
 مطالب زیر را مطالعه کنید ایپیمانه برگپاسخ دفترقبل از استفاده از 

 اولیای محترم  آموز گرامی،دانش

کمک آموزشیی تر منابع مدیریت بیش امسال به منظور نظم و که از استاز کانون فرهنگی آموزش )قلم چی( محصول جدیدی  ایپیمانهبرگ پاسخ دفتر

تواننید نمیهیای متتلی   کالس مدرسیه و جضیور در و درسیی توجه بیه جمیم آموزان بادانید اکثر دانشطور که میهمان گیرد.می مورد استفاده قرار

 منیابع درسیی میی باشید آمیوزان بیرنشاها مدیریت دخانواده آموزان وهای دانشترین دغدغهاز مهم وبرسانند انتها به  را خود کمک آموزشی هایکتاب

 .کنندهای کمک آموزشی استفاده به نتیمه رسیدن در جل کتاب و منابع درسی بر تربیش تمرکزبرای  ایپیمانهبرگ از دفتر پاسخ توانندآموزان میدانش

 :دفتر به چند مهم دست پیدا کنند استفاده از این توانند باآموزان میدانش

 مدیریت منابع درسی 

 بندی منابع درسیجمع 

 جس خوب یادگیری  
 

 : ایپیمانه برگنحوه استفاده از دفتر پاسخ

هیای متتلی  را های کتابتستپاسخ  و به این دفتر مراجعه سنمش خود و تست زنی به منظور تتصصی عمومی و مطالعه دروس از پس دتوانیمیشما 

 زیر است:قسمت  این دفتر شامل دو .داین دفتر ثبت کنی در

  ایپیمانه هایبرگپاسخ. 1

هیای متتلی  و سینمش از مباجیک کتابمطالعیه   ها برای تست زنی در زمان ارزیابیبرگاست. این پاسخ ایپیمانه یهای تستکتاب قابل استفاده برای

  سودمند هستند.

 بندیهای جمعبرگپاسخ. 2       

 های قبیل و همننیین در زمیانتوانند از این کتاب برای سنمش توانایی خود در کنکور سیالآموزان میبندی است. دانشقابل استفاده برای دوران جمع

  استفاده کنند. های جمع بندیمطالعه کتاب

 :برگدفتر پاسخ ویژگی های

  نام درس  کتاب و مبحک آزمون مشتص کردنامکان 

 امکان ثبت روز و تاریخ برگزاری آزمون 

  پس از برگزاری آزمونالت درست  نزده و غلط تعداد سوامکان تعیین 

  پیمانه درصد برای هرامکان مشتص کردن 

  برگدر دفتر پاسخ شماره سوال کتاب مورد نظر کردنامکان یادداشت 

 های متصوص هر سوال با المانصحیح امکان ت  

 ایپیمانههای برگدر پاسخ ترمباجک نیاز به تالش بیش امکان مشتص کردن 

 جهت مرور ممدد امکان مشتص کردن سواالت 

 
های توانید در بازهمی «ترنیاز به تالش بیش»موارد  مرورتوجه کنید جهت  است.جهت مرور  «ترنیاز به تالش بیش»تر مشتص کردن موارد همه مهم از و

 کنید. این مطالب رو ممدد مرور جعه واید مراکه عالمت زده هاییباکس وهر صفحه  انتهایو.....( به  متتل  هایآزمون زمانی متتل  )امتحانات مدرسه 

  :نحوه محاسبه درصد

 محاسبه درصد آزمون = ((3×تعداد کل صحیح) - )تعداد پاسخ غلط(( / )3×)تعداد کل سواالت

 


