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 جلسه ایآزمون های 

  14/06/1399تاریخ انتشار: 

بصورت ، میتوانید  از کالس های جاری و آینده رتان، برای جلسات موردنظبا استفاده از آزمون جلسه ای 
 و نتیجه آزمون را برای مهارت موردنظر ثبت نمایید.  ن کوئیز برگزار نموده ، آنالی

 آزمون جلسه ای ، فرم مدیریت آزمون جلسه ای را اجرا نمایید.از منوی آموزشی ، مدیریت 

 در این فرم لیست آزمون های تعریف شده نمایش داده میشود.



و برای جلسه ، ، میتوانید بصورت کامل آزمون را کپی  با استفاده از کلید "کپی آزمون" در ستون عملیات
 دیگری ثبت نمایید.

 میتوانید نتایج ثبت شده توسط زبان آموزان را مشاهده بفرمایید.از طریق کلید "مشاهده نتایج" نیز 

 

 با زدن کلید + صفحه ی زیر نمایش داده میشود: 

 
، لیست کالس های آینده و جاری نمایش داده میشود که با انتخاب کالس  در لیست انتخاب کالس

وانید جلسه موردنظر ، سپس میت نمایش داده میشود "جلسات"موردنظر، جلسات آن کالس در فیلد 
 را انتخاب نموده و ثبت بزنید.

 ، جلسات آینده و همچنین یک جلسه قبلی کالس نمایش داده میشود( )در لیست جلسات



 

 ردیف،  مطابق همان تعداد، در قسمت پاسخنامه  بمحض وارد کردن تعداد سواالتتعداد سواالت: 
 مشاهده خواهید نمود. های را

 : نوع تستی و تشریحی وجود دارددو ، برای هر سوال 

مورد  4بصورت پیشفرض  )برای این حالت باید تعداد گزینه ها را مشخص نمایید  :تستی -
گزینه صحیح باعث می شود  . ، سپس روی گزینه صحیح کلیک نمایید(  مشخص شده است

 تا سیستم روند تصحیح را خودکار انجام دهد.
متن  - 1: در صورت فعال کردن این گزینه ، آزمون دهنده در پاسخ به سوال می تواند : تشریحی -

شما با فعال  . از پاسخ خود عکس بفرستد _  3. ی خود را ضبط و ارسال نمایدصدا - 2،  وارد کند
 ، میتوانید نوع پاسخ زبان آموز را مشخص نمایید. کردن گزینه مربوط به آن

 

،  که در هر سوال وجود دارد، افزودن تصویر، افزودن صوت و افزودن فیلم : با استفاده از سه قسمت 
 . اری نماییدذمیتوانید فایل برای سوال بارگ

 می باشد. jpg - *.png - *.mp4 - *.mp3.* : آپلود آن برای سواالت وجود دارد فایل های مجازی که امکان 

 (space) در نام فایل کاراکتر فضای خالی دقت کنید تاه نام فایل آپلود شده ب ، هنگام آپلود فایل نکته:
 . وجود نداشته باشد

و ورود  ، رسیدن زمان آزمون منظور از اجباری بودن این است که با:  شرکت در آزمون اجباری هست
پاسخ زبان آموز و تا ، ، سواالت بصورت خودکار نمایش داده میشود  زبان آموز به اپلیکیشن و پورتال

 . خواهد شد یکیشن و پورتال به آن داده ناجازه استفاده از فرم های دیگر اپل، خود را ثبت ننماید 



 

 : شامل دو نوع میباشد:  نوع آزمون

 ، دو فیلد مربوط به آن فعال میشود . با انتخاب این گزینه:  قبل از جلسه -
آنالین" مشخص میشود  با استفاده از فیلد " تعداد سواالت صحیح برای شرکت در جلسه (1

که درصورت ثبت پاسخ صحیح کمتر از تعداد تعریف شده توسط زبان آموز، نتواند در جلسه 
تعداد پاسخ ها بررسی نمیشود و  ، . در صورت صفر بودن این فیلد آنالین شرکت نماید

 زبان آموز میتواند بعد از ثبت آزمون خود وارد جلسه آنالین خود شود.
دقیقه مانده به شروع کالس"، میتوانید زمان  N  یلد "مجوز شرکت در آزمونبا استفاده از ف (2

 ، آزمون از30بطور مثال با وارد کردن مقدار . نمایش آزمون به زبان آموز را مشخص نمایید
و تا زمان شروع کالس ، دقیقه قبل از شروع کالس به زبان آموز نمایش داده شده  30

  . بزرگتر از صفر باشدباید این گزینه  . آموز داده میشودفرصت شرکت در آزمون به زبان 
 : در صورت انتخاب این گزینه نیز دو فیلد فعال میشود :بعد از شروع جلسه -

ع کالس" میتوانید ودقیقه پس از شر  N" مجوز شرکت در آزمون تا  با استفاده از فیلد (1
. در صورت  دسترس باشدتا چند دقیقه پس از شروع جلسه در مشخص نمایید که آزمون 

، همزمان با شروع کالس اجازه شرکت در آزمون نیز به زبان آموز داده  فیلداین صفر بودن 
 . شودمی

درصورتی که مایل هستید فقط زبان آموزانی که در جلسه حاضر بوده اند )الزم است استاد  (2
، میتوانید  حضور و غیاب جلسه را ثبت نماید( امکان شرکت در آزمون را داشته باشند

در صورت اما .  "فقط حاضرین جلسه بتوانند در آزمون شرکت کنند" را فعال نمایید گزینه
 . ، تمام زبان آموزان میتوانند در آزمون شرکت نماینداین گزینه  غیرفعال بودن

 

. بنابراین در صورتی که مایل  امکان تعریف دو آزمون با نوع یکسان برای یک جلسه وجود ندارد* 
 و دیگری، ، میتوانید یک آزمون با نوع قبل از جلسه  هستید برای یک جلسه دو آزمون تعریف نمایید

 .  با نوع بعد از جلسه تعریف نمایید را

 . مدت زمان آزمون را به دقیقه در این فیلد وارد نماییدمدت زمان )دقیقه(: 

هردلیل فعال نمی خواهید آزمون  اگر قصد ثبت پیش نویسی از آزمون دارید و یا بهوضعیت نمایش: 
 . ، این گزینه را غیرفعال نمایید به زبان آموزان نمایش داده شود

 .  و در آخر با زدن کلید تایید اقدام به ثبت آزمون نمایید

 

 

 



 پورتال زبان آموز

روبرو با آزمون جلسه ی خود ، ، بمحض ورود به پورتال  در صورت فعال کردن گزینه اجباری برای آزمون
را نخواهند داشت ز فرم های دیگر پورتال در آزمون شرکت نکنند اجازه استفاده ا زمانی که میشوند و تا

 . 

 

صفحه برنامه ، از طریق  ، برای شرکت در آزمون جلسه خود در صورت غیرفعال بودن گزینه اجباری

وارد  ( "شرکت در آزمون" )، جلسه موردنظر را یافته و با استفاده از کلید تقویم آموزشی هفتگی و
 .میشوند آزمون 



 

 : به زبان آموزان نمایش داده شود پیغام هایی که ممکن است

 ثبت نهایی شده است. ت: یعنی اینکه کالس توسط آموزشگاهکالس ثبت نهایی شده اس-1

و امکان شرکت در آزمون ،  که تاریخ شروع کالس فرا نرسیدهکالس شروع نشده است: یعنی این-2
 جلسه وجود ندارد.

 کالس به پایان رسیده است: یعنی اینکه تاریخ پایان کالس گذشته است.-3

 آزمون فعالی برای جلسه وجود ندارد: یعنی اینکه هیچ آزمون فعالی برای جلسه وجود ندارد.-4

فقط زبان آموزانی که وضعیت آن ها قطعی هست می توانند در آزمون شرکت کنند : یعنی این که -5
 وضعیت ثبت نام زبان آموز قطعی نیست.

شرکت در آزمون جلسه آینده امکان پذیر نیست: یعنی اینکه زبان آموز می خواهد در جلسه ای -6
 .، که برای چندین جلسه آینده است  شرکت کند

شما در آزمون شرکت کرده اید و به سواالت پاسخ داده اید: یعنی اینکه زبان آموز یکبار در آزمون -7
به جز اینکه  . دیگر نمی تواند در آزمون شرکت کند ده و به سواالت پاسخ داده است ، پسکت کر شر 

 را از این مسیر حذف نمایید : زبان آموزآزمون نتیجه 

در مقابل عنوان جلسه مورد نظر و در منوی آموزشی ، مدیریت آزمون جلسه ای ، آزمون جلسه ای ، از 
را انتخاب نمایید تا لیست زبان آموزانی که در آزمون شرکت " یجهمشاهده نت"گزینه ی ستون عملیات 

کرده اند به شما نمایش داده شود . سپس از میان آن ها ، نتیجه آزمون زبان آموز مورد نظر را حذف 
 .نمایید 

 آزمون به پایان رسیده است: مدت زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.-8

گذشته امکان پذیر نیست: یعنی اینکه جلسه ای که زبان آموز می خواهد شرکت در آزمون جلسات -9
 در آن شرکت کند برای چندین جلسه قبل هست.

فقط "گزینه  ، فقط زبان آموزانی که در جلسه حاضر بوده اند می توانند در آزمون شرکت کنند: یعنی-10
هنگام تعریف آزمون فعال  "کت کنندمی توانند در آزمون شر  زبان آموزانی که در جلسه حاضر بوده اند

 شده است.

 مشاهده نتایج

 : نتایج آزمون از دو طریق قابل مشاهده میباشد

در فرم مدیریت آزمون جلسه ای، برای هر آزمونی که تعریف نموده اید گزینه "مشاهده نتایج"  (1
 بفرمایید:وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید نتایج آزمون زبان آموزان را مشاهده 



 

 
 

با کلیک روی اسم هر زبان آموز پاسخ های ثبت شده توسط زبان آموز نمایش داده میشود که 
با مشاهده پاسخ ها میتوانید نمره آزمون را محاسبه نموده و سپس از طریق فرم ثبت نمره 

نمره آزمون خود را  بتوانند تا زبان آموز، برای مهارت موردنظر ثبت نمایید نمره را کالسی، 
 .دمشاهده نمای



 

 

 

میتوانند با استفاده از کلید "مشاهده ، اساتید نیز با مراجعه به فرم تقویم آموزشی پورتال خود  (2
، پاسخ های زبان آموزان را  نتایج آزمون" که در ستون عملیات آن جلسه نمایش داده میشود

، از طریق فرم ثبت  توسط زبان آموزان مشاهده نموده و بعد از محاسبه نمره آزمون کسب شده
 ، آن را برای مهارت موردنظر ثبت نمایند.  نمره کالسی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


