
 

 تعالیباسمه

 

 کانون زبان ایران 1401 پاییزقابل توجه زبان آموزان ارجمند ترم          

 

 

 طبق جدول زیر برگزار می گردد. آبان 30شنبه  دو، در روز 1401 پاییزمیان ترم غائبین  امتحان -1

 

امکان  23اقدام به شروع آزمون نمایند و فقط تا ساعت  روز آزمون 22حداکثر تا ساعت زبان آموزان می بایست  -2

 فارغ از زمان شروع آزمون، سامانه بسته خواهد شد. 23ساعت  حضور در آزمون را دارند.

 اعالم می شود. در سامانه آزمون ، پس از پاسخگویی به سؤاالتغائبین نمره ی امتحان میان ترم -3

نمره  15اً در این مرحله از ئئبین استثنااترم غ موزان محترم، نمره میانآبا توجه به مشکالت احتمالی اینترنت زبان  -4

 محاسبه می شود.

برقرار تماس  021 -91070008شماره های  مرکز ارتباط و پشتیبانیمشکل، با  گونه در صورت بروز هر -5

     .گردد
 

 

  سطح
تاریخ برگزاری 

 غائبین آزمون

زمان برگزاری 

 آزمون

  Startتمامی سطوح انگلیسی به غیر از  -

ترم یک ز )ازبان های غیرانگلیسططی به غیر سطططوح تمامی  -

عربی )اساسیه بستان العربیه( و ترم یک  زبان گروه نوجوانان

 (.(  lingjichuگروه بزرگسال زبان چینی )

 مورخ شنبه دو

 1401 آبان 30
الی  10:00ساعت 

 همان روز 22:00

 

 زبان انگلیسی گروه بزرگساالن
زمان 

 )دقیقه(
Reading 

Comprehension 
Grammar Vocabulary 

Listening 
Comprehension 

تعداد 

 سوال
 مقطع 

45 5 10 10 5 30 Basic  

45 5 10 10 5 30 Elementary  

45 5 10 10 5 30 Pre-Intermediate  

45 5 10 10 5 30 Intermediate  

55 5 15 10 5 35 High Intermediate 

55 5 10 15 5 35 Advanced  

   گروه نوجوان و بزرگسالویژه غائبین میان ترم  امتحانراهنمای شرکت در



  
 

 

 

 

 

 

 زبان انگلیسی گروه نوجوانان
زمان 

 )دقیقه(
Reading 

Comprehension 
Grammar Vocabulary 

Listening 
Comprehension 

تعداد 

 سوال
 مقطع

35 - 10 10 5 25 Run  

45 5 10 10 5 30 Race  

45 5 10 10 5 30 Reach  

 زبان های غیرانگلیسی
زمان 

 )دقیقه(

 درک مطلب

 متن 
 واژگان دستور زبان

درک مطلب 

 شنیداری

تعداد 

 سوال
 سطح

30 5 5 5 5 20 

تمامی سطوح گروه های 

نوجوان)به غیر از اساسیه 

بستان عربی( و تمامی 

سطوح گروه بزرگسال 

 غیرانگلیسی )به غیر از 

lingjichu   )چینی 

 نحوه محاسبه نمره نهایی 

 %15 درصد تأثیر نمره میان ترم در نمره نهایی

 %65 درصد تأثیر نمره کالسی در نمره نهایی

 %20 تأثیر نمره پایان ترم در نمره نهاییدرصد 


