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 کانون زبان ایران 1401سال  بهارقابل توجه زبان آموزان ارجمند ترم 
 

 

 

   ترم را دارد. پایانامتحان موز تنها یکبار اجازه شرکت در آ زبان هر -1
 Startبه غیر از سطح  انو نوجوان نبزرگساالهاي ترم براي زبان آموزان تمامی سـطوح گروه  پایانامتحان  -2

 گردد.برگزار میو سطح  (بستان العربیه) در زبان عربی در زبان انگلیسی 
 ترم الزامی است. پایانشرکت زبان آموز درامتحان  -3
 ترم، پس از پاسخگویی به سؤاالت اعالم می شود. پایاننمره ي امتحان  -4
 )20از  17نمره کسر خواهد شد. ( 3در صورت شرکت در آزمون غائبین از جامانده هاي آزمون پایان ترم،  -5
 021 -91070008شماره هاي  مرکز ارتباط و پشتیبانیدر صورت بروز هر مشکلی، می توانید با  -6

     تماس حاصل فرمایید.
همان  23:59صبح الی  10از سـاعت    ،04/04/1401الی  31/03/1401از  ، روز پنجپایان ترم در  امتحان -7

 طبق جدول زیر برگزار می گردد.روز 

 
 تاریخ برگزاري آزمون زمان برگزاري آزمون سطوح

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

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –سه شنبه 
 خرداد 31 

  : Elementary 1,2,3   انگلیسی سطوح

Intermediate 1,2,3 

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –چهار شنبه 
 تیر 1

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

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 –پنج شنبه 
 تیر 2 

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

Basic 1,2,3  

 23:59الی  10:00ساعت 
 همان روز

 – جمعه
 تیر 3 

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

 همان روز
 –شنبه 

 تیر 4 

 
 
 

 نو بزرگساال اننوجوانهاي در گروه ترم پایان امتحانراهنماي شرکت در

 

 فایل نهایی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش انگلیسی  -هاي گروه بزرگساالنمشخصات آزمون

زمان 
 (دقیقه)

مجموع 
تعداد 
 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت
 Listening سطح

Comprehension 
Reading 

Comprehension Grammar Vocabulary 

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

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

90 60 10 10 20 20 Pre Intermediate 
1, 2, 3 

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

100 65 10 10 30 15 High Intermediate 
1, 2, 3 

120 75 20 10 15 30 Advanced 1, 2, 3 

 انگلیسی بخش –هاي گروه نوجوانان مشخصات آزمون

زمان 
 (دقیقه)

مجموع 
تعداد 
 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت
 Listening سطح

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  

 هاي کلیه سطوح بخش هاي غیر انگلیسی مشخصات آزمون

زمان 
 (دقیقه)

مجموع 
تعداد 
 سوال

 تعداد سواالت هر قسمت

درك مطلب  سطح
 شنیداري

 درك مطلب
 متن 

 واژگان دستور زبان

45 30 5 5 10 10 

کلیه سطوح زبان هاي 
ح سط ( به غیر از  غیرانگلیسی

در گروه  اساسیه بستان
 )نوجوان زبان عربی

 نحوه محاسبه نمره نهایی در تمامی سطوح انگلیسی 

 %20 درصد تأثیر نمره پایان ترم در نمره نهایی

 %15 درصد تأثیر نمره میان ترم در نمره نهایی

 %65 نهاییدرصد تأثیر نمره کالسی در نمره 


