بسمه تعالي

راهنماي شركت در آزمون زبان انگليسي پيشرفته ()Tolimo: E-A2017
الف پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:
در جلسه امتحان آزمون زبان انگليسي پيشرفته ) (Tolimoبه هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميشود .در مستطيل باالي پاسخنامه
شماره داوطلبي ،نام خانوادگي و نام داوطلب درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از
مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود ،در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت پاسخنامه الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نام خانوادگي و نام مندرج در پاسخنامه و شماره آن را با
شماره صندلي و شماره مندرج در كارت ورودي خود (هم به عدد و هم به حروف) مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي
نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ مورد را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف بر طرف
شود .سپس مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء نمائيد .الزم به توضيح است عدم تكميل جدول ذيل
پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقي خواهد شد.
ب طرز پاسخ دادن به سواالت
 – 1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پر رنگ (نه خودكار ،نه
مداد كپي و  )....پر كند .براي اطالع از نحوه پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شمارههاي ،1
 3 ،2و  4به ترتيب پاسخهاي فرضي  C ،B ،Dو  Aداده شده است توجه شود.
 -2از آنجائيكه پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح مي شود از كثيف كردن ،تا كردن و يا گذاشتن هر گونه عالمت و اثري بر
روي آن جداً خودداري شود.
 -3جوابها بايد در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها بوسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود .پر كردن محل پاسخها بايد پررنگ
و يكنواخت باشد .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً بجاي پر كردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور
يكنواخت پر رنگ نشود) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود ،قابل تصحيح و نمرهگذاري با ماشين نيست و به همين علت به
هيچوجه به حساب نميآيد.
 -4در اين آزمون براي هر پاسخ صحيح  1امتياز (يك نمره مثبت) منظور ميشود و به پاسخهاي غلط و سوالهاي بدون جواب نمره يا امتيازي
تعلق نميگيرد .بهعبارت ديگر براي هر پاسخ غلط نمره منفي منظور نميشود و به سوالهاي بدون جواب نيز امتيازي داده نخواهد شد .ضمناً
اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود .همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره يا امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ
بطور كامل سياه كنند .بديهي است درصورتي كه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين
مورد مسووليت به عهده داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري به صورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
صفحه 1

ج تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
در جلسه آزمون به هر يك از داوطلبان زبان انگليسي پيشرفته ) (Tolimoدو دفترچه سوال (يك دفترچه تشريحي و يك دفترچه تستي)
داده خواهد شد كه داوطلبان بايد به سوال تشريحي مندرج در دفترچه شماره يك در همان دفترچه و به سواالت تستي مندرج در دفترچه
شماره دو در پاسخنامه پاسخ دهند .همچنين در پايان جلسه امتحان نيز به هر داوطلب يك فرم نظرخواهي داده خواهد شد كه الزم است
داوطلب نسبت به پاسخگويي به سواالت فرم نظر خواهي در پاسخنامه و در محل مشخص شده اقدام نمايد .تعداد سواالت و مدت پاسخگويي
به سواالت هر دفترچه و فرم نظر خواهي به شرح ذيل است.
-1دفترچه شماره  :1اين دفترچه آزمون حاوي يك سوال تشريحي نوشتاري ( )writingميباشد كه داوطلبان بايد قبل از شروع پاسخگويي
نسبت به درج نام و نامخانوادگي خود بر روي دفترچه اقدام و سپس در مدت  30دقيقه در همان دفترچه به سوال مربوط پاسخ دهند.
 -2دفترچه شماره  :2اين دفترچه حاوي  140سوال تستي شامل ساختار و نوشتار زباني ()structure and written Expression

خواندن و درك مطلب ( )Reading comprehensionو درك مطلب شفاهي  -شنيداري ( )Listening Comprehensionميباشد و
داوطلبان بايد به سواالت بخش ساختار و نوشتاري و خواندن و درك مطلب در مدت  80دقيقه و به سواالت بخش شنيداري در مدت 35
دقيقه جمعاً در مدت  115دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند .در جلسه آزمون سواالت بخش شنيداري از بلندگو پخش خواهد شد و
داوطلبان بايد با توجه به متن سوال كه از بلندگو پخش مي شود ،نسبت به انتخاب يكي از چهار گزينهاي كه در رابطه با سوال مربوط به
اين بخش (درك مطلب شفاهي) درج گرديده ،اقدام و با توجه به شماره سوال مربوط در پاسخنامه عالمتگذاري نمايند .داوطلبان بايد توجه
داشته باشند متن سواالت شنيداري (درك مطلب شفاهي) فقط يكبار از بلندگو پخش مي شود و قابل تكرار نيست و لذا الزم است تمام
حواس و دقت خود را براي شنيدن صوت منتشره به كار ببندند تا ضرري متوجه آنان نشود.
 -3فرم نظرخواهي :در پايان جلسه آزمون به هر داوطلب يك فرم نظرخواهي حاوي  10سوال داده خواهد شد كه داوطلبان بايد در مدت
 10دقيقه به سواالت آن در پاسخنامه و در محل مشخص شده پاسخ دهند.
د-برنامه زماني ،تاريخ و محل اجراي آزمون:
فرآيند برگزاري آزمون در ساعت  8/30صبح روز پنجشنبه مورخ  95/10/23آغاز ميشود و درهاي ورود به جلسه آزمون ،نيمساعت قبل
از شروع فرآيند برگزاري آزمون بسته خواهد شد ،لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط
حضور داشته باشند .آدرس و نام حوزه امتحاني روي كارت ورود به جلسه داوطلبان درج گرديده است.
ه -تذكرات خيلي مهم:
 -1داوطلبان عالوه بر كارت شركت در آزمون بايد كارت ملي و يا گذرنامه ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاك كن ،مداد تراش و سنجاق
به همراه داشته باشند.
 -2از آوردن وسايل اضافي (به جز وسايل مندرج در بند ) 1مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،تلفن همراه ،پيچر ،ضبط صوت،
ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند و  ...به جلسه آزمون جداً خودداري شود .بديهي است در غيراينصورت داوطلب به عنوان متقلب و متخلف
تلقي و برابر آييننامه تقلب و تخلف با وي رفتار خواهد شد.
 -3كليه داوطلبان بايد در حفظ و نگهداري كارت شركت در آزمون خود بكوشند و براي شركت در جلسه آزمون آنرا به همراه بياورند.
 -4از ورود به جلسه داوطلباني كه كارت شركت در آزمون خود را همراه نداشته باشند جداً ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -5هر داوطلب بايد در حفظ و نگهداري دفترچه هاي آزمون در مدت زمان پاسخگويي به سواالت هر دفترچه ،دقت كافي به عمل آورد و
از جدا نمودن برخي از صفحات از دفترچه يا برداشتن يادداشت از روي آن اكيداً خودداري نمايد در غير اينصورت برابر مقررات مربوط به
قانون تخلف و تقلب در آزمونهاي سراسري به مدت  1تا  10سال از شركت در آزمونهاي زبان انگليسي پيشرفته ) (Tolimoو ساير
آزمونهاي مشابه محروم خواهد شد.
 -6مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب
محسوب ميگردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
صفحه 2

