
 
 1401ترم بهار  زبان کانون پايانی برگزاری آزموننكات مهم 

 

 :لطفًا به نکات زیر توجه نمایید شركت در آزمون با آمادگی كامل،جهت آموزان عزيز، دانش

 .ای و بدون نمره منفی استآزمون به صورت تستی چهارگزینه .1

شنیدن سواالت قط در اين ترم فگذشته است و  مانند ترمهروش برگزاری این آزمون  .2

(Listening )حذف شده است . 

استفاده نمایید.  Chromeمرورگر از دستگاه رایانه یا لپ تاپ و  جهت شرکت در آزمون حتما   .3

های قبلی نشان داده است که شرکت در آزمون با تلفن همراه یا تبلت و یا با تجربه آزمون

 با مشکل مواجه شده است. Internet Explorerیا  Firefoxمرورگرهای دیگر مانند 

دت آزمون توسط سامانه به صورت خودکار از ساعت شروع محاسبه شده و پس از اتمام م .4

هایی که تا زمان اتمام شود و فقط پاسخآزمون به صورت خودکار بسته می زمان، جلسه

مانده توجه آزمون وارد شده باشد، محاسبه خواهد شد. لذا هنگام آزمون به مدت زمان باقی

 .داشته باشید

که در زمان برگزاری آزمون، ارتباط شما با سامانه قطع گردد، تا قبل از ساعت اتمام در صورتی .5

مکان اتصال مجّدد و ادامه آزمون وجود دارد. توجه نمایید زمان آزمون تحت هیچ آزمون ا

رسد. لذا از اتصال شرایطی تمدید نشده و آزمون به صورت خودکار توسط سامانه به اتمام می

های الزم بینیپایدار و بدون قطعی اینترنت در زمان برگزاری آزمون اطمینان داشته و پیش

 .را انجام دهید

و  ۸۸۰46۹۰2های توانید با شمارهصورت بروز مشکل در زمان برگزاری آزمون، می در .6

 .با مدرسه تماس حاصل فرمایید ۸۸۰565۹۰

آزمون  درصد( و 15ترم )انی، نمره مدرصد( 65های کالسی )نمره نهایی با ترکیب نمره فعالیت .7

 است. 7۰سطح باالتر جهت ارتقا به شود. نمره نهایی قبولی درصد( ساخته می 2۰پایانی )

ریزی مناسب، آمادگی الزم برای شرکت در این آزمون آموزان عزیز و برنامهامیدواریم با تالش دانش

 .ترم را سپری کنند را کسب کرده و همه عزیزان با موفقیت این

 


