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 :بفرماییدبا دقت مالحظه را زیر  نکات مهملطفًا 

 لطفاً تلفن همراه خود را در طول آزمون به طور کامل خاموش کنید. .1

 نویس و دوربین مجاز نیست.همراه داشتن کتاب، جزوه، چرک .2

 ای دارد.هر یک دفترچه پرسشنامه و پاسخنامه جداگانهشود که ای برگزار میدر دو بخش پایه و حرفهجاوا آزمون  .3

 دقیقه تعیین شده است. 120سوال است و مدت زمان آن  40بخش پایه شامل  .4

 دقیقه است.   70سوال است و مدت زمان آن  40ای شامل بخش حرفه .5

 ای هستند.همه سؤاالت چند گزینه .6

 سؤاالت نمره منفی ندارند. .7

 ها صحیح هستند.دارد. در هر سؤال، حداقل یک گزینه و حداکثر تمام گزینه هر سؤال بین سه تا ده گزینه .8

 شود. در متن سوال به وجود چند گزینه صحیح اشاره می ، حتماًصورتبرخی از سواالت بیش از یک گزینه صحیح دارند. در این .9

 مجاز است.دکار هم عالمت زدن با خو ( و با مداد سیاه پررنگ عالمت بزنید.Xهای صحیح را فقط با عالمت ضربدر )گزینه .10

های صحیح را عالمت بزنید و هیچ گزینه دیگری نمایید که همه گزینهفقط در صورتی نمره مربوط به یک سؤال را دریافت می .11

 را عالمت نزنید.

و هم روی روی پرسشنامه را هم مشخصات خود  ها تحویل دهید.لطفاً دفترچه پرسشنامه را نیز به طور کامل همراه با پاسخنامه .12

 کنید.حتماً ذکر پاسخنامه 

 لطفاً در زمان آزمون، هیچ سؤالی از برگزارکنندگان و مجریان مسابقه نپرسید. .13

 حتی اگر زودتر از مهلت هر آزمون به سؤاالت پاسخ دادید، لطفاً تا پایان زمان آزمون صبر کنید و صندلی خود را ترک نفرمایید. .14

مربوطه  syntaxسؤال آشنا نیستید و یا جزئیات اسامی و  موضوع موردشاید در مواجهه با بعضی از سؤاالت، احساس کنید با  .15

ها برگردید. ممکن است چنین سؤاالتی با کمک کنیم که اگر زمان اضافه آوردید، به این سؤالاید. پیشنهاد میرا فراموش کرده

 و یا جنبه آموزشی داشته باشند. دقت یا قدرت استنتاج شما حل شوند

در )به فارسی یا انگلیسی( یا تیم شما به درستی ثبت نشده است، نام  ،کنندگانتابلوی اسامی شرکتدر  افراددر فهرست اگر  .16

 تماس بگیرید. info@javacup.irبا اولین فرصت 
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