راهنماي برگزاري آزمون در سامانه »سام« ) آفﻼين (
ويژه اساتيد – ويرايش 1
در سامانه سام امكانات متنوعي براي برگزاري آزمون تدارك ديده شده است و اساتيد محترم با استفاده از اين
امكانات مي توانند امتحانات  ، Quizميان ترم و پايان ترم را با انواع سواﻻت )بيش از  10نوع  ،شامل سواﻻت تﺴتي
 ،تشريحي  ،درست/غلط ،پر كردن جاي خالي  ،جواب كوتاه متني يا عددي و  ( ...طراحي نموده و با زمان بندي
دلخواه خود اجرا نمايند .روند كلي كار به اين شكل است كه ابتدا »آزمون« ايجاد شده و سپس سواﻻت به آن اضافه
مي شود .امكانات پيشرفته تر نظير ايجاد و استفاده از »بانك سواﻻت« و طﺒﻘه بندي آنها نيز وجود دارد كه براي
سادگي در اين راهنما مورد بحث قرار نگرفته است.

الف – روند ايجاد »آزمون« :
 -1وارد سامانه شده  ،درس مربوطه را انتخاب كنيد و كليد »شروع ويرايش« را بزنيد.
 -2براي امتحان پايان ترم و ميان ترم بهتر است يك جلﺴه مﺴتﻘل ايجاد شود .براي اين كار در انتهاي صفحه درس
بر روي »اضافه كردن موضوعات« كليك كنيد .در صفحه باز شده كليد »اضافه كردن موضوعات« را بزنيد تا يك
جلﺴه جديد براي آزمون ايجاد شود.

 -3با كليك روي آيكون مداد جلوي موضوع ،عنوان مورد نظر خود را )مﺜﻼ"آزمون پايان ترم"( وارد كرده و كليد
 Enterرا بزنيد تا نام جلﺴه ﺛﺒت شود.

 -4كليد »اضافه كردن يك فعاليت يا منﺒع« را بزنيد و در صفحه باز شده »آزمون« را انتخاب كنيد .از پايين صفحه
»اضافه كردن« را بزنيد.

 -5در صفحه باز شده »نام« آزمون را وارد كنيد )الزامي است ( .اگر توضيحاتي در مورد آزمون داريد در كادر »توصيف«
وارد كرده و قﺴمت »نمايش توصيف در صفحه درس« را تيك بزنيد).اختياري است(  .در بخش »زمان بندي« ،سه
قﺴمت »فعال سازي« را تيك زده و سپس زمان شروع و خاتمه آزمون و مدت آن را تعيين كنيد .به عنوان مﺜال در
شكل زير آزمون در ساعت  17:00روز  10تير  99به صورت خودكار فعال شده و در ساعت  18:00همان روز بﺴته
خواهد شد و دانشجويان پس از ورود به جلﺴه اين آزمون  ،حداكﺜر  45دقيﻘه براي پاسخگويي به سواﻻت فرصت
خواهند داشت.

 -6نمره قﺒولي و تعداد دفعات مجاز شركت در آزمون ،چيدمان و رفتار سوال را تعيين كنيد .اگر مايل هﺴتيد كه دانشجويان
حتما به صورت ترتيﺒي به سواﻻت پاسخ دهند)يعني امكان ديدن سواﻻت آتي يا بازگشت به سواﻻت قﺒلي را نداشته باشند(
با كليك بر روي »نمايش بيشتر  «...در قﺴمت »چيدمان« ،د رمورد »نحوه حركت در آزمون« حالت »به ترتيب« را انتخاب
كنيد.

 -6مهﻢ  :همه گزينه هاي مرور را غير قعال كنيد.برداشتن تيك ها را از سطر آخر هر ستون شروع كنيد.

 -7كليد »ذخيره و نمايش« را بزنيد تا آزمون ايجاد شده و صفحه آن نمايش داده شود.

ب -روند تعريف سواﻻت :
 -8در ادامه صفحه زير ظاهر مي شود .كليد »ويرايش محتواي آزمون« را بزنيد.

 -9صفحه زير ظاهر مي شود .حداكﺜر نمره آزمون را در قﺴمت »سﻘف نمره« وارد كرده و »ذخيره« را بزنيد .سپس
كليد »اضافه كردن« را بزنيد.

-10كليد »يك سوال جديد« را بزنيد.

ت -نوع سوال را تعيين كنيد» .چند گزينه اي« )تﺴتي( و »تشريحي« حالتهاي رايجتر مي باشد كه در اينجا در ابتدا
حالت چند گزبنه اي و سپس تشريحي توضيح داده مي شود .اگر تمام سواﻻت آزمون از نوع چند گزينه اي باشد،
امكان تصحيح خودكار اوراق امتحاني توسط سامانه نيز وجود دارد و بﻼفاصله پس از اتمام آزمون نمرات معين و
قابل اعﻼم مي باشد.

 -14براي سوال بك نام دلخواه وارد كنيد )الزامي ( و سپس متن سوال و نمره آن را در كادر مربوطه بنويﺴيد.

 -15موارد زير را هﻢ به سليﻘه خود انتخاب كنيد

 -16گزينه ها را به ترتيب در بخش هاي مربوطه وارد كنيد .نمره گزينه صحيح را  100درصد و براي گزينه هاي
نادرست حالت »هيچ« را انتخاب نماييد .در صورت تمايل مي توانيد براي جوابهاي نادرست با انتخاب عددي
منفي مانند  -0.3333درصد نمره منفي هﻢ در نظر بگيريد.

 -17در انتها كليد ذخيره تغييرات را بزنيد.

 -18اگر بخواهيد سوال تشريحي به آزمون اضافه كنيد  .موقع اضافه كردن سوال گزينه زير را انتخاب كنيد

 -19براي سوال تشريحي هﻢ نام انتخاب كنيد و صورت سوال را بنويﺴيد و نمره آن را تعيين كنيد.

 -20اگر قرار است دانشجو جواب را مﺴتﻘيما در سامانه تايپ كند  ،اندازه جعﺒه ورود متن را به دلخواه وارد كنيد.
اگر ورود متن الزامي نيﺴت  ،حتما براي " "Require textحالت ” “Text input is optionalرا انتخاب كنيد.
اگر قرار است دانشجو پاسخ را بصورت فايل در سامانه بارگذاري كتد  ،تعداد فايل و اينكه چه نوع فايلي توسط
دانشجو قابل آپلود باشد را تعيين كنيد.

 -21در پايان نيز كليد ذخيره تغييرات را بزنيد.

 -22پس از پايان آزمون  ،با كليك كردن بر روي عنوان آن در درس ،مي توانيد گزارش برگزاري آزمون را مشاهده
نماييد.
با آرزوي موفﻘيت
تهيه شده در مركز آموزشهاي مجازي و آزاد  ،با همكاري مركز فناوري اطﻼعات

