
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر کدهای زیر را اســکن کنید.
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10مرحلهآزمونارزشیابی

آنالین . آفالین . حضوری
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شرایطویژهدسترسیشرایطویژهدسترسی
بانکسوالبانکسوالوسنجشمستمروسنجشمستمر

اپلیکیشنبانکسوالدانشآموز

آزمونویژهدانشآموز هر 5-6کارنامههوشمندپساز

بانکسوالمدرسه نرمافزار

آزمونویژهمدرسه 7گزارشهوشمند+2فایلاکسلپساز

طولسال تکدرسدر سنجشهایمستمر

برنامهمطالعاتیهفتگی

آزمون)رفعاشکالهوشمند( هر تمرینشخصیسازیشدهپساز

پاسختشریحیشخصی

نرمافزارهایمشاورهایهوشمند

850فیلمآموزشیکالسدرسدهمویازدهم بیشاز

2500فیلم،مقالهوپرسشوپاسخمشاورهای بیشاز

آرشیویکسالآزمونهایگزینهدو

شیابی
یارز

پیشرفتتحصیلیآزمونها

مراحــل  تعــداد  بــا  متناســب  دقیقــا  ســنجشهایمســتمر  و  بانــکســوال  بــه  دسترســی 
ثبت نــام  را  بیشــتری  مراحــل  شــما  اگــر  یعنــی  بــود.  خواهــد  مدرســه  و  آمــوز  دانــش  ثبت نامــی 
ــد  ــد و می توانی ــی داری ــون دسترس ــن و آزم ــرای تمری ــوال ب ــک س ــه بان ــم ب ــتری ه ــان بیش ــد، زم کنی
در ســنجش های مســتمر بیشــتری هــم شــرکت کنیــد. انتخــاب مــدت زمــان دسترســی بــه بانــک 

ســوال یــا بســته های ســنجش مســتمر هــم کامــال بــا شماســت!

ارزشــیابی پیشــرفت  آزمــون هــای  نــام در  ازای ثبــت  بــه  آمــوز و مدرســه  ایــن روش، دانــش  در 
تحصیلــی گزینــه دو ، امتیــازی بــه عنــوان جایــزه خریــد دریافــت می کننــد و می تواننــد از ایــن امتیــاز  

بــرای دسترســی رایــگان بســته های بانــک ســوال و ســنجش مســتمر اســتفاده نماینــد.

پیشــرفت  ارزشــیابی  آزمون هــای  در  ثبت نــام  بــا  می توانیــد  شــما   1400-1401 تحصیلــی  ســال  در 
تحصیلــی، متناســب بــا تعــداد مراحــل ثبــت نــام شــده خــود بــه محصــوالت و خدمــات طالیــی 
، رفــع اشــکال هوشــمند، نرم افزارهــای  گزینــه دو شــامل بانــک ســوال، ســنجش هــای مســتمر

کارنامــه هوشــمند و... دسترســی داشــته باشــید. مشــاوره ای، 5_6 

دسترسیکاملبهخدماتطالیی
در هرپایه_گروه

ثبتنامکاملآزمونهایگزینهدو



ارزشیابیهایگزینهدو ثبتنامدر
1. وب سایت گزینه دو به آدرس:

2. نمایندگی های گزینه دو در سراسر کشور

بــرای دریافــت اطالعــات تمــاس نمایندگــی شــهر 
خــود کــد روبــرو را اســکن کنیــد.

*برگــزاریحضــوریارزشــیابیهــایاعــالمشــده،مشــروطبــهســفیدبــودنوضعیــتشــهر
مربوطــهوهماهنگــیبــانمایندگــیاســت.

خواهندشد. بهصورتآنالینوآفالینبرگزار اینصورتآنمراحلنیز غیر در

راههایتماسباما 
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یــک دانش آمــوز 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 دانش آمــوز می شــود. یکــی از ارکان 
مهــم بــرای ایجــاد ایــن تعــادل، اصــالح سیســتم ســنجش و ارزشــیابی در ایــن پایه هــا اســت. 

در دورۀ دوم متوســطه در حــوزۀ ســنجش، نیازهــای متفاوتــی بــا کنکــور وجــود دارد.

گزینــه دو بــا تکیــه بــر ســابقه آموزشــی و مشــاوره ای 20 ســاله خــود، محصــول کاملــی را طراحــی 
ــرای  ــرای اج ــم ب ــم و یازده ــدارس ده ــوزان و م ــای دانش آم ــخ گوی نیازه ــه پاس ــت ک ــرده اس ک

یــک ســنجِش مولــد و اســتاندارد باشــد.

سالتحصیلی1401-1400باآزمونهای
ارزشیابیپیشرفتتحصیلیگزینهدو

آزمونهایارزشیابیپیشرفتتحصیلیسال1400-1401

دانـــش آمـــوزان دهـــم  و یازدهـــم در ســـال تحصیلـــی ، در 10مرحلـــه آزمـــون 
ــه  ــع بنـــدی پایـ ــه و جمـ ــا هـــدف مطالعـ ــوری بـ ــن ، آفالیـــن و حضـ آنالیـ

تعـــداد  بـــا  متناســـب  و  کـــرد  خواهنـــد  شـــرکت  خـــود  درســـی 
خدمـــات  بـــه  دسترســـی  از  خـــود  نامـــی  ثبـــت  مراحـــل 

می شـــوند. بهره منـــد  دو  گزینـــه  طالیـــی 

بانکسؤال
هوشمند

مجموعهسواالت
تشریحی

سنجشهای
مستمر

ارزشیابیپیشرفت
تحصیلی

ســنجش اولیــه میــزان یادگیــری، به کمــک تمریــن 
و آزمــون آنالیــن شــخصی و مدرســه ای

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

سـنجش عمیـق بـا 10 بسـته آزمون هـای تخصصـی و تک 
درس گزینـه دو بـر اسـاس طبقه بنـدی کتاب هـای درسـی

تقویــت مهارت هــای آزمونــی و تشــخیص وضعیــت 
خــود نســبت بــه قبــل و جامعــه آمــاری کشــوری

سنجشاستانداردبهسبکگزینهدو
وهدفمند آزمـونوارزشیابـیمستمــر
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رفعاشکال
دریافــت آزمــون شخصی سازی شــده بــا ســؤاالت غلــط هوشمند

و نــزده یــا ســؤاالت جدیــد )متناســب با عملکرد شــما(

قیمتثبتنام10مرحلهارزشیابی
+خدماتطالییکامل

فرصتاستثنایــــی

مهلتثبتنام
تماممراحلتا
14001400 مهر 1515مهر

650.000
تومان

تخفیفویژهبهمدارسودانشآموزانقدیمیگزینهدو

آزمون هــای ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی فقــط بــه صــورت  مطابــق جــدول بــاال ، برخــی مراحــل از 
آنالیــن برگــزار مــی شــوند و ســایر مراحــل هم زمــان بــه صــورت آنالیــن در بانــک ســوال ، آفالیــن بــا 
دانلــود دفترچــه در ســایت و حضــوری بــا هماهنگــی نمایندگــی هــر شــهر برگــزار مــی شــود. شــرط 

کرونایــی و هماهنگــی بــا نمایندگــی هــر شــهر اســت آزمــون، شــرایط ســفید  برگــزاری حضــوری 

شیوهبرگزاری 

 آشنایی بیشتر با آزمون ها و
خدمات طالیی گزینه دو

آنالین
ــوری  ــن و حض ــن، آفالی ــورت آنالی ــه ص ــان ب همزم

ــی ــی نمایندگ ــا هماهنگ ب

آنچهکه هر
دارید سنجــشبهآننیـــاز در

اینجاست...


