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 آزمون آوالیهساماوه . 1

آًْا  يتشگضاسٍ ًيض قاتليت  کليِ اهتحاًات ايداد، ٍيشايش ٍ حزفتاشذ. هْن دس ساهاًِ ّوکالسي تخش آصهَى آًاليي هي ّاييکي ديگش اص تخش

. هذيش ٍ تاشذهيات اختظاص يا ٍيشايش ٍ حزف ًوشات اهتحاً تِ طَست آًاليي دس ايي تخش فشاّن شذُ است. اص ديگش اهکاًات ايي تخش

آهَصاى ٍ ٍ داًشّاي ايي تخش دستشسي خَاٌّذ داشت هؼلويي تٌْا افشادي ّستٌذ کِ ّش يک هتٌاسة تا سطَح دستشسي خَد تِ قاتليت

ْا )دس ايٌدا تٌّاي تشگضاس شذُ سا هشاّذُ کٌٌذ.االت آصهَىّا ششکت کشدُ ٍ يا سؤتَاًٌذ دس آصهَىٍالذيي ًيض دس پٌل ّاي اختظاطي خَد هي

، شَد ٍ تَضيحات هشتَط تِ دستشسي هؼلوييتشسسي هيآًاليي ّاي تخش هذيشيت آصهَى ٍ استفادُ اص فشم اهکاًات هذيش ساهاًِ دس دستشسي

 تِ طَست هدضا رکش خَاّذ شذ(. ،هخظَصدس ساٌّواي آهَصاى ٍ ٍالذيي داًش

 

 آوالیه هایمدیریت آزمون. 1.1

است کِ  آصهَى)يک شواسُ هٌحظش تِ فشد تشاي ّش شواسُکٌيذ، شاهل هشاّذُ هي 1-1هاًٌذ آًچِ دس شکل  آصهَى آًالييهذيشيت  ليست

 ٍ ًوشُ تَطيفي تَضيحات ششٍع، ساػت پاياى، هکاى اهتحاى، ًَع اهتحاى، تاسيخ اهتحاى، ساػت ،ًام دسس،شَد(تَسط خَد ساهاًِ هشخض هي

 تاشذ. هي

 

آصهَىهذيشيت  ستيل–1-1شکل   

ک ليست آصهَى آًاليي، ايي ليست تِ تفکي شلَغي دس اص اختٌابتشاي  .دّذهيًوايش  سادس ايي تخش ّاي ثثت شذُ آصهَىايي ليست کليِ 

 ًيوسال"يشًَذُّاي تحظيلي هختلف کافيست اص ليست تاص تشمتشًاهِ اهتحاًات دس تشاي هشاّذُ شَد. تحظيلي ًوايش دادُ هيتشم

گضيٌِ هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ تا کليک تش سٍي دکوِ کٌاس آى ليست اهتحاًات سا دس ًيوسال )تشم تحظيلي( اًتخاتي هشاّذُ  ،"تحظيلي

هٌَي  شَد.سٍي دکوِ افضٍدى کليک کٌيذ آصهَى دس آى ًيوسال اضافِ هيتش اگش  ًوَديذتا تَخِ تِ ًيوسالي کِ اص ايي ليست اًتخاب  .ًواييذ

 ايذ. تؼشيف کشدُ "هذيشيت آصهَى"اص تخش  "ًَع اهتحاى"ًيض شاهل اًَاع اهتحاًاتي است کِ دس قسوت  "ًَع اهتحاى"ي شًَذُتاص 
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 آزمون آوالیهافسودن . 1.1.1

 (.1-2ي افضٍدى سا اًتخاب کٌيذ)شکل خذيذ، اص سوت ساست فشم، صتاًِ آصهَىتشاي افضٍدى يک 

 

 الاطالػات سؤ–1-2شکل 
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-هيکٌيذ کِ اًذ، هشاّذُ هيتؼشيف شذُ "شيت آصهَىيهذ"تخش کِ قثال دس سا تواهي اًَاع اهتحاًاتي  ،"ًَع اهتحاى" يتاصشًَذُدس هٌَي 

است کِ  گضيٌِ دلخَاُ سا تا تَخِ تِ ًَع اهتحاًي کِ دسحال ايداد آى ّستيذ، اًتخاب ًواييذ. اًتخاب تاسيخ تشگضاسي اهتحاى ًيض الضاهي تايست

 تاسيخ هَسد ًظش سا اًتخاب کٌيذ. ،اص ليست تاص شذُ ،تَاًيذ آى سا تِ طَست دستي ٍاسد ًواييذ ٍ يا تا کليک سٍي دکوِ هداٍس فيلذهي

 تايست تش اساس ساػت ٍ دقيقِ تؼييي ًواييذ. صهاى ششٍع ٍ صهاى پاياى آصهَى سا ًيض هي

پٌل خَد هشاخؼِ دس  اهتحاًاتآًاليي ٍاسد کشدُ ايذ تِ قسوت آصهَى کِ تشاي ششٍع ٍ پاياى يا تؼذ اص صهاًي آهَصي قثل چٌاًچِ داًش :تذکر

 ذ قادس تِ اًدام آصهَى ًيست.ًواي

کٌذ )اهکاى ٍسٍد ًوشات تِ شکل تَطيفي ٍ ايداد کاسًاهِ تَطيفي(. اگش گضيٌِ ساهاًِ ّوکالسي اص ًظام آهَصشي تَطيفي ًيض پشتيثاًي هي

سا ػالهت تضًيذ، فيلذ تيشيٌِ ًوشُ غيش فؼال شذُ ٍ اهتحاى تِ طَست تَطيفي دسًظش گشفتِ  "تَطيفي تشاي ايي اهتحاى استفادُ اص ًوشات"

تا استفادُ اص ػثاسات ػالي، خَب، هتَسط ٍ  ٍ است خَاّذ شذ )ًتيدِ اهتحاًات تَطيفي تِ خاي ايٌکِ تا ًوشُ هشخض شَد، تِ شکل تَطيفي

 شَد(.ضؼيف تؼييي هي

دّيذ؛ کِ دس فشم تِ طَس اي است کِ تِ ايي اهتحاى اختظاص هيکٌيذ تؼييي کٌٌذُ تيشتشيي ًوشٍُاسد هي "تيشيٌِ ًوشُ"کِ دس فيلذ  هقذاسي

ًوشُ تشگضاس کٌيذ، تايست تيشيٌِ  10، ٍلي چٌاًچِ تِ طَس هثال تخَاّيذ اهتحاًي سا اص تشاي آى دس ًظش گشفتِ شذُ است 20پيش فشع هقذاس 

 قشاس دّيذ. 10شاي آى اهتحاى هقذاس ًوشُ سا ت

 

سايت هذسسِ تشگضاس شَد، تٌاتشايي  يک هکاى هشخض هثل دس آًاليي حتوا خَاّيذ آصهَىصهاًي است کِ شوا هي "هکاى تشگضاسي"کاستشد فيلذ 

 .کٌيذآهَصاى دس ايي فيلذ ٍاسد هکاى هَسد ًظش خَد سا خْت اطالع سساًي تِ داًش

 تَاًيذ صهاى اػالم ًتايح ايي آصهَى سا هشخض کٌيذ.ًيض دس طَست توايل هي "ًتايحتاسيخ اػالم "دس فيلذ 

آهَصاى ايي اخاصُ دادُ ٍخَد داسد کِ چٌاًچِ ػالهت صدُ شَد، تِ داًش "فؼالساصي دسج اػتشاع تشاي ايي اهتحاى"اي تا ػٌَاى ّوچٌيي گضيٌِ

ًسثت سا شَد، اػتشاع احتوالي خَد هشخض هي "هْلت دسج اػتشاع"کِ دس فيلذ  خَاّذ شذ کِ پس اص اػالم ًتايح اهتحاى، تا تاسيخ هؼيٌي

 تياى ًوايٌذ. کسة شذُ اص  آى اهتحاى،  تِ ًوشُ

 

-هي 1-2اهتحاى هشخض شَد. دس ليست هطاتق شکل  ايي ّاي هشتَط تِفشم افضٍدى اهتحاى، تايست دسس ٍ کالس تؼذيسپس دس قسوت 

تايذ اًتخاب شَداها  تٌْا يک دسسکِ تشاي ّش اهتحاى  تَخِ تِ ايي ًکتِ ضشٍسي استّاي هَسدًظش خَد سا اًتخاب کٌيذ. فقط تَاًيذ گضيٌِ

)هثال چٌاًچِ هؼلوي دسسي سا دس چٌذيي کالس اسائِ دّذ ٍ تؼشيف شَد  تشاي چٌذيي کالس هختلفتَاًذ تِ طَس ّوضهاى هي ايي اهتحاى 

خَد سا تِ طَست  يک دسس هشتشکا سا تِ طَست ّواٌّگ تشگضاس ًوايذ يا حتي چٌذيي هؼلن تخَاٌّذ اهتحاى ّتخَاّذ اهتحاى ّوِ کالس

 ّوضهاى تشگضاس کٌٌذ(.

 

دس ايي ليست کليِ سؤاالت  سا اًتخاب کٌيذ. تي کِ هشتَط تِ دسس هَسد ًظشتاى ّستاالسؤ "االتسؤليست ّوِ "تايست اص ٍ دس پاياى هي

ال ٍ سا تش اساس شواسُ سؤال، ًَع سؤال، ًام دسس، سطح سؤ ّاتَاًيذ اص داخل ايي ليست،پشسشهيوا االت قشاسداسد. شسؤتؼشيف شذُ دس تاًک 

يِ شذُ دس تاالي ًام االت دسس ػشتي تا سطح دشَاس ّستيذ کافي است دس قسوت تؼثکٌيذ. تشاي هثال اگش تِ دًثال سؤ پايِ / هقطغ خستدَ

االت دسس ػشتي دس سطح دشَاس تشاي شوا ًوايش ٌتش سا تفشاسيذ، دس ًتيدِ کليِ سؤت سا ٍاسد کشدُ ٍ دکوِ ايال ايي اطالػادسس ٍ سطح سؤ

 شَد.دادُ هي
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-ًوايش دادُ هي 1-3ال دس ليست دٍتاس کليک ًواييذ. پٌدشُ اي هاًٌذ شکل خْت هشاّذُ هتي ٍ پاسخ ّش سؤال کافي است تش سٍي آى سؤ

 شَد.

 

 الپاسخ سؤًوايش هتي ٍ –1-3شکل 

 

ييذ کليک ًوا "الخضئيات سؤ"گضيٌِ شَد ٍ ًيض اگش سٍي ال ًوايش دادُ هيکليک کٌيذ، خَاب ايي سؤ "پاسخ سؤال"چٌاًچِ تش سٍي گضيٌِ

 شَد.ال، صهاى طشاحي ٍ ... ًوايش دادُ هيتاسُ سؤال، طشاح سؤخضئيات ٍ تَضيحاتي دس

تَاًيذ هيّن چٌيي  ،اٍستِ ليست هدسؤال سا تِ ليست هداٍس اًتقال دّيذ. تا اًتقال سؤال تايست ال هَسد ًظشتاى دس اهتحاى هيتشاي آٍسدى سؤ

قشاس  "آصهَىسؤاالت ليست "سد ًظش خَد دس َسا دس هحل هسؤال ّش  ،دس اهتحاى تؼييي کٌيذ ٍ تا دسک ٍ دساجسا االت تشتية قشاس گيشي سؤ

 دّيذ. 

کليک کٌيذ.  "پيش ًوايش آصهَى"تَاًيذ سٍي دکوِ آصهَى هيسؤاالت ٍ ًيض آگاّي اص شکل کلي سؤاالت تشاي اطويٌاى اص قشاس گيشي دسست 

ّوچٌيي پس اص رخيشُ آصهَى  .شَدهَخَد دس ليست تِ ّواى تشتية ًوايش دادُ هيسؤاالت شَد کِ دس آى تواهي اي تاص هيتا ايي کاس پٌدشُ

 سا اًتخاب کٌيذ. "پيش ًوايش آصهَى"کليک ساست کشدُ ٍ گضيٌِ  1-1ت شکل تَاًيذ تش سٍي سديف هشتَط تِ آى دس ليسهي

هٌتقل ًوَديذ تاسم تؼييي ًواييذ؛ تشاي ايي  "آصهَىسؤاالت ليست "کِ تشاي آصهَى اًتخاب کشديذ ٍ تِ  سؤاالتيتَاًيذ تشاي ّش يک اص شوا هي

 سا ٍاسد ًواييذ.سؤال آى  متاسدٍتاس کليک کشدُ ٍ سؤال دس هقاتل ّش  مکاس کافيست دس ستَى تاس
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 .تاسم سؤال يا تايست تشاي توام سؤاالت يک آصهَى ٍاسد شَد يا تشاي ّيچ سؤالي ٍاسد ًشَد : تذکر

 .دسطَستي کِ سؤاالت تاسم تٌذي ًشًَذ، تاسم تواهي سؤاالت يکساى دسًظش گشفتِ خَاّذ شذ: تذکر

تِ ايي هؼٌا کِ  .غيشتَطيفي، هدوَع تاسم سؤاالت تايست حذاقل تا تيشيٌِ ًوشُ تشاتش تاشذدسطَست تاسم تٌذي سؤاالت تشاي اهتحاًات : تذکر

 تَاًذ اص آى تيشتش تاشذ.ُ تاشذ ٍلي هيايذ کوتش اص تيشيٌِ ًوشًثسؤاالت  مهدوَع تاس

 .گشفتِ خَاّذ شذ تاسم )يا ًوشُ هٌفي( سؤال دس اهتحاًات تششيحي تِ هٌضلِ ٍصى هثثت )يا هٌفي( آى سؤال دس ًظش : تذکر

فقط شاهل  ياگش آصهًَ ًياص تِ تظحيح دستي ًذاسد تٌاتشاييدس آصهَى ّا سؤاالت چٌذگضيٌِ اي، تطثيقي، هشتة کشدًي ٍ طحيح يا غلط  : تذکر

 .گشددهي تَسط هؼلن تظحيح  ،سايش اًَاع سؤاالت. هي شَدکاهال خَدکاس تظحيح  ،ايي ًَع سؤاالت تاشذ

آًاليي )شکل ّاي کليک کٌيذ. ايي آصهَى تِ ليست آصهَى "افضٍدى اهتحاى خذيذ"ايذ سٍي دکوِ آصهًَي کِ ايداد کشدُدس پاياى خْت رخيشُ 

آصهَى تا سسيذى تاسيخ ٍ صهاى تشگضاسي  شَد ٍدسقسوت تشًاهِ اهتحاًي دس پٌل داًش آهَص ٍ ٍالذيي اطالع سساًي هي گشدد. ( اضافِ هي1-1

 . فشاّن هي شَداص طشيق پٌل ّا آهَصاى داًشتشاي ايي آصهَى تِ سؤاالت اهکاى هشاّذُ ٍ پاسخ گَيي 

 گيشد.ًيض قشاس هي تخش هذيشيت آصهَى قسوت ليست اهتحاًات دس دسآصهَى ، ايي اهتحاى  ًوَدى تا رخيشُتِ دليل يکپاسچگي ًشم افضاس 

 شَد.ّش آصهَى تِ طَست پيش فشع دس ًيوسال خاسي ايداد هيتذکر : 

 

 

 آزمون ویرایش و حذف.   ..1.1

کٌيذ )يا ساست  ( دٍ تاس کليک1-1)شکل آصهَى آًالييتايست تش سٍي سديف هشتَطِ دس ليست هذيشيت  آصهَىتشاي ٍيشايش يا حزف يک 

 سا اًتخاب ًواييذ(.  "ٍيشايش/حزف"ي کليک کشدُ ٍ گضيٌِ

سا تا قثل اص تشگضاسي آصهَى  ّاي فشمقسوتتَاًيذ کليِ شوا هي دس صهاى ٍيشايش تاشذ.هي آصهَىفشم ٍيشايش ٍ حزف ًيض هاًٌذ فشم افضٍدى 

 کليک کٌيذ تا تغييشات ايداد شذُ اػوال شَد. "آصهَىٍيشايش "تؼذ اص ايداد تغييشات سٍي دکوِ  دّيذ. تغييش

 کليک کٌيذ.  "حزف آصهَى"خْت حزف آصهَى سٍي دکوِ 

 

سا داشتِ اگش پس اص تشگضاسي آصهَى ٍ يا دس حيي تشگضاسي آى تظوين تِ حزف ٍ يا ٍيشايش آصهَى اص قسوت هذيشيت آصهَى آًاليي تذکر: 

هثٌي تش کٌيذ پيغاهي هيکليک "حزف آصهَى"ٍ يا  "آصهَىٍيشايش "چٌيي هَاسدي صهاًي کِ سٍي دکوِ  . دسايي اهش هحقق ًخَاّذ شذ ،تاشيذ

اص قسوت سا ّايي کِ صهاى تشگضاسي آًْا ًشسيذُ است قاتليت حزف ٍ ٍيشايش آصهَىفقط  شَد.دادُ هيًوايش م ايي کاس هواًؼت شوا دس اًدا

 داسًذ.هذيشيت آصهَى آًاليي 

ک اهتحاى ٍلي تشاي حزف ي پزيش است.اهکاى "هذيشيت آصهَى"ّا دس ٌّگام يا تؼذ اص تشگضاسي فقط اص طشيق تخش اهکاى حزف آصهَى: تذکر

 تا حزف يک اهتحاى تواهي ًوشات ثثت شذُ تشاي آى اهتحاى حزف شذُ ٍ قاتل تاصياتي ًخَاّذ تَد. چشا کِتسياس هحتاطاًِ ػول کٌيذ 

 .قاتل تغييش ًيستآصهَى سؤاالت  "هذيشيت آصهَى"دس ٍيشايش اص قسوت :تذکر
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 آوالیه .   ومرات آزمون..1.1

سا  "ًوشات"ي گضيٌِ ٍ ( ساست کليک کٌيذ1-1)شکل  آًاليي آصهَىتش سٍي سديف هشتَطِ دس ليست هذيشيت ، آصهَى ًوشات  خْت ثثت  

-4 سپس پٌدشُ اي هاًٌذ شکل. ي ًوشات سا اًتخاب کٌيذ(، صتاًِاص سوت ساست فشم ،اًتخاب ًواييذ )ٍ يا تؼذ اص اًتخاب سديف هشتَطِ اص ليست

 خَاّذ شذ.ًوايش دادُ  1

 

 ليست ًوشات آصهَى–1-4شکل 

 گيشد.( اهکاًاتي دس اختياس شوا قشاس هي1-5اگش تش سٍي ّش سديف اص ايي ليست ساست کليک کٌيذ )شکل 

 

 کليک ساست دس ليست ًوشات–1-5شکل 

پيغاهي هاًٌذ است، کِ چٌاًچِ ايي گضيٌِ سا اًتخاب کٌيذ ٍ  ٌَّص صهاى تشگضاسي آصهَى تِ پاياى ًشسيذُ تاشذ  "تظحيح آصهَى"گضيٌِ اٍل 

 شَد.ًوايش دادُ هي 1-6شکل 

 

 تظحيح آصهَى–1-6شکل 
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، خَاب سؤاالت ،سا اًتخاب کٌيذ "تظحيح آصهَى"اگش تؼذ اص تشگضاسي آصهَى سٍي سديف هشتَط تِ ّش داًش آهَص کليک ساست کشدُ ٍ گضيٌِ 

تؼذ اص  "حزف ًوشُ"ّاي هٌَ  هثل گضيٌِسايش  شَد.ًوايش دادُ هيداًش آهَص ٍ پاسخ طحيح سؤاالت  ّاي دادُ شذُ تِ سؤاالت اص سَي

شَد کِ شوا آصهَى سا تظحيح کشدُ ٍ داًش آهَص ًوشُ خَد سا )دس صهاًي فؼال هي "هشاّذُ خضئيات"شَد ٍ ًيض گضيٌِ تظحيح  آصهَى فؼال هي

ِ شوا اهکاى دسج اػتشاع سا تشاي ايي آصهَى صهاًي فؼال است ک "هشاّذُ ٍ پيگيشي اػتشاع"پٌل اختظاطي خَد( هشاّذُ کشدُ تاشذ. گضيٌِ 

 فؼال کشدُ تاشيذ.

کٌيذ )يا ساست کليک کشدُ ٍ  ( دٍتاس کليک1-5)شکل  ليست ًوشات تش سٍي سديف هشتَطِ دس اص اتوام آصهَىکِ رکش شذ اگش پس ّواى گًَِ 

 شَد.تاص هي 1-7سا اًتخاب ًواييذ( پٌدشُ اي تِ شکل  "تظحيح آصهَى"ي گضيٌِ

 

 

 تظحيح آصهَى–1-7شکل 

 

سؤال دادُ است )قسوت هتي پاسخ(، قسوت پاسخ طحيح کِ خَاب دسست آهَص تِ سؤال ، هتي پاسخي کِ داًشسؤالايي پٌدشُ شاهل هتي 

تظحيح شذُ  قثال تَسط هؼلن آصهَى کِ تَسط هؼلن )دسطَستيسؤال هيضاى ًوشُ دادُ شذُ تِ ّش ٍ سؤال تاسم ّش ، هؼلن اتتَضيح ، رکش شذُ

يؼٌي قسوت تظحيح  ٍاسد کٌيذسؤال تشاي تاسم ّش  ايًوشُيا ايي آصهَى سا تظحيح ًواييذ ٍ  تَاًيذشوا تِ ػٌَاى هذيش ًوي تاشذ.هيتاشذ( 

ت آصهَى سا تَاًيذ ًوشااها شوا تِ ػٌَاى هذيش هي .هي پزيشدتَسط هؼلن اًدام  تٌْاتظحيح کاس  .آصهَى اص هٌَي هذيش طشفا خٌثِ ًظاستي داسد

 ٍاسد ًواييذ.

آهَص دٍتاس کليک کشدُ ٍ ًوشُ ايي آصهَى سا تشاي ّش ستَى ًوشُ سٍتشٍي ًام ّش داًشدس  ،ليست ًوشاتکافيست دس  ًوشات تشاي ٍاسد کشدى

 آهَص ٍاسد ًواييذ.داًش
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 .کليک کٌيذ تا تغييشات ايداد شذُ رخيشُ گشدد "رخيشُ تغييشات"دس پاياى سٍي دکوِ 

اص ليست ّش ًوشُ دس ّش سديف  سٍي تَاًيذ، هيکٌيذاي اضافِ يا کن آهَص ًوشُچٌاًچِ تخَاّيذ تِ ًوشُ کل يک آصهَى تشاي ّش داًش: تذکر

پاييي ليست دس "رخيشُ تغييشات"دٍتاس کليک کشدُ ٍ ًوشُ سا تغييش دّيذ ٍ سپس دکوِ ايٌتش سا تفشاسيذ ٍ پس اص آى تش سٍي دکوِ ًوشات 

 کليک کٌيذ.

شذُ ٍ  تظحيح تِ طَست خَدکاسشاهل سؤاالت چٌذگضيٌِ اي، تطثيقي، هشتة کشدًي ٍ طحيح يا غلط تاشٌذ، فقط ّايي کِ آصهَى: کرتذ

 سا تغييش دّيذ.ًوشات، آى ّا تاس کليک تش سٍي  تَاًيذ تا دٍٍ شوا طشفا هي گيشدًوشات آى دس ايي ستَى قشاس هي
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