شیوه نامه شرکت در آزمونهای آنالین "یک درس یک آزمون"

ثبت نام
ما در سایت "یک درس یک آزمون" قصد داریم با بهرهگیری از تواناییهای گروه تولید آزمون کانون و استفاده از دانش
روز برنامهنویسی ،سرویسهای آنالین را جهت آزمون دادن در اختیار شما قرار دهیم.
شما میتوانید با مراجعه به سایت آزمون آنالین "یک درس یک آزمون" به آدرس  http://1dars1azmoon.irاز
بخش ثبت نام (مطابق تصویر زیر) ثبت نام خود را انجام دهید:

با فشردن دکمه "ثبت نام در سامانه" یا "ثبت نام رایگان" به صفحه زیر منتقل میشوید.
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برای ثبت نام باید اطالعات زیر را وارد نمایید:
 نام و نام خانوادگی دانشآموز
 شماره موبایل
شماره موبایل باید معتبر و در دسترس باشد ،چون رمز اولیه ورود به سامانه به این شماره پیامک میشود.
پس از وارد کردن اطالعات و زدن دکمه ثبت نام ،یک کد  6رقمی به شماره موبایلی که در کادر مربوطه وارد
کردهاید ارسال میشود؛ که از این کد به عنوان رمز عبور اولیه برای ورود به سامانه استفاده میشود.
پس از دریافت رمز ،با استفاده از شماره موبایل به عنوان نام کاربری و رمز ارسال شده به عنوان کلمهی
عبور میتوانید وارد سامانه شده و از امکانات آن استفاده نمایید.

اگر می خواهید به ازای هر بار وارد شدن به سامانه مجبور به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور نباشید ،گزینهی "به
خاطرسپاری کلمه عبور" را عالمت بزنید.
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شرکت در آزمون
با رفتن به صفحه کاربری ،میتوانید در آزمونهایی که ثبتنام کردهاید شرکت کنید .برای شرکت در آزمون مطابق
تصویر زیر مراحل را انجام دهید:
با ورود به صفحه کاربری ،در قسمت آزمونهای فعال ،آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید (آزمونهای شما از روز
سهشنبه قبل از آزمونهای کانون ،ساعت  8صبح فعال میشوند).

بعد از زدن دکمه شرکت در آزمون  ،از شما در مورد آمادگی برای شرکت در آزمون پرسیده میشود که با زدن دکمه
"بله ،حاضر هستم" به صفحه برگزاری آزمون منتقل میشوید.
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در صفحه آزمون ،در منوی سمت راست ،تفکیک سطحهای مختلف سواالت (سطح یک و دو) را مشاهده میکنید.
همچنین میتوانید حین پاسخ دادن به سواالت از تکنیک های مختلف تست زنی هم استفاده کنید.

پس از فشردن دکمه پایان آزمون و دریافت کارنامه ،یا با اتمام زمان آزمون  ،آزمون برای شما به پایان خواهد
رسید و روز چهارشنبه ،ساعت  20:00کارنامه در صفحه کاربری شما فعال شده و قابل مشاهده خواهد بود.
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کارنامه
با مراجعه به پروفایل کاربری و زدن روی دکمه دریافت کارنامه به صفحه کارنامه آزمون هدایت میشوید.
کارنامه شامل قسمتهای مختلفی است که در ادامه به شرح آنها میپردازیم:
 )1درسها :در این قسمت ،کارنامه خود را برای هر سطح به صورت جداگانه دریافت میکنید که شامل تعداد
درست ،غلط ،نزده ،درصد و مدت زمان سپری شده در هر بخش میباشد.

 )2تصویر پاسخبرگ :در این قسمت تصویر پاسخبرگ خود را مشاهده میکنید .همچنین تکنیکهای ضربدر
و منها در کنار سواالت برای شما نمایش داده میشود .شما میتوانید با زدن روی عدد خانههای پاسخبرگ،
سوال و پاسخ تشریحی آن را به طور کامل مشاهده نمایید.

 )3سواالت و پاسخها :در این بخش ،صورت هر سوال ،گزینه ای که پاسخ دادهاید ،گزینه درست و تکنیکهای
استفاده شده نمایش داده میشود.
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 )4نمودار زمان پاسخگویی :در این بخش ،زمانی که شما برای هر سوال صرف کردهاید ،و میانگین زمانی که
سایر شرکت کنندگان صرف پاسخ به هر سوال کردهاند نمایش داده میشود.

در صورتی که سوالی داشتید یا به مشکلی حین برگزاری آزمون برخورد کردید میتوانید با شماره 021-6463
داخلی 175یا  186تماس گرفته و یا در داخل سامانه در بخش نظرات مشکل خود را بیان کنید.
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