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 کانون زبان ایران 1401سال  بهارقابل توجه زبان آموزان ارجمند ترم          
 

 

   موز تنها یکبار اجازه شرکت در امتحان میان ترم را دارد.آ زبان هر -1
 زبان گروه نوجوانانترم یک  به غیر ازامتحان میان ترم براي زبان آموزان تمامی سطوح گروه بزرگسال و نوجوان  -2

بستان العربیه) و ترم یک گروه بزرگسال زبان چینی اساسیه عربی ( زبان گروه نوجوانانترم یک و  (Start)انگلیسی
)lingjichu   (.برگزار می گردد 

 درصد از نمره نهایی محسوب می شود. 15درامتحان میان ترم الزامی است و شرکت زبان آموز  -3
 نمره ي امتحان میان ترم، پس از پاسخگویی به سؤاالت اعالم می شود. -4

 12نمره کسر خواهد شد. (  3در صـورت شرکت در آزمون غائبین   1401از جامانده هاي آزمون میان ترم بهار ماه  -5
 ) 15از 

 گردد.به سامانه و شرکت درامتحان میان ترم، متعاقباً به مدیران محترم استان ها اعالم می راهنماي نحوه ي ورود -6

تماس  021 -91070008شماره هاي  مرکز ارتباط و پشتیبانیدر صورت بروز هر مشکلی، می توانید با  -7
     حاصل فرمایید.

همان روز  23:59صبح الی  10،  از ساعت 01/03/1401الی  27/02/1401روز،  از تاریخ  پنجمیان ترم در  امتحان -8
 طبق جدول زیر برگزار می گردد.

 

 تاریخ برگزاري آزمون زمان برگزاري آزمون سطوح

  Reach 1,2,3,4انگلیسی سطوح:  
Pre-Intermediate 1,2,3 

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –شنبه سه 
 اردیبهشت 27 

  : Elementary 1,2,3   انگلیسی سطوح
Intermediate 1,2,3 

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –شنبه چهار 
 اردیبهشت 28 

 Run 1,2,3,4      : انگلیسی سطوح
Advanced 1,2,3 

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –شنبه پنج 
 اردیبهشت 29 

 Race 1,2,3,4:  انگلیسی سطوح
High Intermediate 1,2,3  

Basic 1,2,3  

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –شنبه 
 اردیبهشت 31 

 کلیه زبان هاي غیرانگلیسی
 23:59الی  10:00ساعت 

 همان روز
 –یکشنبه 

 خرداد 1 
 

    میان ترم در گروه نوجوان و بزرگسال امتحانراهنماي شرکت در

 



  
 

 

 

 

 

 

 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  

 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 هاي غیرانگلیسی
زمان 

 (دقیقه)
 درك مطلب

 متن 
 واژگان دستور زبان

درك مطلب 
 شنیداري

تعداد 
 سوال

 سطح

30 5 5 5 5 20 

تمامی سطوح گروه هاي 
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 ترم در نمره نهایی درصد تأثیر نمره پایان

 


