
:آموزانبراي استفاده بهینه و بهتر از سایت منتا، مقتضی است که دانش

ن استفاده نکنند"تحویل دفترچه"از گزینه . 1 .حداالم

باید از "حتما"تفاوتی بین استفاده از گوشی یا لپتاپ و یا تبلت براي شرکت در آزمون وجود ندارد فقط . 2
کروم کروم به روز باشداستفاده کنند و نرممرورگر گو همچنین دقت فرمایید براي استفاده . افزار گو

نات سایت ورژن ویندوز سیستم شما باید از  .ال باشدبه با7از تمامی ام

.نداشته باشندفعال به هیچ عنوان ) فیلترآنتی(ان.پی.وي. 3

نات آن با سایت منتا بر بستر اینترنت داخل کشور طراحی و راه. 4 اندازي شده است، ولی برخی ام
ري سرورهاي خارجی صورت می است که براي مشاهده و استفاده از این روي بدیهی . پذیردهم

ضد filter-anti)اگر از هرگونه نرم افزار. بایست مقدور باشداینترنت خارج از کشور میدرست، دسترسی به
به update)افزار شماکنید توجه داشته باشید که نرماستفاده می) دیوار آتشfirewall)و یا) ویروس

کروم(باشد و دسترسی منتا ) روز .را محدود نکرده باشد) مرورگر گو

یک کنندروي هر پاسخ . 5 )کندیک مجدد، پاسخ را از حالت انتخاب خارج می(.یک بار 

تی از قبیل اختالل، کندي سرعت اینترنت و یا ورود شخص دیگري .6 اگر حین آزمون به علت مش
نت  نت شود(به ا پس از بازگشت به صفحه آزمون حتما یک باز صفحه ) که منجر به خارج شدن از ا

ید(جددا بارگذاري نمایند مرورگر خود را م مپیوتر  و در گوشی، صفحه را به پایین بکشند و رها 5F+ctrlدر 
ی همانند هر آزمون دیگر، . هاي خود اطمینان حاصل کنندشدن گزینه"ثبت"و از ) کنند به طور 



بایست قبل از پایان مدت زمان آزمون، حتما حداقل یک بار آموزان میبدیهی است که دانش
.هاي خود را با مراجعه به صفحات قبل، چک کنندپاسخ

یسی می(شد اگر سواالت به درستی نمایش داده نمی. 7 یک بار صفحه را بارگزاري ) دیدندحروف ان
.مجدد کنند

ربري و رمز عبور حتی اگر هر دو فقط عدد است، دقت کنند که صفحه. 8 م وارد کردن نام  یدهن
)keyboard(یسیبه .باشدزبان ان

هایی که بعد از اتمام پاسخگویی به جاي زدن گزینه تحویل دفترچه، به صفحات قبل مراجعه کنند و گزینه. 9
اگر آزمون شامل دو دفترچه باشد، بعد از اتمام زمان آزمون دفترچه عمومی، . اند را چک نمایندثبت کرده

ر از سیستم خارج می در حالت نادر این اتفاق به علت سرعت پایین اینترنت اگر (شوند به صورت خود
کردن صفحه، مجدد وارد سایت شوند تا دفترچه اختصاصی براي ایشان به refreshنیافتاد، خودشان با

)نمایش درآید

نخواهید شد م چنانچه موارد باال را رعایت نمایید به هیچ وجه  دچار مش .دختران 

به امید موفقیت شما عزیزان


