دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان – واحد شهید حاج قاسم سلیمانی

زاٌّوای طساحی سَاالت تستی


ّس سَال دز یک جدٍل هستقل آٍزدُ هیشَد.



سطس اٍل ًام آشهَى هستبط قساز دادُ هیشَد.



دز سلَل سوت زاستِ گصیٌِ صحیح ّس سَال ،عالهت * دزج ًوایید.



با دزج عالهت * دز سلَل سوتِ زاست گصیٌِ صحیح ،آشهَى بصَزت خَدکاز تصحیح ٍ ًتیجِ اعالم خَاّد شد.



تعداد جدٍل دز ّس صفحِ هْن ًیست.



افصایش ازتفاع جدٍل بدلیل شیاد بَدى هتي سَال هْن ًیست.



تعداد جدٍل ّای دزج شدُ صسفا جْت زاحتی کاز بَدُ ٍ دز صَزت کن شدى تعداد جدٍل ّا ٍ شیاد شدى آى،
هشکلی دز ٍزٍد سَاالت پیش ًوی آید( .تعداد سَاالت ٍزٍدی بِ تعداد جدٍل ّا)

ًکات هْن دز طساحی سَال تستی ٍ ازسال آى:
 -1اش ٍازد کسدى ّس گًَِ کازاکتس اضافی دز قسوت عٌَاى آشهَى جدا خَددازی شَد .بِ هٌظَز جلَگیسی اش ّس گًَِ
تغییس فسهت دز ایي قسوت ،عٌَاى آشهَى تست اٍل تایپ گشتِ ٍ بسای هابقی سَاالت ،کپی ٍ پیست صَزت گیسد.
 -2اش آًجاییکِ ًسم افصاز ،عالٍُ بس تصادفی کسدى سَاالت آشهَى ،گصیٌِ ّای پاسخ زا ًیص بِ صَزت تصادفی تغییس هی
دّد ،لرا خَاّشوٌد است اش طساحی سَالی کِ جَاب یکی اش گصیٌِ ّای آى "گصیٌِ الف ٍ ب صحیح هی باشد" جدا
خَددازی فسهایید.
 -3پاک کسدى کلوِ "سَال" دز قسوتی کِ هتي سَال باید تایپ شَد ،اختیازی است.
 -4سَاالت ّس آشهَى  72ساعت قبل اش ّس آشهَى تستی ازسال گسدد.
 -5دز ٌّگام ازسال فایل سَاالت ،اش پیَست بَدى فایل اطویٌاى حاصل کسدُ ٍ دز قسوت عٌَاى ایویل (،)Subject
فقط کد دزسً ،ام دزس ٍ ًام استاد قید شَد.
 -6بسای ّس آشهَى (ّس دزس) یک ایویل جداگاًِ ازسال گسدد.

تکویل ًوَدى اطالعات ذیل الصاهیست:
کد استاد :
وام و وام خاووادگی استاد:
تلفه همراه:
وام درس:
کد ایه درس در آموزشیار:
کد ارائه دروس در آموزشیار:
تاریخ برگساری امتحان:
ساعت برگساری امتحان:
مدت امتحان به دقیقه:
تعداد کل سواالت:
تعداد سواالتی که داوشجو باید پاسخ دهد :
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