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فصــــــــــــــــل2
( )2-2ويژگيهاي آزمونهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزينه دو
در یک جملــه می توان گفت آزمونهای ارزشــیابی مدرســهها میتوانند جهت اطالع و بهرهمندی از این    )7کارنماها

پیشــرفت تحصیلی گزینهدو در سال تحصیلی 95-96
باکیفیتترین آزمون هاهســتند کــه ضمن رعایت
کیفیت باال ،با قیمت مناسب به مخاطبان ارائه می گردد.
آزمونهای گزین هدو ویژگیهای منحصربهفردی دارد
که این آزمونها را از آزمونهای دیگر متمایز میکند.
برخی از این ویژگیهای منحصر به فرد عبارتند از:

   )1سؤالهای استانـدارد و هدف مند

وقتی قرار اســت خــودت را بــرای کاری آماده کنی
خاصی دارد ،حتمــا تالش میکنی
که ویژگیهــای ّ
خصوصیات منحصر بهفرد آن آشــنا
جزئیات و
ّ
تــا با ّ
خصوصیات و
شــوی .اساسا آشنایی و آگاهی از همان
ّ
قیت است .این ویژگیها
ویژگیهاست که پایهگذار مو ّف ّ
خصوصیات را «استاندارد» مینامند.
و
ّ

الیتی
آزمون و پرســشهای آن نیز مانند هر کار و ف ّع ّ
دیگر دارای شاخصههای تعیین کننده و استانداردهای
ویژهای هستند که رعایت آنها سبب میشود تا این
ابزار مفید و کارآمد باشد.
مؤسســهی آموزشی فرهنگی گزین ه دو همواره
تالش ّ
این بوده اســت تا آزمونهایی را برگزار کند که از نظر
جزئیات منطبق با
قالب ،ساختار و محتوا در کلّ ّیات و ّ
شاخصههای علمی و استاندارد باشد .سوال های آزمون
به صورت هدف مند و منطبق با ســطوح یادگیری و
حیطه های شــناختی مختلف طراحــی میگردند تا
آزمونی هدف مند طراحی گردد.

   )2قیمت مناسب

شــرایط اقتصادی و اجتماعی موجود ایجاب میکند
تا بهنحوی عمل نماییم که دانشآموزان و خانوادهها
مجبور نباشند نیاز به محصوالت و خدمات آموزشی با
کیفیت را از سبد خرید خود حذف نموده یا به کیفیت
پایینتر رضایت دهند .لذا بر اساس رسالت اجتماعی و
فرهنگی خود با افتخار اعالم می داریم که در مقایسه
با خدمات و محصوالت مشــابه ،بیشترین و با کیفیت
ترین خدمات را با مناســب ترین قیمت به مخاطبان
ارائه خواهیم نمود.

 )3تخفیف مناسب به مدرسهها

دبیرستانهایی که اقدام به ثبتنام گروهی مینمایند
با توجه به شــرایط ثبت نام از تخفیف ویژه بهرهمند
خواهند شد .این تسهیالت استثنایی به همراه خدمات
ویژه ای از قبیل گــزارش های مدیریتی متنوع ،پنل
اختصاصی مدرســه در وب سایت ،خدمات ویژه برای
دبیران و مشــاوران و ...به مدرسه ها ارائه خواهد شد.

امکان ،با نمایندگیهای گزینهدو در شهر خود تماس
بگیرند.

   )4مشاورهی انفرادی اینترنتی

گزینــ ه دو در آزمونهــای خــود به دانــش آموزان
شرکتکننده مشــاورهی انفرادی ارائه مینماید! این
مشــاورهها در دو بخش ارائه میشــود .بخشی از این
مشاورهها بالفاصله پس از برگزاری هر آزمون و بخشی
نیز بهصورت مســتمر و در طول سال تحصیلی ارائه
میگردد .این مشــاورههای انفــرادی ،با کیفیت باال،
ســریع ،دقیق ،متناســب با مقطع زمانی مورد نیاز و
بهصورت هوشمند و اینترنتی است.
بســیاری از نیازهای مشــاورهای دانش آموزان ب ه این
ترتیب بدون پرداخت هیچ هزینه ای ،اضافه برهزینهی
آزمون برآورده میشود .توجه داشته باشید که به این
ترتیب بسیاری از نیازهای مشاورهای شما بالفاصله پس
از آزمون برآورده میشود ،آن هم با سرعت ،کیفیت و
دقت بسیار باال!

   )5محدودهبندی مناسب (برنامه محور)

امسال آزمونهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینهدو
در  7مرحلــه برای دانش آموزان دوره اول متوســطه
برگزار میگــردد .محدودهی آزمونهای ارزشــیابی
پیشــرفت تحصیلی گزینهدو بهنحوی تنظیم شده
است که دانش آموزانی که در تمام مراحل آن شرکت
میکنند بــا یک برنامهی مد ّون و منظم تمام مطالب
درســی مربوط به پایه تحصیلی خود را در فاصلههای
زمانی مناسب مطالعه و مرور نمایند.
رعایت فاصلهی زمانی مناسب بین آزمونها ،برخورداری
از حجم مناسب و قابل مطالعه با توجه به مقطع زمانی
برگزاری آزمــون ،رعایت پیشنیازهــا و همنیازهای
یک درس ،هماهنگی با برنامهی آموزشــی ساالنهی
مدرســهها و از ویژگیهای ممتاز این محدودهبندی
دقیق و حسابشده میباشد.

   )6کیفیت برتر

کارنامه همیشه یادآور برگهای است که با اعداد و ارقام
مؤسسهی آموزشی
پرشده اســت .ا ّما در آزمونهای ّ
فرهنگی گزینهدو کارنما شامل مجموعهای ارزشمند
اســت که در آنها عالوه بر نتایج اســتخراج شده از
آزمونهــا که اغلب ّاطالعاتی عدد و رقمی هســتند،
تحلیلهای مشاورهای دقیقّ ،اطالعات آینده نگرانهی
مفید و گزارشهای مقایسهای سودمندی ارائه میشود.

کارنماهای آزمونهای ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی
گزینهدو شــاملکارنماهای توصیفی است که در
آن ها به توصیف وضعیت دانش آموز پرداخته می شود.
و دانش آموز در یک روند طولی مورد مقایســه با خود
قرار می گیرد .به این کارنامه ها کارنما گفته می شود.

 )8کارنمای سریع

کارنماهــای مختلــف و متنوع گزینهدو از ســاعاتی
پــس از برگزاری آزمــون و در همــان روز در اختیار
شــرکتکنندگان در آزمون است .قطعاً در هیچ کجا
با این سرعت مشــاورههای آموزشــی و ارزیابیهای
موردنیاز دانش آموزان تولید نمیگردد و در اختیار قرار
نمیگیرد.

 )9نمایندگیهای معتبر درسراسر کشور

مؤسســه گزینهدو در  423شــهر از شهرهای سراسر
ایران از طریق نمایندگیهای معتبر و فعال حضور دارد.
مؤسسه و
تردیدی نیســت که وجود پایگاهی با نشان ّ
در نزدیکی داوطلبان و دانشآمــوزان ،به آنان کمک
خواهدکــرد تا بــه خدمات و محصوالت دسترســی
راحتتر و مناسبتری داشته باشند.
نماینــدگان گزینـــهدو که از تالشــگران عرصهی
فرهنگ ،علم و آموزش هستند ،این وظیفهی ارتباطی
و اجرایی را در  423شــهر از کشور عهدهدار شدهاند.
وجود نمایندگیهای معتبر ســبب میشود تا عالوه
بر دستیابی مناســب به خدمات و محصوالت ،پایگاه
قابل اتّکایی در تمام مراحل آمادهسازی مطالعاتی در
دسترس داوطلبان و دانشآموزان وجود داشته باشد   .

آزمونهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینهدو در    ) 10گزارش های ویژه ی مدارس

تمام مرحلههای قبل و بعد از آزمون و همچنین اجرا و
برگزاری آزمون ،دارای باالترین و برترین کیفیت است.

اســتفاده از روشها و شــیوههای نوین و پیشرو به ما
این امکان را داده اســت تا بتوانیم کیفیتی برتر را به
مخاطبان خود ارائه نمائیم.

گزینه ی دو پس از هر آزمون ،گزارش های مدیریتی
مورد نیاز مدیران ،دبیران و مشاوران مدارس را تولید و
در اختیار مدارس قرار می دهد .به این ترتیب مدیران،
دبیران و مشاوران می توانند نقاط ضعف و قوت دانش
آموزان خود را شناسایی نمایند و در جهت بهبود نقاط
ضعف احتمالی خود برنامه ریزی نمایند.

