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سنجش مستمر

ارزشیابی جامــع

بانــک ســوال

سنجش مهارت های اجتماعی 6

بانــک ســوال گزینــه دو یــک خدمــت ویــژه بــرای ارتقــای تحصیلــی دانــش آمــوزان از طریــق حــل تمریــن 
ــواالت  ــه س ــی ب ــا دسترس ــد ب ــی توانن ــوزان م ــش آم ــوال، دان ــک س ــن بان ــت. در اپلیکیش ــد اس هدفمن
آزمــون شــخصی  طراحــی گزینــه دو و امــکان فیلترهــای متنــوع، مجموعــه ســواالتی بــرای تمریــن و 
دریافــت نمایند.دانــش آمــوزان بــا دسترســی بــه ســواالت مدنظــر خــود مــی تواننــد بهتریــن بــازده را از 

زمــان حــل تمریــن خــود بــه دســت آورنــد.
مــدارس نیــز می تواننــد از بانــک ســوال بــه عنــوان یــک منبــع کمــک آموزشــی مهــم در راســتای اهــداف 
، مدیــر و  مشــاور مــی تواننــد متناســب بــا نیــاز خــود مجموعــه ای از  آموزشــی خــود اســتفاده کننــد. دبیــر
ســواالت انتخــاب نمــوده و آن را بــه صــورت آزمــون آنالیــن و چاپی برگزار نمــوده و گــزارش دریافت نمایند. 

تاکنــون بیــش از 14 میلیــون تمریــن و آزمــون در ایــن اپلیکیشــن  اجــرا شــده اســت.
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ــت  ــر موفقی ــی ب ــی و عاطف ــای اجتماع ــد مهارت ه ــان می ده ــی نش ــواهد تجرب ــی و ش ــات علم مطالع
افــراد در همــه ابعــاد زندگــی از جملــه پیشــرفت تحصیلــی ، عملکــرد شــغلی، ســالمتی، رفــاه و ... 
ــط  ــا محی ــاق ب ــی انطب ــد توانای ــه ح ــا چ ــراد ت ــه اف ــد ک ــی کنن ــن م ــا تعیی ــارت ه ــن مه ــت. ای ــذار اس اثرگ

زندگــی و دســتیابی بــه موفقیــت را دارنــد.
مؤسســه گزینــه  دو قصــد دارد در راســتای تحقــق اهــداف عالــی ســند تحــول آمــوزش و پــرورش 
در ایــران، بــا اســتفاده از نظــر و مشــاوره متخصصــان ایــن حــوزه، اقــدام بــه ســنجش 15 مهــارت  

بنمایــد. متوســطه  اول  دوره  در  دانش آمــوزان  عاطفــی  و  اجتماعــی 

ــایر  ــارت و در سـ ــه نخســـت 1 مهـ ــود. در مرحلـ ــزار می شـ ــه برگـ ــارت، در 8 مرحلـ ــن 15 مهـ ســـنجش ایـ
مراحـــل،  2 مهـــارت دانـــش آمـــوزان ارزیابـــی خواهـــد شـــد. در پایـــان هـــر مرحلـــه،  وضعیـــت مهـــارت 
دانـــش آمـــوز ســـنجیده شـــده و طـــی دو هفتـــه کاری بـــه خـــودش، مدرســـه و خانـــواده اش بازخـــورد 
داده مـــی شـــود. همچنیـــن در هـــر مهـــارت، مشـــاوره هایـــی جهـــت ارتقـــا بـــه دانـــش آمـــوز  ارائـــه خواهـــد 

ـــد. ش
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خودکنترلی

مسئولیت پذیری

اپلیکیشن بانک سوالاپلیکیشن بانک سوال

با رفع اشکال هوشمند، نقاط ضعف با رفع اشکال هوشمند، نقاط ضعف 
شما به نقاط قوتتان تبدیل می شود.شما به نقاط قوتتان تبدیل می شود.

 

 

مهــم تریــن توصیــه مشــاوران پــس از آزمــون ایــن اســت کــه ســواالت غلــط و نــزده خــود را مجــددا 
حــل کنیــد. جــدا کــردن ســواالت نادرســت و نــزده، حــل کــردن مجــدد آنهــا و مقایســه بــا پاســخ 
تشــریحی از دانــش آمــوزان وقــت بســیار زیــادی می گیــرد. ما در گزینــه دو یک راه حل هوشــمندانه 

بــرای ایــن کار ارائــه کردیــم.
رفـــع اشـــکال هوشـــمند یـــک خدمـــت خـــاص و منحصـــر بـــه فـــرد اســـت کـــه فقـــط بـــه مخاطبیـــن 
گزینـــه دو ارائـــه می شـــود. در پایـــان تمامـــی ســـنجش هـــای مســـتمر و ارزشـــیابی هـــای جامـــع  گزینـــه 
ـــد و  ـــاهده کنن ـــود را مش ـــت خ ـــده و نادرس ـــخ داده نش ـــواالت پاس ـــد س ـــوزان می توانن ـــش آم دو، دان
حتـــی باالتـــر از ایـــن، سیســـتم رفـــع اشـــکال هوشـــمند بـــه دانـــش آمـــوزان امـــکان می دهـــد کـــه بـــا 
توجـــه بـــه عملکـــرد خـــود، یـــک تمریـــن شـــخصی بـــا ســـواالت جدیـــد دریافـــت نماینـــد. ایـــن خدمـــت 

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــوز ق ـــش آم ـــار دان ـــیابی در اختی ـــس از ارزش ـــه پ ـــرد بالفاصل ـــه ف ـــر ب منحص

ین شخصی سازی شده تمر

19/000
ینه ای یحیسوال چهار گز کاربرسوال تشر

22/000280/000

غمخواری و مهرورزی

کنترل عواطف

خوش بینی

کنجکاوی
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مسئولیت پذیری
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خودکنترلی

پشتکار

9

10
11

12

13

14

15

8
1

2

3

4

5

6

7

رشد یافته               رو به رشد           در حال شکل گیری
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جهت دریافت اطالعات نمایندگی کد مقابل را اسکن کنید.
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آینــده  در  مهمــی  نقــش  آموزشــی،  دیگــر  دوره  دو  بیــن  قرارگیــری  بــا  متوســطه  اول  دوره 
و  عالیــق  شــناخت  بــا  بایــد  آمــوزان  دانــش  دوره  ایــن  در  دارد.  آمــوزان  دانــش  تحصیلــی 
ــرای  ــد. ب ــاده کنن ــطه آم ــته در دوره دوم متوس ــاب رش ــرای انتخ ــود را ب ــان، خ توانمندی هایش
مــورد  مختلــف  مناظــر  از  آمــوزان  دانــش  کــه  اســت  نیــاز  دســتاوردی  چنیــن  بــه  رســیدن 

بگیرنــد. قــرار  یادگیــری  جهــت  در  راهنمایــی  و  ارزشــیابی 

سنجش و ارزشیابی
در خدمت یادگیــری

بـــا  کـــه  باشـــد  مـــی  دو  گزینـــه  نظیـــر  بـــی  و  جدیـــد  محصـــول   ، مســـتمر ســـنجش 
هـــدف کنکورزدایـــی کامـــل از مفهـــوم ارزشـــیابی طراحـــی شـــده اســـت. در ایـــن 

ســـنجش ها، کتـــاب هـــای درســـی بـــه صـــورت مجـــزا از یکدیگـــرو در یـــک بـــازه 
ـــن  ـــوند. در عی ـــی ش ـــخص برگزارم ـــاعت مش ـــک روز و س ـــای ی ـــه ج ـــی ب زمان

، رتبـــه و ...  حـــال مقایســـه هـــای عرضـــی ماننـــد نمـــره منفـــی، تـــراز
ــا حـــذف شـــده انـــد. از ایـــن ســـنجش هـ

؟! چرا ارزشیابی منهای کنکور

4 3 2

20000316

ارزشیابی منهای 
کنکور

ینــه بــا هــدف بهــره منــدی دانــش  گز آموزشــی فرهنگــی  موسســه 
کشــور از خدمــات ایــن موسســه،  آمــوزان در  سراســر 

9 بسته سنجش و ارزشیابی خود را با قیمتی مناسب ارائه می کند:

در دو بــازه زمانــی در پایــان نیمســال اول و پایــان ســال، آمادگــی امتحانــات بــرای دانــش آمــوزان و 
مــدارس از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن بــازه هــا 2 ارزشــیابی جامــع از تمــام دروس پیــش 

بینــی شــده اســت کــه مــی توانــد دیــد جامــع از وضعیــت دانــش آمــوز ارائــه کنــد.

ســنجش هــای مســتمر گزینــه دو  در  6 بســته ارائــه مــی شــود کــه هــر کــدام از ایــن 6 بســته شــامل 7 
ارزشــیابی اســت. در هــر هفتــه یــک یــا چنــد درس مــورد ارزشــیابی قــرار مــی گیــرد و بــرای ارزشــیابی هــر 
درس یــک بــازه زمانــی چنــد روزه بــه دانــش آمــوزان داده مــی شــود. ســنجش هــای مســتمر بــه صــورت 

آنالیــن در بانــک ســوال برگــزار مــی شــود.

ارزشیابی جامع تحصیلی

برنامه سنجش های مستمر و ارزشیابی های جامع

برای اطالع از تاریخ دقیق برگزاری 
و  محدوده بندی ها، کد رو به رو  را 

اسکن نمایید...
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زینه دو ر گ سنجش های مستمـ

کســر خواهــد شــد. بــه ایــن ینــه ایــن بســته از بســته هــای نقــره ای و طالیــی نیــز   هز
 ترتیــب بســته ی نقــره ای 1 فقــط بــا قیمــت 100/000 تومــان و بســته طالیــی بــا قیمــت

شــد0 خواهــد  ارائــه  تومــان   201/000

ع آزمونردیف پایه هفتم/ هشتم/ نهمنو

17 مهر تا 6 آبان71400 مرحله سنجش مستمر1

15 آبان تا 4 آذر 71400 مرحله سنجش مستمر2

20 آذر تا 2 دی 71400 مرحله سنجش مستمر3

30 دی 1400ارزشیابی جامع نیمسال اول*

16 تا 28 بهمن 71400 مرحله سنجش مستمر4

14  تا 26  اسفند 71400 مرحله سنجش مستمر5

10  تا  22 اردیبهشت 71401 مرحله سنجش مستمر6

22 اردیبهشت 1401ارزشیابی جامع پایان سال*

ع ارزشیابینام بسته ارزشیابی جامعنو
سنجش

مهارت های اجتماعی
دسترسی به
هزینهبانک سوال

39/000یک ماه1 مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی 1
39/000یک ماه2 مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی2
39/000یک ماه2 مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی3
39/000یک ماه2 مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی4
39/000یک ماه2مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی5
39/000یک ماه2 مهارتندارد 7 سنجش مستمر برنزی6

21 سنجش مستمر درنقره ای 1
 نیمسال اول

ارزشیابی
139/000چهار ماه7 مهارت در 4 مرحله نیمسال اول

21 سنجش مستمر درنقره ای 2
 نیمسال دوم

ارزشیابی
139/000چهار ماه8 مهارت در 4 مرحله پایان سال

دو  ارزشیابی نیمسال42 سنجش مستمرطالیی 
اول و پایان سال

240/000ُنه  ماه15مهارت در 8 مرحله

مطالعــات روانشــناختی پیرامــون نوجوانــان نشــان داده اســت کــه تجربیــات اســترس زا 
باعــث افــت کیفیــت فرآینــد یادگیــری در ذهــن آنهــا خواهــد شــد. یکــی از ایــن عوامــل کــه

می تواند استرس را در نوجوانان تشدید کند برگزاری آزمون هایی مشابه کنکور است.
بــه همیــن دلیــل موسســه آموزشــی فرهنگــی گزینــه دو بــا بیــش از 2 دهــه ســابقه در امــر 
آمــوزش، ســنجش و ارزشــیابی، اقــدام بــه ارائــه بســته هــای ارزشــیابی منهــای کنکــور نمــوده 
و  تحصیلــی  نیازهــای  پاســخگوی  الزم،  اســتانداردهای  داشــتن  بــا  بســته ها  ایــن  اســت. 

روانشــناختی دانش آمــوزان و مــدارس در پایــه هــای هفتــم، هشــتم و نهــم می باشــد.

فرصت ویژه ثبت نام

بسته برنزی 1 برای تمامی دانش آموزان که تا 
یورماه ثبت نام می کنند،  پایان شهر

ن شــد!!! یگا ا نر یگا ا ر

هر آنچه که
ید در سنجــش به آن  نیـــاز دار

 اینجاست...


