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 Basic 1 , 2 , 3 سطوح 

 

 فعاليت تاريخ

 آغاز ترم 17/10/1401 

 Mid-Termامتحان  1401 بهمن 19و  18

 Finalامتحان  1401 اسفند 22و  21 

 

 



 و امتحانات دوره يارسال تکاليف درس يجدول تاريخ ها

Basic 1 , 2  , 3 

Unit فعاليت ها تاريخ 

 دی 22لغایت  دی 17 1

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B   

 دی 28لغایت  دی  23 2

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B 

  Quiz 1انجام  -4

 بهمن 04 لغایت دی 29 3

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B   

 بهمن 10لغایت  بهمن 05 4

،  Vocabulary A,Bمطالعه کليه بخش های  -1

Conversation ،Reading ،Listening A,B  وSpoken 

Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

، Vocabulary A,B ،Conversationارسال تکاليف  -3
Reading                 Spoken Drills A,B   

 Quiz 2انجام  -4

 بهمن 16لغایت  بهمن 11 5

،  Vocabulary A,Bمطالعه کليه بخش های  -1

Conversation ،Reading ،Listening A,B  وSpoken 

Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

، Vocabulary A,B ،Conversationيف ارسال تکال -3
Reading                 Spoken Drills A,B   

 هفرصت مطالع بهمن 17 -

 (5تا  1)دروس  Mid-Termامتحان  بهمن 19و  18 -

  



  

Unit فعاليت ها تاريخ 

 بهمن 25لغایت  بهمن 20  6

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B 

 اسفند 01لغایت بهمن  26 7

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B 

 Quiz 3انجام  -4

 اسفند 07لغایت  اسفند 02 8

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B 

 اسفند 13لغایت اسفند  08 9

، Vocabulary A,B  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Reading ،Listening A,B  وSpoken Drills A, B 

 Drillsانجام تمرینات بخش  -2

                 Vocabulary A,B ،Conversation ،Readingارسال تکاليف  -3
Spoken Drills A,B 

 Quiz 4انجام  -4

 اسفند 19اسفند لغایت  14 10

، Vocabulary  ،Conversationمطالعه کليه بخش های  -1

Listening   وSpoken Drills  

 Spokenو  Vocabulary  ،Conversationارسال تکاليف  -2

Drills 

 فرصت مطالعه اسفند 20 

 )کليه دروس( Finalامتحان  اسفند 22و  21 -



 توضيحات

، دروس خاود را مطالعاه   یزبان آموزان مي بایست طبق جدول زماان بناد   22/12/1401 لغایت 17/10/1401از تاریخ  -1

 کرده، تکاليف خود را ارسال کرده و در امتحانات ترمي شرکت کنند.

 باشد. يساعته در اختيار زبان آموزان م 24و  Onlineبصورت  يدروس بدون هيچ محدودیت یمحتوا -2

نماره آن   در نتيجاه ز قادر به ارسال آنهاا نخواهاد باود و    پس از مدت مقرر غيرفعال شده و زبان آمو درستکاليف هر  -3

 بخش را از دست خواهد داد.

 ندارد.  Spoken Drillsبخشو Readingبخش  "Basic 1" درس اول سطح -4

ند تنها یک بار در آن امتحانات نتوا يم انمقرر فعال شده و زبان آموز یتنها در روزها Finalو  Mid-Termامتحانات  -5

 ند.نشرکت ک

 

 پشتيباني يها تلفن

  021- 88492198: يآموزش 

 2داخلي  021- 44864976و 7    :فني           

 

 

 

 

 

 

 


