(بسمه تعالی )
راهنمای کار با سامانه طراحی آزمون
تذکر مهم  :حتما از مرورگر  FireFoxاستفاده نمایید.

مراحل ایجاد آزمون (در  3گام )
گام اول

 :جستجو سواالت مورد نظر :

برای جستجو گزینه هایی که با دایره مشخص شده اند را از طریق لیست کنارشان (مطابق شکل باال)
انتخا ب کرده و در نهایت روی دکمه جستجو کلیک نمایید.

توجه:

نیازی به انتخاب همه ی گزینه ها نیست .مثال  :با انتخاب نوع درس به تنهایی تمامی سواالت

مربوط به آن درس از همه ی فصل ها و انواع مختلف نمایش داده می شوند .واضح است با انتخاب
فیلتر های بیشتر نتیجه ی جستجو محدود تر می شود.

ادامه ...

گام دوم :

انتخاب سواالت جستجو شده :

مطابق شکل باال در یک کادر "متن سوال" و در کادر پایین آن " مشخصات سوال " نمایش داده شده
است برای انتخاب هرکدام از سواالت روی دکمه "انتخاب" مقابل سوال کلیک کرده  ،نام دکمه به "
انتخاب شد " تغییر می کند (شکل باال) .
گام های یک و دو را آنقدر تکرار کنید تا آزمون کامل شود  .سواالت انتخاب شده و مجموع بارم آن را
در جدول های زیر می توانید مشاهده کنید:

نکته  :برای حذف یک سوال انتخاب شده کافیست روی دکمه " حذف " مقابل سوال کلیک کنید.
نکته :برای "مجموع بارم آزمون " در هر لحظه می توان با کلیک کردن روی دکمه صورتی " مجموع
بارم " (مطابق شکل باال) اطالع یافت  .مجموع بارم در کادری مانند شکل زیر ظاهر می شود:

گام سوم (آخر)  :ثبت اطالعات سربرگ :

اطالعات خواسته شده را مطابق شکل زیر وارد می کنیم :

ادامه ...

و در نهایت روی دکمه " نمایش برگه امتحان " کلیک می کنیم  .وارد صفحه نمایش برگه امتحان می
شویم  .در این صفحه سواالت کامال مرتب شده و در قالب یک برگه امتحانی به نمایش در می آیند

نکته

 :شما می توانید به کمک دکمه " بازگشت" در این صفحه به صفحه ی طراحی برگشته و سواالتی

را حذف یا اضافه نمایید
دقت شود برای بازگشت از دکمه های مرورگر استفاده نکنید زیرا سواالت پاک خواهند شد

ادامه ...

نمونه برگه ایجاد شده :

ادامه ...

چاپ :

برای چاپ برگه حتما آن را ابتدا در کامپیوتر خود ذخیره (ترجیحا در فرمت  )pdfکرده و سپس

چاپ کنید .

نکته :اگر گزینه باال موجود نبود  .گزینه  Microsoft XPS writerرا انتخاب نمایید.
در صورت وجود هر گونه سوال  ،ابهام یا پیشنهاد به ایمیل ( Jam.schools@gmail.com :حبیب اله
تیموری ) پیام بفرستید.
با تشکر

