
به طور کلی دانش آموزان بدون سنجش میزان یادگیری و درک مباحث و دروس مطرح شده در طی سال تحصیلی، بی 

، به دانش آموزان کمک االت آزمون سامانه شادنحوه پاسخگویی به سونتیجه و نا معلوم خواهد بود. از این رو آشنایی با 

خواهد کرد تا به درستی به سواالت پاسخ دهند و پس از پایان هر درس پرسش و آزمون مربوط به آن برای دانش آموزان 

 .مطرح خواهد شد

ش را در این صورت نقاط ضعف و قوت یک به یک دانش آموزان برای معلم مشخص شده و وی می تواند به درستی آموز

 .ادامه دهد

با در نظر گرفتن شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و مجازی بودن آموزش ها، برگزاری حضوری امتحانات مربوط به 

درس های دانش آموزان به طور تقریبی امکان پذیر نخواهد بود. از این رو با اضافه شدن قابلیت های مختلفی به برنامه شاد 

ی به آزمون های طراحی شده برای دروس مختلف توسط دانش آموزان به صورت غیر ، امکان پاسخگوی1401 – 1400

 .حضوری و آنالین میسر شده است

اما نکته قابل توجه این است که دانش آموزان باید با نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد، آشنایی داشته باشند تا 

را به درستی پاسخ دهند. در غیر این صورت ارزیابی و بررسی سطح  بتوانند در هر آزمون مربوط به هر درس، سواالت

 .علمی دانش آموزان و همین طور بررسی نقاط ضعف و قوت آن ها در هر درس، امکان پذیر نخواهد بود

از این رو در این مطلب ایران تحصیل تصمیم دارد به صورت کامل شیوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد را برای 

 .شما شرح دهد. با ما همراه باشید

  

 نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد

، دانش آموزان می توانند به راحتی و در زمان 1401 – 1400با بهره گیری از قابلیت پاسخگویی به آزمون در برنامه شاد 

ی توانند با مشاهده نتیجه آزمون میزان مشخص به آزمون های ارائه و طراحی شده از سوی معلم خود پاسخ دهند. هم چنین م

 .یادگیری و آموزش های خود را مورد بررسی قرار دهند

این آزمون ها باعث می شوند تا عالوه بر افزایش یادگیری و پیگیری مباحث درسی، دانش آموزان با طرح انواع سواالت 

سپارند. به منظور آشنایی بهتر دانش آموزان و چند گزینه ای دروس خود اشنا شده و نکات مربوط به آن ها را در ذهن ب

دبیران با این ویژگی در نسخه جدید برنامه شاد، تصمیم داریم بررسی و شرح نحوه پاسخگویی به آزمون های مجازی و 

 .آنالین و همین طور مشاهده نتایج آن ها در این پیام رسان را به صورت تصویری و کامل بیان کنیم

، به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا راحت تر در نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شادا به طور کلی آشنایی ب

 .پایان هر ترم، میزان یادگیری خود را از دروس مختلف مورد بررسی قرار دهند

  

 1401 – 1400راهنمای تصویری پاسخگویی به آزمون در برنامه شاد 

را انجام داده باشید. سپس می توانید از  ثبت نام در سامانه شاد، باید در ابتدا برای پاسخگویی به آزمون های برنامه شاد

 :این سامانه استفاده نماییدمراحل زیر برای شرکت در آزمون های 

 .در ابتدا وارد برنامه شاد شوید

 .حال گزینه مدرسه من را انتخاب کنید
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 .آموزش تصویری نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شادنام خود را انتخاب کنید

  



[caption id="attachment_107273" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد به صورت تصویریآموزش نحوه 

  

 .در بین گزینه هایی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، باید گزینه آزمون را انتخاب کنید

  



[caption id="attachment_107274" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]زمون سامانه شادآموزش گام به گام نحوه پاسخگویی به سواالت آ

  

در صفحه پیش روی شما، می توانید اطالعاتی هم چون نام درس، پایه تحصیلی، نام معلم، موضوع آزمون، تاریخ و مدت 

 .زمان تعیین شده به منظور پاسخگویی به آزمون را مشاهده کنید. حال باید گزینه شرکت در آزمون را انتخاب نمایید

  



[caption id="attachment_107275" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد

  

 .در این بخش شما می توانید سواالت و گزینه های آزمون را به منظور پاسخگویی مشاهده نمایید

  



[caption id="attachment_107276" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش مرحله به مرحله نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد

  

 .با در نظر گرفتن سواالت از قسمت پایین سوال، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

  



[caption id="attachment_107277" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]گام نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد آموزش تصویری و گام به

  

در صورتی که عالمت تیک سبز جایگزین شماره انتخاب شده، شود، جواب ثبت خواهد شد. در غیر این صورت مجددا 

 .گزینه را انتخاب کنید

  



[caption id="attachment_107278" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد آموزش نحوه

  

پس از این که پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد را به اتمام رساندید و از جواب هایی که داده اید، اطمینان خاطر 

 .کسب کردید، می توانید گزینه پایان آزمون را انتخاب کنید

  



[caption id="attachment_107279" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شیوه و نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد

  

پس از این که گزینه پایان آزمون را انتخاب کردید، پیام زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد. شما می توانید پس از 

 .مشاهده این پیام به صفحه مشاهده نتایج آزمون مراجعه کنید

  



[caption id="attachment_107280" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش تصویری گام به گام نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد

  

 اطالعیه

 .در صورتی که تیک سبز برای شما نمایش داده نشود، پاسخ شما ثبت نخواهد شد

  

 1401 – 1400سامانه شاد نحوه مشاهده نتایج امتحانات در 

در این بخش دانش آموزان می توانند پس از اتمام سواالت آزمون و پایان یافتن آن به دنبال نمره دریافتی خود و هم چنین 

 :نتیجه آزمون انجام شده باشند. مراحل آن را به صورت تصویری در ادامه برای شما درج کرده ایم

وع امتجان باز گردید و از بین گزینه های داخل تصویر، گزینه نتایج آزمون را انتخاب در ابتدا به صفحه ابتدایی قبل از شر

 .کنید



[caption id="attachment_107281" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش گام به گام نحوه مشاهده نتایج در سامانه شاد

  

 .نظر خود را انتخاب کنید و سپس گزینه مشاهده را انتخاب نماییددر صفحه ای که پیش رو دارید، باید آزمون مورد 

  



[caption id="attachment_107282" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش تصویری دریافت نتایج آزمون در سامانه شاد

  

 .تی شما از آزمون می باشدپیام به نمایش درآمده در این بخش از سامانه شاد، در واقع همان نمره دریاف

  



[caption id="attachment_107283" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه دریافت نتایج آزمون در سامانه شاد

  

در صورتی که در مورد نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شاد هر گونه سوالی داشتید، می توانید با کارشناسان 

 .تماس حاصل نمایید 9099072952ایران تحصیل به شماره 

  

 آموزش تصویری نحوه ساخت آزمون آنالین در سامانه شاد

سامانه شاد، این امکان برای معلمان میسر شده است تا از طریق سایت الزم است بدانید که عالوه بر قابلیت آزمون ساز 

بر اساس تصاویری که  Shad.digi_form.ir آزمون ساز، آزمون آنالین طراحی کنند. از این رو پس از مراجعه به سایت

 :در ادامه درج کرده ایم، آزمون آنالین مورد نظر خود را طراحی نمایند

 .کنید شماره همراه خود را وارد



[caption id="attachment_107285" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش تصویری ساخت آزمون در سامانه شاد

  

 .پس از ارسال کد فعال سازی، آن را در این بخش وارد نمایید

  



[caption id="attachment_107287" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]به گام ساخت آزمون در سامانه شاد آموزش گام

  

 .حال وارد سامانه آزمون آنالین ساز شده اید که الزم است پیش از هر کاری، بر روی گزینه ایجاد فرم جدید، کلیک کنید

  



[caption id="attachment_107288" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]1401 - 1400سامانه شاد  آموزش مرحله به مرحله ساخت آموزش در

  

 .در این بخش نوع فرم مورد نیاز خود را تعیین کنید

  



[caption id="attachment_107289" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش تصویری و گام به گام ساخت آزمون هر درس در سامانه شاد

  

اشد را تعیین کنید. سپس از بخش افزودن سوال جدید، سواالت آزمون را به عنوان آزمون خود را که چه درسی می ب

صورت چند گزینه ای و یا تشریحی وارد نمایید. در صورتی که نیاز به گذاشتن تصویر در داخل آزمون دارید، می توانید بر 

 .روی گزینه قرار دادن تصویر کلیک کنید

  



[caption id="attachment_107290" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مراحل تصویری ساخت آزمون آنالین در سامانه شاد

  

در این بخش باید توضیحات الزم را که باید دانش آموزان بدانند درج کنید. سپس مدت آزمون را که به صورت پیش فرض، 

 .نامحدود تعیین شده است را مشخص کنید

  



[caption id="attachment_107291" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]1401 - 1400مراحل آموزشی ساخت آزمون آنالین در سامانه شاد 

  

پس از ذخیره نهایی، فرم شما با موفقیت طراحی می شود که باید لینک آزمون را کپی و در پیام رسان شاد به دانش آموزان 

 .خود ارسال کنید

  



[caption id="attachment_107292" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش گام به گام ساخت سواالت آزمون در سامانه شاد

  

معلمان عزیز می توانند از بخش تنظیمات بیش تر، گزینه های بیشتری را فعال کنند. البته توجه داشته باشید که برخی از این 

ه به همراه می باشد. به طور مثال اگر بخواهید در زمان شروع آزمو و در حین آزمون تصویر گزینه ها با پرداخت هزین

 .هزار تومان پرداخت نمایید 30دانش آموز را مشاهده کنید، باید مبلغ 

  



[caption id="attachment_107293" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه شادراهنمای تصویری ساخت آزمون دروس مختلف در 

  

 نحوه برگزاری آزمون در برنامه شاد به چه صورت است؟

همان طور که می دانید، سامانه شاد، در ابتدا به منظور گفت و گو دانش آموزان یا یکدیگر و معلم خود و هم چنین آگاهی از 

انه شاد، بر روی این برنامه تغییراتی صورت فعالیت ها و برنامه های کالسی به وجود آمد. اما در ادامه به روز رسانی سام

 .گرفته است که در واقع قابلیت ها و امکانات آن را ارتقا داده است

در حال حاضر نسخه جدید شاد، بسیار کامل تر از چیزی است که در اولین مرحله وجود داشت. به عبارتی تمامی کار های 

ه سواالت آزمون سامانه شاد و همین طور نحوه ساخت آزمون های گوناگون مربوط به آموزش از جمله شیوه پاسخگویی ب

 .مرتبط، از طریق این سامانه انجام می پذیرد

گزینه ای را برای معلمان و هم چنین پاسخ دادن به آن ها را برای دانش  4این سامانه امکان طراحی سواالت تشریحی و 

 .آموزان فراهم نموده است

  

 خالصه مطلب



، در چند مرحله ساده خالصه می شود که می توان بر اساس وه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شادنحبه طور کلی 

تصاویری که پیش تر آن ها را برای شما درج کرده ایم، به راحتی در تمامی آزمون های سامانه شاد شرکت کنید و یک به 

 .یک سواالت را پاسخ دهید

سواالت آزمون سامانه شاد، با هر گونه مشکلی مواجه شدید، می توانید از در صورتی که در زمان پاسخگویی به 

 .کارشناسان ایران تحصیل در این زمینه کمک بگیرید
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