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برای ایجاد یک آزمون در سامانه مودل سه مرحله را باید طی کرد که این مراحل در ادامه به 

.تفصیل توضیح داده خواهد شد

آماده سازی سواالت آزمون1.

اضافه کردن ماژول فعالیت آزمون در درس مورد نظر2.

(اضافه کردن سواالت به ماژول آزمون) ویرایش محتوای آزمون 3.
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دوارد مرورگر شوید و آدرس سامانه را وارد نمایی بعد از آماده سازی سواالت وارد سامانه مودل شوید



ل در این پنجره، نام کاربری و رمز عبور پورتا

خود را وارد کرده و کلید ورود به سایت را 

کلیک کنید 



وارد درس موردنظر می شویم

مدرسی که از قبل ایجاد کرده ای



کنیدبر روی کلید شروع ویرایش کلیک



ایی با کلیک بر روی شروع ویرایش پنجره

به این شک نمایان می شود 

ی شود با کلیک بر روی شروع ویرایش پنجره ایی به این شک نمایان م

”اضافه کردن یک فعالیت و منبع“برای اضافه کردن ماژول آزمون روی گزینه 

کلیک نمایید

ای توجه داشته باشید که روی هر کدام از این گزینه ه

کلیک کنید می توانید ماژول اضافه نمایید



”اضافه کردن یک فعالیت“با کلیک بر روی گزینه 

ه پنجره نشان داده شده در تصویر باز می شود ک

می توانید ماژول آزمون را انتخاب و سپس روی 

کلید اضافه کردن کلیک نمایید



می شودبا اضافه کردن ماژول آزمون، پنجره پیکر بندی مرتبط با فایل باز

 ستتوجه داشته باشید درج یک نام برای آزمون الزامی



یخ و ساعت در قسمت زمان بندی، کلید فعال سازی را تیک بزنید تا بتوانید  تار

شروع و پایان و محدودیت زمانی آزمون را فعال کنید و زمان بندی آزمون را 

.تعیین کنید



نید و در قسمت نمره میتوانید نمره قبولی را تعیین ک

د همچنین در تنظیمات مربوط به چیدمان میتوانی

اده تعیین کنید که در هر صفحه چند سوال نشان د

شود و یا همگی در یک صفحه ایجاد شوند



ود یا خیر و در قسمت رفتار سوال میتوانید تعیین کنید که گزینه سواالت به ریخته ش

واردی به همچنین از قسمت گزینه های مرور میتوانید تعیین کنید که پس از اتمام چه م

شد پس از در صورتی که هیچ گزینه ای تیک نداشته با. شرکت کننده ها نشان داده شود

ه فقط اتمام آزمون شرکت کنندگان هیچ نتیجه ایی را مشاهده نمی کنند، در صورتی ک

ایش گزینه آخر هر ستون تیک داشته باشد قبول و یا مردودی به شرکت کنندگان م

داده می شود

این گزینه به طور 

ار پیش فرض تیک د

می باشد و قابل 

تغییر نیست

نکته مهم اینکه ممکن است برخی از گزینه های

تدا ستون ها غیر فعال باشد، برای فعال شدن باید اب

زمان بندی آزمون تعیین شود، تیک ها را باید از 

دو چگونگی پایین ستون برداشت و یکی یکی باال بیایی

عد رفتار سوال را در حالت بازخورد سازگار قرار دهید ب

از اینکه همه تیک ها را برداشتید مجدد در خالت 

بازخورد معوق قرار دهید



در صورتی که بخواهید پس از اتمام آزمون 

ده قبول یا مردود شدن به دانشجویان نشان دا

شود در قسمت بازخورد کلی کران نمره را 

تعیین نمایید



رایطی را همچنین میتوانید از قسمت تکمیل فعالیت، میتوانید ش

پس روی برای نمایش تکمیل این ماژول فعالیت تعیین نماییدو س

مات شما کلید ذخیره و بازگشت به در کلیک نماید تا تمام تنظی

ییر و ذخیره شود، دقت داشته باشید که این تنظیمات قابل تغ

ویرایش نیز می باشد



باشدمیآزمونبهسواالکردناضافهزماناکنون

ودشآمادهفیلمابتدایدرشدهدادهتوضیحفرمتطبقبایدسواالتابتدا•

شوداضافهسوالبانکبهسواالت•

شوندفراخوانیآزموندرسوالبانکازسواالت•

نآزمومازولرویآزمونبندیپیکرهبهمربوطتنظیماتسازیذخیرهازبعد•

شودمیباززیرشکلبهایپنجرهنماییدُکلیک



برای ورود سواالت به بانک سوال سامانه روی 

را عالمت چرخ دنده کلیک نمایید و گزینه ورود

کلیک کنید



را انتخاب کنید، Aikanدر قسمت قالب فایل گزینه 

حاوی سواالت را بکشید و در پنجره txtسپس فایل 

نیدمشخص شده رها کنید و سپس کلید وارد کردن را بز



به این بعد از اینکه سواالت به درستی وارد شد پنجره ایی

د ادامه شکل نمایش داده میشود که در پایین سواالت کلی

را بزنید تا به مرحله بعد بروید



که سپس وارد این پنجره می شوید که بانک سواالت شما می باشد،

همه سواالت را میتوانید مشاهده و در صورت لزوم ویرایش نمایید

ید اما در صورت درست بودن روی آزمون خود در قسمت باال کلیک کن

تا مجدد وارد آزمون شوید برای ادامه ویرایشات



ون مجدد وارد آزمون شوید، این بار گزینه ویرایش محتوای آزم

را انتخاب نمایید



دن، در پنجره ویرایش محتوای آزمون با کلیک بروی اضافه کر

اییدمیتوانید به روش های مختلف به آزمون خود سوال اضافه نم

رت یک سوال جدید به اینصورت است که میتوانید بصو

دستی یک سوال جدید ایجاد نماید



ک سوال با انتخاب گزینه سواالت تصادفی میتوانید از بان

خود بصورت رندوم سواالتی را انتخاب نمایید

ظر از قسمت تعداد سوال های تصادفی تعداد سوال مورد ن

وال خود را انتخاب میکنید و سپس کلید اضافه کردن س

تصادفی را کلیک میکنید



را با انتخاب گزینه بان سوال هم میتوانید همه سواالت

همه مشاهده نماید و با کلیک بر روی مربع باالی سواالت

سواال را انتخاب و سپس گزینه اضافه کردن سواالت

ه انتخاب شده به آزمون را کلیک نمایید تا سواالت ب

آزمون اضافه شود



سقف اکنون سواالت به آزمون اضافه شدند، فقط کافی است که

نمره را تعیین و کلید ذخیره را کلیک کنید

ره سازی توجه داشته باشید با کلیک بر روی گزینه ذخیره، ذخی

ی صورت میگیرد ولی چیزی نمایش داده نمیشود و فقط کاف

.است روی کلید ذخیره کلیک کنید و بروید


