بسمه تعالی

راهنماي شرکت در آزمون آنالين پايیز  98کانون زبان ايران
شرايط و ضوابط آزمون آنالين :
-

آزمون آنالين شامل واژگان ،گرامر و درک مطلب می باشد و فاقد بخش شنیداري (  ) Listeningخواهد بود.

-

براي هر زبان آموز  2بار فرصت آزمون فراهم است (دفعه دوم اختیاري است) که باالترين نمره منظور خواهد شد.

-

آزمون از ساعت  6بامداد روز چهارشنبه مورخ  98/9/20آغاز و ساعت  24روز دوشنبه مورخ  98/9/25به پايان
میرسد.

-

مدت زمان آزمون (زبان انگلیسی) طبق جدول زير می باشد که از لحظه کلیک بر روي دکمه "شرکت در آزمون" آغاز
خواهد شد.

گروه نوجوانان
زمان

-

تعداد

گروه بزرگساالن
تعداد سوال

سطح

زمان

 30دقيقه

20

 45دقيقه

30

 60دقيقه

50

 60دقيقه

40

Run 1, 2, 3, 4
Race 1, 2, 3, 4
Reach 1, 2, 3, 4

 60دقيقه

50

 60دقيقه

50

---

---

---

 60دقيقه

50

---

---

---

 65دقيقه

55

---

---

---

 65دقيقه

55

سوال

سطح

Basic 1, 2, 3
Elementary 1, 2, 3
Pre Intermediate 1, 2, 3
Intermediate 1, 2
High Intermediate 1, 2
Advanced 1,2

در صورت قطع ارتباط حین آزمون (قطعی ناگهانی برق – قطعی اينترنت و  )...در زمان باقی مانده از آزمون می توانید از
طريق ابزارهاي ديگر (موبايل – تبلت و  )...وارد صفحه آزمون شده و آزمون خود را به اتمام رسانید.

-

از آنجايی که سواالت آزمون در صفحات مختلف نشان داده خواهد شد لذا امکان بازگشت به صفحات قبل و بعد در حین
آزمون وجود دارد ( .زبان آموزان به مطالعه دوباره متن براي پاسخ به سواالت بعدي اين قسمت نیاز ندارند)

-

با توجه به نمايش سواالت آزمون به صورت سوال به سوال ،در قسمت  ،Readingمتن  Readingبراي سواالت آن
قسمت تکرار می شود.

-

نام کاربري جهت ورود به آزمون " :شماره زبان آموز" و کلمه عبور " :کدملی" (کدملی ثبت شده در هنگام ثبت نام ترم)
می باشد  .چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده ايد می توانید در سايت  www.ilireg.irبازيابی نمائید( .در کادر "زبان
آموزان" – "ثبت نام اينترنتی" – پس از انتخاب استان مربوطه" ،دکمه فراموشی رمز عبور" را کلیک نمائید).

-

انجام موفق آزمون مشروط به کلیک بر روي دکمه "ثبت تمامی پاسخ ها و اتمام آزمون" و مشاهده نمره خواهد بود.

-

انجام آزمون بر روي تمامی دستگاه ها (کامپیوتر،لپ تاپ ،موبايل و  )..و آخرين نسخه تمامی مرورگرها امکان پذير است.

-

در صورتی که مرورگر سیستم به هر دلیلی بسته شد مجدداً وارد سیستم شويد و به ادامه آزمون بپردازيد.

-

نمره اعالم شده در سامانه آزمون آنالين فقط مربوط به آزمون کتبی است و نمره نهايی زبان آموز از طريق پنل زبان
آموزي قابل مشاهده است.

-

آزمون سطوح  INTER 3 ،High 3, Advanced 3به صورت حضوري در مراکز آموزشی برگزار خواهد شد.

-

آزمون هاي غیرانگلیسی که به صورت آنالين برگزار خواهد شد به شرح جدول ذيل می باشد:

زبان

نام سطوح

عربی

التمهیدیه  -1التمهیدیه  - 2التمهیدیه  - 3المتوسطه  - 1المتوسطه  - 2المتوسطه  - 3قواعد عمومی1و2و ،3قواعد تخصصی 1و2و3و4و ،5اساسیه،
عالیه 1و2و3

آلمانی

Grundstufe1-Grundstufe2-Grundstufe4-Grundstufe5-Grundstufe7-Grundstufe8Mittelstufe1-Mittelstufe2-Mittelstufe3-Mittelstufe4-Mittelstufe6-Mittelstufe7

روسی

RKI-1, RKI-2, RKI-3, RKI-5, RKI-6, RKI-7, RKI-9, RKI-10, RKI-11

فرانسوی

اسپانیایی

-

A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, A2-3, B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B1-5, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, B2-5,
B2-6,
نوجوانانJN1,JN2, JN3, JN5, JN6, JN7, JN9, JN10, JN11:
ELE.1 - ELE.2 - ELE.4 - ELE.5 - ELE.7 - ELE.8 - ELE.10 - ELE.11 – ELE.13– ELE.14

جهت ورود به صفحه آزمون می توانید به يکی از نشانی هاي زير مراجعه نمائید :

www.ili.ir 

/

www.app.ili.ir

/

Exam.ili.ir

در صورت اشتباه بودن سطح آزمون و يا بروز ساير مشکالت ،می توانید با شماره هاي پشتیبانی تماس حاصل نمائید.

شماره تماس پشتیبانان فنی021- 8889860٧ - 88898690 :
ساعات تماس  9 :تا 18

راهنماي تصويري:
گام اول :براي شرکت در آزمون وارد آدرس  exam.ili.irشويد.

گام دوم :نام کاربري و کلمه عبور خود را وارد کنید.
نام کاربري :شماره زبان آموزي
کلمه عبور:

کد ملی (هنگام ورود کلمه عبور ،زبان کیبورد انگلیسی باشد)

درصورت فراموشی شماره زبان آموزی (نام کاربری) یا کدملی (کلمه عبور) آنها را در سایت  ilireg.irدر بخش اعالم نمرات بازیابی نمایید.

گام سوم :بعد از اينکه وارد صفحه خود شديد پايین صفحه برويد تا آزمون را در صفحه مشاهده
نمايید(.اگر مشاهده نکرديد به قسمت "صفحه اصلی سايت" (خانه) مراجعه نمائید)

علی ایرانی

بر روي نام آزمون کلیک کنید.

گام چهارم :بر روي آزمون کلیلک کنید تا وارد صفحه آزمون زبان شويد.

گام پنجم:
بر روي شرکت در آزمون کلیک کنید .

گام ششم :بعد از اينکه به سواالت در صفحه اول پاسخ داديد در پايین صفحه ،بر روي صفحه بعد کلیک
کنید.

بعد از اينکه تمام سواالت را پاسخ داديد بر روي "اتمام آزمون" کلیک کنید.

در صورتی که از پاسخ به همه سواالت اطمینان داريد بر روي «ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون» کلیک
کنید و اگر همچنان فرصت داريد و تمام سواالت را پاسخ نداده ايد می توانید بر روي «بازگشت و ادامه
آزمون» کلیک کنید و سواالت را مرور نمايید و بعد از آن بر روي اتمام آزمون کلیک کنید.

گام آخر :مجددا بر روي ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک کنید.

آزمون شما به پايان رسید.

