
 به نام خدا

 (  ) برگه -ای سامانه طراحی سوال امتحانی در

 مهدی غریب خواه :گرد آورنده

 

به منظور بهره گیری از آن توسط  برگه محیط هوشمندی برای دسته بندی سواالت و افزودن سواالت مناسب-سامانه ای

مانه امعلمین عزیز و دانش آموزان گرامی طراحی شده است. بدین منظور الزم است که سواالت وارد شده به پایگاه داده س

و ت یکنواخموقع طراحی آزمون ساختار سواالت  . این امر بدین منظور مهم است کهیک دست و با روال یکسان وارد شوند

 برای آزمونگیر و آزمون دهنده خوانا باشد. تا گرددمانند هم 

 

 برگه باید اول در بخش پروفایل کاربر به بخش طراحی سوال امتحانی وارد شوید.-برای طراح سوال در ای -1

 

:احی سوال ظاهر می شودطر به شرح زیر به منظور یصفحه باز شده گزینه هایدر  -2

 جوی قبل از طرح سوال : جستالف(  

      سواالتی  ین از ب با نوشتن کلمه ای کلیدی از سوال طرح سوال، قبل از  کاربر می تواند بخشبا استفاده از این

جستجو نماید تا احیاناً آن سوال تکراری نباشد. بدین منظور فقط کافی است  است در وب سایت موجود که 

 تایپ نماید تا بر اساس آن کلید واژه جستجو گردد.کلمه کلیدی از سوال را در کادر جستجو 

بایستی دقت شود که سوال تکراری درج نشده باشد چرا که در بخش تایید سواالت توسط سایر کاربران آن 

.رزومه منفی برای کاربر در آن کتاب ثبت می شودسوال رد شده و از براز شخص کاسته می شود و 



 

 

 :بخش انتخاب نام و کد کتابب( 

 جستجو  طراحی نماییدکه می خواهید  برای آن سوال  ینام یا کد کتاب، کتاب  نزینه  می توان با نوشتدر این گ

در این بخش حتماً باید دقت شود که کد کتاب  و نام کتاب با سوالی که ثبت می شود  کرده و انتخاب نمایید

یا در  () پایگاه کتابهای درسی با آدرساز وب سایت می توانید مطابقت داشته باشد. کد کتاب را 

سپیدا نمایید. ت اولیه کتاباصفح



 

 انتخاب فصل و شماره صفحه:پ( 

   مورد نظر را انتخاب می کنیم  و شماره صفحه کتاب  در این گزینه  فصل کتاب.  

 

 توجه شود که در موبایل شماره صفحه بصورت عدد انگلیسی وارد شود و عدد فارسی را سیستم به صفر تبدیل می

 .کند

 درج محتوای سوال:ت( 

 ی ابزارها با ). کاربر می تواند برای سوال تصویر نیز اضافه نماید.در این بخش روی سوال مورد نظر وارد می شود

Snipping Tool , Paint  می توانید از بخشی از کتاب دانلود شده برش تصویر بگیرید و ویرایش ویندوز

 (ل کنید به داخل محتوای سوالقکنید بعد منت

ر د باید توجه شود که کاربر باید برای افزودن تصویر حتما وبالگی برای خود در سایت تعریف کرده باشد.

ن جدید امکاالبته در مرورگرهای  غیر این صورت پیغام خطا ظاهر شده و از ادامه طراحی سوال جلوگیری خواهد شد.

 مستقیم نیز وجود دارد. (Ctrl+V)پیست (Ctrl+C)کپی



 
 

 های  سطح سوال، نوع سوال و سوال از: شبخج( 

  نتخاب ا طرح می شود را  آنسوال از بخش کتابی که در این قسمت پنجره باید سطح سوال ، نوع سوال و کاربر

 دقت شود که بخشهایی که با ستاره مشخص شده اند حتماً درج شود. .  باید می نماید

 

شی با عنوان انتخاب گزینه ظاهر می شود که بایستی گزینه صحیح آن سوال تستی انتخاب همچنین اگر سوال تستی باشد بخ

 گردد.

 

 

در پایان پنجره در این قسمت  نمره و مدت زمان سوال مورد نظر باید مشخص شود و اگر سوال را خودمان طراحی نکرده  د(

و  ریاضی 79ن را می نویسیم)مثال کنکور آش منبع سوال مشخصات ایم و از منابع دیگر )مثال کنکور یا ...( آورده ایم در بخ

 (.فیزیک

 



 (.عدد اعشاری نیز با نقطه) دنبصورت عدد انگلیسی وارد شو نمره و مدت زمان پاسختوجه شود که در موبایل 

 .کند عدد فارسی را سیستم به صفر تبدیل می هر کاراکتر دیگر و و وارد شود

 

 طراحی سوال:م هنکات مدیگر 

الت نا وادرست و خوانا باشد تا موقع چاپ برگه امتحانی دانش آموز با س کامالً سوال باید دارای نگارش فارسی -1

 .مواجه نشود مفهوم و با نگارش اشتباه

 :به عنوان مثال .سواالت بایستی جدا جدا ثبت گردند -2

 

م درواقع خود سیست در اینجا فقط یکی از سواالت وارد شود و سواالت بعدی جداگانه در یک سوال دیگر طرح شود.

 موقع آزمونگیری توسط معلم بصورت خودکار دسته بندی را انجام خواهد داد.

 به عنوان مثال: محتوای سوال  وارد بشود کافی است.و فقط  سواالت درست نیستشماره گذاری در اول  -3

 

 در اینجا چند اشتباه وجود دارد:

 .وم اینکه د اول اینکه طبق گفته قبلی دو سوال در یک جا اورده شده است که بایستی یکی از آنها حذف شود

 شماره سوال اول سوال آورده شود. نباید اینکه سومو  نوشته شود "درجای خالی ..."روی سوال نباید 

 

فاده است د( ج(  ب(  الف( رای اینکه یک دست در سامانه وارد شوند بهتر است در گزینه ها از سواالت تستی ب -4

 به عنوان مثال:و همچنین اگر گزینه ها کوتاه هستند بهتر است در یک خط نوشته شوند. گردد.



 
 

 

 

 رست و نادرست نوشته شود.غلط، آخر سواالت د-در سواالت صحیح -5

 

 

 

 

 

 

 پایان                                                                      

 


