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  د:حظه بفرماییالنکات مهم زیر را با دقت م لطفا

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

 .نویس و دوربین مجاز نیستهمراه داشتن کتاب، جزوه، چرک .2

 در EEو آزمون جاوا   «ایهحرف »و  «پایه  »در دو بخش  SE اواج آزمون  .3

نامه و یک دفترچه پرسووش بخش هر .شووودبرگزار می «وب»بخش  یک

 .دارد نامه جداگانهپاسخ

نامه قید اد سوووا و و زمان هر آزمون که در حووفوه اول پرسووشبه تعد .4

 شده است، توجه کنید.

 .هستندای گزینهچندسوا و همه  .5

 .ندارندنمره منفی سوا و  .6

سه تا ده گزینه دارد. در هر  سوا و  هر  .7 ، حداقل یک گزینه و سوال بین 

 .ها حویح هستندحداکثر تمام گزینه

  حورو، حتما بیش از یک گزینه حویح دارند. در این سوا و  برخی از  .8

 .شوددر متن سوال به وجود چند گزینه حویح اشاره می

یا  و با مداد سیاه پررنگ( X) مت ضربدرالحویح را فقط با ع هایگزینه .9

 .مت بزنیدالع خودکار

 که همه کنیدمیرا دریافت  سوووالفقط در حووورتی نمره مربوب به یک  .11

 .دمت نزنیالرا ع مت بزنید و هیچ گزینه دیگریالهای حویح را عگزینه
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سخنامه نامه را دفترچه پرسش  لطفا .11 ویل ها تونیز به طور کامل همراه با پا

نامه  پاسووخ نامه و هم رویهم روی پرسووش ،دهید. مشووختوواو خود را

 .ذکر کنید حتما

از برگزارکنندگان و مجریان مسووابقه  یسوووالدر زمان آزمون، هیچ  لطفا .12

 .نپرسید

یان اتا پ پاسخ دادید، لطفا سوا وحتی اگر زودتر از مهلت هر آزمون به  .13

 .زمان آزمون حبر کنید و حندلی خود را ترک نفرمایید

ضی از     .14 ضوع مورد    سوا و  شاید در مواجهه با بع ساس کنید با مو ، اح

سامی و      سوال  ستید و یا جزئیاو ا شنا نی را فراموش   مربوطه syntax آ

ا هسوووالکنیم که اگر زمان اضووافه آوردید، به این اید. پیشوونهاد میکرده

دقت یا قدرو اسووتنتا    ی با کمکسوووا تسووت چنین برگردید. ممکن ا

 .شما حل شوند و یا جنبه آموزشی داشته باشند


