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 کانون زبان ایران 0410سال  بهارترم  پایان غائبین آزمونقابل توجه         

 

 

 

به  ان  نوجوان نبزروسططااهای برای زبان آموزان تمامی سططحوگ ور   ،1411 بهارغائبین  ترم پایانامتحان  -1

 وردد.بروزار میبستان العربیه( در زبان عربی اساسیه   سحح  )در زبان انگلیسی  Startغیر از سحح 

رسططر اواهد از نمر  پایان ترم نمر   3 ،جاماند  های آزمون پایان ترم در صططورش کططرر  در آزمون غائبین -2

 ( 21از  11کد. ) 

 محسوب می کود.  final failدر پایان ترم،   01نمر  رمتر از  -3

 نمر  ی امتحان پایان ترم غائبین، پس از پاسخگویی به سؤااش اعالم می کود. -4

 121 -81111119کمار  های  مررز ارتباط   پشتیبانیدر صورش بر ز هر مشکلی، می توانید با  -5

     تماس حاصل فرمایید.
 طبق جد ل زیر بروزار می وردد.  یژ  غائبین پایان ترم امتحان -0

 

 تاریخ برگزاری آزمون غائبین زمان برگزاری آزمون سطح 

  Startتمامی سحوگ انگلیسی به غیر از 

 تمامی سحوگ غیرانگلیسی به غیر از

 سحح اساسیه بستان العربیه ) زبان عربی (
 

همان  11:01الی  11:01ساعت 

 روز
 15/14/1411  کشنبهی

 

 

 

 

 

 های کلیه سطوح بخش های غیر انگلیسی مشخصات آزمون

زمان 

 )دقیقه(

مجموع 

تعداد 

 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت

درک مطلب  سطح

 شنیداری

 درک مطلب

 متن 

دستور 

 زبان
 واژگان

45 30 5 5 10 10 

کلیه سطوح زبان های 

           غیرانگلیسی به غیر از

) سطح اساسیه بستان در 

 گروه نوجوان زبان عربی(

 نو بزرگساال اننوجوانهای در گروه غائبین ترم پایان امتحانراهنمای شرکت در

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش انگلیسی  -های گروه بزرگساالنمشخصات آزمون

زمان 

 )دقیقه(

مجموع 

تعداد 

 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت
 سطح

Listening 
Comprehension 

Reading 
Comprehension 

Grammar Vocabulary 

09 09 10 10 20 20 Basic 1, 2, 3 

09 09 10 10 20 20 
Elementary 1, 

2, 3 

09 09 10 10 20 20 
Pre 

Intermediate 1, 

2, 3 

09 09 10 10 20 20 
Intermediate 1, 

2, 3 

100 65 10 10 30 15 
High 

Intermediate 1, 

2, 3 

120 75 20 10 51 30 
Advanced 1, 2, 

3 

 انگلیسی بخش –های گروه نوجوانان مشخصات آزمون

زمان 

 )دقیقه(

مجموع 

تعداد 

 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت
 سطح

Listening 
Comprehension 

Reading 
Comprehension 

Grammar Vocabulary 

75 50 10 - 15 25 Run 1, 2, 3, 4 

75 50 10 10 15 15 Race 1, 2, 3, 4 

90 60 10 10 20 20 
Reach 1, 2, 3, 

4  

 نحوه محاسبه نمره نهایی در تمامی سطوح انگلیسی 

 %17 درصد تأثیر نمره پایان ترم در نمره نهایی

 %15 درصد تأثیر نمره میان ترم در نمره نهایی

 %65 درصد تأثیر نمره کالسی در نمره نهایی


