دستورالعمل ربگزاری ارزشیابی نوبت اول دبیرستان تیزهوشان عالهم حلی دوره دوم مالری
با رعض سالم و آرزوی سالمتی  ،تندرستی و موفقیت ربای شما زعزیان خواهشمند است هب منظور بهره مندی و بهره وری ره هچ رتشیب رد ایام امتحاانت نوبت
اول ،ن کات زری را مورد توهج قرار دهید:

نصب ربانهم امتحاانت رد معرض دید روزاهن .
حفظ آرامش روحی و روانی خود رد طول امتحاانت و دوری از رهگوهن استرس و نگرانی.
جمع بندی و کنترل جزوات ردسی و نموهن سواالت نوبت اول.
پاک کردن مطالب اضافی گوشی و لپ اتپ جهت باال ربدن حجم و سرعت دست گاه .
توهج هب تغذهی و خواب و استراحت کافی .
صح
مدرییت زمان و ربانهم رزیی یح رد ایام امتحاانت .
تعطیلی نمودن ربانهم اهی جانبی و تمرکز رتشیب رد ربانهم امتحاانت .
آماده سازی محلی مناسب و آرام رد منزل جهت مطالعه و شرکت رد آزمون اهی غیر حضوری .
صفحه 1

ن کات کلیدی و مهم رد خصوص پاسخگویی هب سواالت امتحاانت نوبت اول:
 آزمون رد سایت آموزاگشه (  ( m–helli.irربگزار می گردد.
 آزمون تستی رد ماژول آزمون و آزمون تشریحی رد فضای اربی سایت مدرهس بارگذا ری می گردد.
 از همان داقیق ابتدا یی شروع آزمون وارد سایت آزمون شده و سوال امتحان خود را دانلود کنید.
 پس از پاسخگویی هب سواالت آزمون رد زمان مقرر،آن را ثبت نهایی نموده و جهت اطمینان اسکرین شات سوال و پاسخ انهم خود را
هب پی وی دبیر مربوهط ارسال نمادیی.
 سواالت تشریحی را از فضای اربی سایت آموزاگشه ماژول دبیر مربوهط دانلود کرده و پس از پاسخگویی رد زمان مقرر تصوری پاسخناهم
خود را رد همین قسمت آپلود نمادیی.
 سواالت تشریحی را با خط خوش و خواان و با خودکار یکشم پاسخ داده و افصله گذا ری مناسب نیب خطوط و کلمات را رعایت نمادیی.
 پاسخ ربگ سرربگ دار سواالت تشریحی آموزاگشه  1روز قبل جهت رپینت رد سایت آموزاگشه ماژول دبیر مربوهط بارگذا ری می
گردد (رد صورت عدم ام کان رپینت پاسخ اهی تشریحی خود را رد ربهگ  A4ثبت و ارسال نمادیی) .
صفحه 2

 رد صورت ربوز رهگوهن لکشم رد ورود هب سایت یا ارسال پاسخناهم ضمن حفظ آرامش خود رد همان بازه زمانی با مسئولین آموزاگشه تماس
گرفته ات لکشم شما ثبت ومرتفع گردد.
 دانش آموزانی هک رد ایام امتحاانت با اراهئ گواهی معتبر غیبت موهج داشته باشند (بیماری ،فوت اگتسبن ردهج یک و )....رد پایان
امتحاانت و مطابق ربانهم اعالمی آموزاگشه با رعایت رپوت کلهای بهدا شتی رد آزمونهای حضوری ردوس مربوهط ش کرت خواهند کرد.
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صفحه 3

