باسمهتعالی
شیوه نامه ی امتحان میان ترم زبان های غیر انگلیسی بزرگساالن و نوجوانان

 .1امتحان میان ترم بخشهای غیر انگلیسی توسط مدرسین برگزار میشود.
 .2امتحان از دو بخش مهارت گفتاری و مهارت نوشتاری تشکیل می شود.
 -2-1روش اجرای بخش مهارت نوشتاری:
در جل سه  10الی  12پس از پایان کالس ،مدرس ،سوال امتحان نو شتاری و مدت زمان معینی را ب سته به
سطح کالس و نوع نوشته به زبان آموزان اعالم مینماید (به عنوان مثال  20دقیقه).
 -1-1-2زبانآموزان موظفند نوشتههای خود را در زمان معین برای مدرس ارسال کنند.
 -2-2روش اجرای بخش مهارت گفتاری:
مدرس ،سوووال مهارت گفتاری را (که با توجه به آموختههای  10جلسووه اول می باشوود) مطرح نموده و از
زبانآموزان می خواهد در کالس به صورت انفرادی یا دو نفره صحبت کنند.
 -1-2-2صوووحبت تک نفره یا »  : « monologزبان آموز  2الی  3دقیقه راجع به موضووووع تعیین شوووده،
صحبت نموده و مطالب را در »  « Breakout roomدر زمان تعیین شده برای مدرس ارائه می نماید.
 -2-2-2مکالمه دو نفره یا »  : « dialogزبانآموزان دو به دو در»  « Breakout roomگفتگوی مربوط
به مو ضوع مطرح شده را در زمان تعیین شده آماده و مدرس با ورود به هر اتاق ،گفتگوی ای شان را شنیده و
ارزیابی می نماید.
 -3-2-2در صورت کمبود وقت و تعداد باالی زبان آموزان می توان امتحوان شفواهی را در چنود جلسه
(جلسه  10تا  )13برگزار کرد.
 -4-2-2بعد از اعالم سوال در پایان جل سه امتحان از زبانآموزان خوا سته شود ظرف زمان معین (مثال 10
دقیقه) فایل صوتی صحبت خود را برای مدرس ارسال کنند.
 .3برای امتحان میان ترم  %15نمره در نظر گرفته شوودهاسووت که  %7.5نمره مربوط به مهارت نوشووتاری و
 7.5%نمره مربوط به مهارت گفتاری است.
 .4سطح اول نوجوانان غیر انگلیسی آزمون میان ترم ندارد.
 .5بارم بندی نمرات کل ترم به شرح زیر است:
نحوه محاسبه نمره نهایی در بخش غیرانگلیسی
درصد تأثیر نمره پایان ترم در نمره نهایی

%20

درصد تأثیر نمره میان ترم در نمره نهایی

%15

درصد تأثیر نمره کالسی در نمره نهایی

%65

