رخ
د
مت یادگیری

6 ,500
  12,600,000تمرین و آزمون

    دبی ــر و مشـاور

امکانات کاربردی مدیریت آزمون

خدمات طالیی گزینهدو

آزمونهایارزشیابیپیشرفتتحصیلی

تمرین آنالینموضوعیودرسیباسؤاالتانحصاری گزینهدو
آزمون آنالینچنددرسبامحاسبهزمانودریافت کارنامهوتحلیل آزمون

کارنامه و گزارشهای هوشمند

 4تا  6کارنامه هوشمند و شخصیسازیشده بعد از هر آزمون
 ۷گزارش هوشمند و  ۲فایل اکسل بعد از هر آزمون برای مدارس

تابستان  1400و سال تحصیلی 1400-1401

ویژه پایههای دهم و یازدهم

دسترسیسریعبه کارنامهتمام آزمونهایشخصی،مدرسهایو کشوری

پاسخ تشریحی شخصی

روند تحصیلی شما در طول آزمون ها اعم از شخصی ،مدرسه ای و کشوری

پاسخ تشریحی هر سؤال ،شامل درس و صفحه متناظر آن سؤال بهتفکیک درست ،نادرست
و نزده هر فرد  +فایل  PDFکامل پاسخ تشریحی آزمون

برنامۀ مطالعاتی

برنامهریزی مطالعاتی روزانه در تابستان 1400
برنامه ریزی مطالعاتی هفتگی در سال تحصیلی 1400_1401

ســاخت و ارســال آزمون در کمترین زمان ویژۀ مدارس

طراحیوارسال آزمونباتعیینجزئیات کاملویژهمدارس
دانــش آمــوزان نهــم بــه دهــم و دهــم بــه یازدهــم در تابســتان  ،۱۴۰۰بــا ثبــت نــام در حداقــل  3مرحلــه
نهــا بــه بانــک ســؤال گزینــهدو دسترســی خواهنــد داشــت .همچنیــن دسترســی دبیــران،
از آزمو 
مشــاوران و مدیــران مــدارس بــا ثبــت نــام حداقــل  ۲۴نفــر آزمــون در هــر رشــته تحصیلــی خواهــد بــود.
در تابســتان ،دسترســی بــه بانــک ســوال صرفــا بــر اســاس پایــه قبلــی دانــش آمــوز خواهــد بــود.
ً
دسترســی ســال تحصیلــی نیــز دقیقــا متناســب با تعــداد مراحل ثبــت نامی آزمــون در ســال تحصیلی
ً
خواهــد بــود کــه شــرایط دقیــق متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.

محتواهای کمک آموزشی

مجموعه سواالت تشریحی گزینه دو به تفکیک درس  +نمونه سواالت امتحانی
بیش از  850فیلم آموزشی کالس درس دهم و یازدهم  +آرشیو آزمونهای گزینهدو

محتواهای مشاوره ای

App.gozine2.ir

بیش از  2500فیلم ،مقاله و پرسش و پاسخ مشاوره ای
الیو های تعاملی مشاوره ای در اینستاگرام

            تابستـــــان   ۱۴۰۰
 4آزمــون ارزشیابـ ــی آنالی ـ ــن

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر کدهای زیر را اســکن کنید.

                سال تحصیلی  ۱۴۰0-۱۴۰1

نرم افزار های هوشمند

نرمافزار محاسبه درصد
نرمافزار کارنامه کنکور  ۹۹به تفکیک درصد و رشته های قبولی

ین هدو ،ارز
گز

ن

262,000

  دانش آموز

شیاب

محاسبه دقیق زمان آزمون

الی

230,000

ســؤال

ید

جابهجاییتصادفیگزینهها

۱۰۰

 ٪آن

بان
ک

ن

سؤ
ال

رتبه معتبر و دقیق

آ

ز
مو

 1۰آزمــون ارزشیابــــــی حضــوری و آنال یـ ـ ــن

5

بانکسوالدانش آموز

بانک سوال مدرسه

دانلــود از کافه بازار

6

خدمات طالیی گزینهدو

تابستانوسالتحصیلیباآزمونهای
ارزشیابیپیشرفتتحصیلیگزینهدو

سنجش استاندارد به سبک گزینهدو
آزمـون و ارزشیابـی مستمــر   و هدفمند

یــک دانشآمــوز در پایــۀ دهــم و یازدهــم بایســتی تعــادل درســتی میــان یادگیــری عمیــق
مفاهیــم و مباحــث درســی و آمادگــی بــرای کنکــور ایجــاد نمایــد .تمرکــز بیــش از حــد بــر کنکــور
در ایــن دوره منجــر بــه پایــه ضعیــف و افزایــش اضطــراب دانشآمــوز میشــود .یکــی از ارکان
مهــم بــرای ایجــاد ایــن تعــادل ،اصــاح سیســتم ســنجش و ارزشــیابی در ایــن پایههــا اســت.
در دورۀ دوم متوســطه در حــوزۀ ســنجش ،نیازهــای متفاوتــی بــا کنکــور وجــود دارد.

ثبتنامدر ارزشیابیهای    گزینهدو
 .1وبسایت گزینهدو به آدرس:
gozine2.ir
 .2نمایندگیهای گزینهدو در سراسر کشور

دانشآمــوزان نهــم بــه دهــم و دهــم بــه یازدهــم در تابســتان
 ،1400در  4مرحلــه آزمــون آنالیــن بــا هــدف مــرور و
جمعبنــدی پایــه قبلــی و در ســال تحصیلــی ،در 10
مرحلــه آزمــون آنالیــن و حضــوری بــا هــدف
مطالعــه و جمعبنــدی پایــه درســی فعلــی
خــود شــرکت خواهنــد کــرد.

بــرای دریافــت اطالعــات تمــاس نمایندگــی شــهر
خــود کــد روبــرو را اســکن کنیــد.
*برگزاریحضوریارزشیابیهایاعالمشده،مشروطبهسفیدبودنوضعیتکلکشور است.
در غیر این صورت آن مراحل نیز به صورت آنالین برگزار خواهند شد.

گزینـهدو بــا تکیــه بــر ســابقه آموزشــی و مشــاورهای  20ســاله خــود ،محصــول کاملــی را طراحــی
کــرده اســت کــه پاس ـخگوی نیازهــای دانشآمــوزان و مــدارس دهــم و یازدهــم بــرای اجــرای
ـنجش مولــد و اســتاندارد باشــد.
یــک سـ
ِ

بانک سؤال
هوشمند
مجموعه سواالت

تشریحی

سنجشهای
مستمر
ارزشیابیپیشرفت

تحصیلی

رفع اشکال
هوشمند

در گزین ـهدو بــه ایــن آزمونهــا ،آزمــون ارزشــیابی پیشـــرفت تحصیلــی گفتــه میشــود .امــا چــرا؟
مهمتر یــن دلیــل ایــن موضــوع ،نمایــش نقــاط تمایــز ایــن آزمونهــا بــا آزمونهــای آزمایشــی
شبیهســاز کنکــور اســت .ایــن تمایــز در شــیوۀ طراحــی و تعــداد ســؤاالت ،زمــان پاس ـخگویی ،کارنامــه
و گزارشهــای آزمــون در نظــر گرفتــه شــده اســت و در واقــع شــرایطی بــرای دانشآمــوز فراهــم میشــود
کــه در عیــن آمادگــی بــرای کنکــور ،بــا حــذف معیارهــای اســترسزای کنکــوری کــه کاربــردی نیــز در
ایــن پایههــا ندارنــد ،ســامت روحــی او نیــز حفــظ شــود .ایــن روش ارزشــیابی بــر اســاس معیارهــای
بینالمللــی ســنجش اســتاندارد و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش کشــور طراحــی و
پیادهســازی شــده اســت.

ســنجش اولیــه میــزان یادگیــری ،بهکمــک تمریــن
و آزمــون آنالیــن شــخصی و مدرسـهای

عمــق بخشــی بــه یادگیــری بــا ســؤاالت متنــوع
غیرچهارگزینــه ای گزینــه دو در درس هــای گوناگــون

تهــای آزمونــی و تشــخیص وضعیــت
تقویــت مهار 
خــود نســبت بــه قبــل و جامعــه آمــاری کشــوری بــا
نهــای ارزشــیابی گزین ـهدو
آزمو 

1400/5/22

1400/6/12

  17تیر ۱۴۰۰

شــیوۀ برگــزاری آزمونهــا در تابســتان فقــط آنالیــن و از طریــق اپلیکیشــن بانــک ســؤال اســت .در
طــول ســال تحصیلــی نیــز متناســب بــا نیازهــای آموزشــی و مشــاورهای دانــش آمــوزان ،شــیوۀ برگــزاری
هــر مرحلــه مشــخص شــده اســت.

آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سال  ۱۴۰0-۱۴۰1

یشــده بــا ســؤاالت غلــط
دریافــت آزمــون شخصیساز 
و نــزده یــا ســؤاالت جدیــد (متناســب با عملکرد شــما)

1400/7/23
1400/9/5
1400/10/24
1400/12/20
1401/2/2

هر آنچه که

در سنجش به آن  نیاز دارید

اینجاست...

1400/4/25

1400/5 /8

2

آنالین

1400/8 /14
1400/9 /26
1400/11/29
1401/1/19
1401/2/23
حضوری

بیش از  ٪۱۵تخفیف
ویژه ثبتنام کامل فقط تا

آزمونهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تابستان
ســنجش عميــق آموختهها بــا آزمونهای تخصصی
گزینـهدو بــر اســاس طبقهبندی کتابهای درســی

فرصت استثنایی

قیمت آزمونهای ارزشیابی و خدمات طالیی تابستان1400

قیمتآزمونهایارزشیابیوخدماتطالییسالتحصیلی

216,000
تومان

540,000
تومان

260,۰۰۰
تومان

650,۰۰۰
تومان

تخفیف ویژه به مدارس و نهمی ها و دهمی های گزینهدو در سال گذشته

راه های تماس با ما

3
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www.gozine2.ir
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