
 به نام خدا

 آزمون های ترمیک

  1399/2/14تاریخ انتشار: 

 

 ثبت و مدیریت آزمون های ترمیک

آزمون های ترمیک آزمون هایی هستند که معموال در پایان هر ترم برگزار می شوند. شما می توانید بر 
پس هر زبان اساس ساختار آموزشی )ترم بندی( آموزشگاه یکبار این آزمون ها را تعریف کرده و از این 

آموز برای رفتن به ترم باالتر می بایست آزمون تعریف شده برای سطح خود را بصورت آنالین انجام 
 دهد. در نهایت استاد با مشاهده نتیجه آزمون نمرات پایانی را ثبت می کند.

 

منوی جهت ثبت آزمون ابتدا الزم است تا تصویر برگه آزمون را در کامپیوتر ذخیره کرده باشید. به 
 آموزشی< آزمون آنالین< آزمون آنالین ترمیک وارد شوید.

 
 

 



در این صفحه لیستی از آزمون های ثبت شده را مشاهده خواهید نمود، برای ثبت آزمون جدید روی 
 کلید + کلیک نمایید.

 
 

زمون، برای ثبت آزمون جدید ابتدا الزم است دوره، استاندارد و ترم را انتخاب نمایید. سپس عنوان آ
 59سوال و  50تعداد سواالت و مدت زمان پاسخ گویی )به دقیقه( را وارد نمایید. در اینجا تعداد 

اگر قصد ثبت پیش نویسی از آزمون دارید و یا به هردلیل فعال  دقیقه مدت زمان وارد شده است.
 ال نمایید.نمی خواهید آزمون به زبان آموزان نمایش داده شود گزینه "وضعیت نمایش" را غیرفع

 
 بمحض وارد کردن تعداد سواالت در قسمت پاسخنامه به همان تعداد ردیف مشاهده خواهید نمود.

 ابتدا نوع پاسخ را مشخص نمایید: تستی/تشریحی

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

 سیستم بخشی از روند تصحیح را خودکار انجام دهد.



تشریحی: در این حالت در صورت فعال کردن گزینه ها آزمون دهنده در پاسخ به سوال می  -
 رستد.تواند متن وارد کند، صدای خود را ضبط و ارسال نماید و یا از چیزی عکس بگیرد و بف

را  jpg - *.png - *.mp4 - *.mp3.*فایل های در قسمت فایل های آزمون با زدن کلید + می توانید 
و سپس تصاویر اسکن  Listeningآپلود نموده و انتخاب نمایید. برای مثال می توانید ابتدا یک صوت 

شده برگه های آزمون را انتخاب نمایید. دقت کنید که ترتیب انتخاب فایل ها مهم است و به همین 
 ترتیب به آزمون دهنده نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 پورتال زبان آموزان

در صورتی که زبان آموز، آزمونی برای شرکت کردن داشته باشد یک با رنگ قرمز منوی شرکت در 
زمون عالمت گذاری می شود. سیستم آزمون جدید ترین کالسی را نمایش خواهد داد که به تازگی به آ

پایان رسیده است، به عبارت دیگر زبان آموز معموال آزمون آخرین ترم را مشاهده می کند مگر اینکه 
یی شده تاریخ پایان کالسی را در سیستم ویرایش کرده باشید. همچنین اگر نمرات کالس ثبت نها

 باشند دیگر امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.

 هر زبان آموز فقط یکبار مجوز شرکت در آزمون را دارد.



در تصویر زیرمحیط آزمون آنالین ترمیک را مشاهده می کنید، سمت راست لیست سواالت یا برگه 
 اسکن شده آزمون و سمت چپ پاسخنامه است.

 
مدت زمان تعیین شده پاسخنامه را کامل نماید می تواند روی کلید  درصورتی که زبان آموز سریعتر از

ثبت پاسخنامه کلیک نماید، در غیر این صورت با پایان یافتن زمان تعیین شده آزمون بطور خودکار 
 به اتمام می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنظیمات اختصاصی کالس

زمانی الزم شد تا آزمون آنالین  بصورت پیش فرض تمامی کالس ها مجوز آزمون آنالین را دارند. اگر
فقط برای یک کالس خاص را غیرفعال نمایید به قسمت مدیریت کالس ها بروید و در فرم ویرایش 

 اطالعات کالس مجوز آزمون آنالین را غیرفعال نمایید.

 
ازمون شما جهت تنوع سواالت می توانید برای هر ترم چند نمونه سوال ثبت نمایید، در زمان ورود به 

 سیستم بصورت رندوم یکی از نمونه سوال ها را به زبان آموز نمایش خواهد داد.

اگر الزم باشد برای یک کالس خاص یک نمونه سوال مشخص شود از قسمت ویرایش کالس فیلد 
 "انتخاب آزمون ترمیک مشخص" می توانید آزمون مورد نظرتان را انتخاب نمایید.


