با تعیین سطح در ایران استرالیا آشنا شوید

www.Iran-Australia.com

آزمون تعیین سطح

www.Iran-Australia.com

آزمون تعیین سطح چیست؟
آزمون تعیین سطح مهم ترین شاخص ارزیابی دانش زبان انگلیسی عالقه مندان به فراگیری این زبان مهم در
سطح موسسات تلقی می گردد .آزمونی که متاسفانه در بسیاری از موسسات به شکلی سنتی برگزار می شود
و نتیجه ای جز اتالف زمان و هزینه و دلسردی زبان آموزان در بر ندارد .ما در مرکز آموزش زبان های خارجی
ایران-استرالیا با بیش از دو دهه تجربه در برگزاری آزمون تعیین سطح برای بیش از یکصد هزار زبان آموز
و پرسنل سازمان ها اقدام به طراحی و پیاده سازی مدلی استاندارد از این آزمون نموده ایم .مدلی منطبق
با چارچوب اروپایی مشترک مرجع یا همان  CEFRکه با شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف زبان آموزان
مناسب ترین دوره را به ایشان پیشنهاد می کند .از جمله ویژگی های آزمون تعیین سطح در ایران-استرالیا
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1بهره مندی از ممتحنین مجرب و آموزش دیده

 2ارائه کارنامه تحلیلی بر اساس سطح ارزیابی شده

 3معادل سازی سطح ارزیابی شده متقاضیان با

آزمون های بین المللی مانند  TOEFL ،IELTSو PTE

 4برگزاری آزمون شفاهی با الگو برداری از آزمون آیلتس

 5بهره مندی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری
مدرن

 6برگزاری آزمون کتبی به دو شیوه نرمافزاری یا کاغذی

 7امکان رزرو تاریخ مصاحبه به صورت آنالین

 8ارائه مشاوره آموزشی

 9ارائه گواهینامه معتبر

فرمت برگزاری آزمون
آزمون تعیین سطح در ایران-استرالیا از دو بخش کتبی و شفاهی تشکیل شده است.

آزمون کتبی
بخــش کتبــی ایــن آزمــون شــامل  100ســوال می باشــد کــه در مــدت زمــان
 85دقیقــه بــه دو شــیوه نرم افــزاری یــا کاغــذی در محــل موسســه برگــزار
می گــردد.

آزمون شفاهی
آزمون شفاهی به صورت حضوری در محل موسسه بعد از برگزاری آزمون کتبی
انجام می شود .سواالت این بخش بر اساس استاندارد  CEFRطراحی گردیده و
مهارت گفتاری متقاضیان را از سطح پایه تا پیشرفته مورد ارزیابی قرار می دهد.
متقاضیان با شرکت در آزمون شفاهی موسسه فضایی مشابه با آزمون مهارت
گفتاری آیلتس را تجربه خواهند کرد.

آزمون کتبی
موارد مورد ارزیابی در آزمون کتبی
Listening
Grammar
Vocabulary
Language functions
Writing
مهارت شنیداری ()Listening
فرمت
تعداد سواالت

این بخش شامل سه مکالمه با سواالت  4گزینه ای می باشد
 12سوال
مــدت زمانــی کــه بــه ایــن بخــش اختصــاص داده شــده 17

زمان

دقیقــه می باشــد .از کل زمــان اختصــاص یافتــه 15 ،دقیقــه
بــه منظــور پخــش فایــل صوتــی و  2دقیقــه نیــز بــه منظــور
وارد نمــودن پاســخ ها در پاســخنامه تعییــن شــده اســت.

دستور زبان ()Grammar
فرمت
تعداد سواالت
زمان

سواالت به صورت  4گزینه ایی می باشد.
 64سوال
زمان اختصاص داده شده به این بخش  50دقیقه می باشد.

واژگان ()Vocabulary
فرمت
تعداد سواالت
زمان

سواالت به صورت  4گزینه ایی می باشد.
 16سوال
زمــان اختصــاص داده شــده بــه ایــن بخــش  12دقیقــه
می با شــد .

کاربرد زبان ()Language functions
فرمت
تعداد سواالت
زمان

سواالت به صورت  4گزینه ای می باشد.
 8سوال
زمان اختصاص داده شده به این بخش  6دقیقه می باشد.

مهارت نوشتاری ()Writing
ایــن بخــش مختــص آندســته از متقاضیانــی طراحــی شــده اســت کــه بــه منظــور شــرکت
در دوره آیلتــس بــه موسســه مراجعــه می نماینــد و زبــان انگلیســی را تــا ســطح
 Intermediateدر ســایر موسســات گذرانده انــد.

آزمون شفاهی
آزمون شفاهی ()Oral Test
فرمت

ممتحن با پرسیدن سواالت گوناگون با درجه سختی متفاوت
تالش در ارزیابی معیار های اشاره شده در جدول ذیل دارد.

تعداد سواالت
زمان

تعداد سواالت با توجه به نمره آزمون کتبی متقاضی و میزان
تسلط ایشان متغیر می باشد.
زمان اختصاص داده شده به این بخش  6دقیقه می باشد.

معیارهای ارزیابی در آزمون شفاهی
سلیس و روان بودن و انسجام کالم
Fluency & Coherence

بیان نظرات با سرعتی معمول و بدون مکث زیاد

استفاده از کلمات ربط به منظور پیوند جمالت
Lexical Resource
Grammatical Range

دامنه و تنوع لغات مورد استفاده در گفتار
استفاده از ساختارهای گرامری صحیح و متنوع

and Accuracy
Pronunciation

تلفظ صحیح و واضح کلمات به گونهای که در فهم گفتار
خللی وارد نشود

مخاطبان آزمون تعیین سطح
ایران-استرالیا
 .1زبان آموزان

 .2سازمانها

 .3موسسات

 1زبان آموزان
کلیــه متقاضیــان فراگیــری زبــان انگلیســی در مرکــز ایران-اســترالیا و همچنیــن
متقاضیانــی کــه قصــد دارنــد از ســطح واقعــی خــود اطــاع یابنــد ،می تواننــد بــا
مراجعــه بــه هــر یــک شــعب ایران-اســترالیا از خدمــات تعییــن ســطح برخــوردار
شو ند .

 2سازمان ها

مرکــز زبان هــای خارجــی ایران-اســترالیا بــا برگــزاری آزمــون تعییــن ســطح
بــرای پرســنل ســازمان های دولتــی و خصوصــی دو هــدف عمــده را دنبــال
می کنــد:
 1تعیین سطح دانش زبان انگلیسی پرسنل سازمان ها که قصد فراگیری
این زبان مهم را دارند
 2تعییــن ســطح دانــش زبــان انگلیســی متقاضیــان اســتخدام و پرســنلی
کــه قصــد ارتقــاء شــغلی در ســازمان ها را دارنــد
موفقیــت ایران-اســترالیا در تحقــق ایــن دو هــدف مهــم حاصــل ســابقه طوالنــی
در ارائــه خدمــات تعییــن ســطح بــه بســیاری از ســازمان های دولتــی و خصوصــی
می باشــد کــه ایــن مرکــز را بــه اســتانداردی جهــت تعییــن ســطح دانــش زبــان
انگلیســی پرســنل ســازمان ها تبدیــل نمــوده اســت .خدماتــی کــه ســازمان ها
را در کاهــش زمــان و هزینه هــای مــادی و معنــوی جــذب ،نگهداشــت و
ارتقــاء پرســنل خــود یــاری می نمایــد .کلیــه ســازمان های عالقه منــد بــه
دریافــت ایــن خدمــات می تواننــد درخواســت مکتــوب خویــش را بــه آدرس
 Info@iran-australia.comارائه نمایند.

 3موسسات

اهمیــت برگــزاری حرفــهای و اســتاندارد آزمــون تعییــن ســطح بــر هیچ موسســهای
پوشــیده نیســت .آزمونــی که برگزاری آن به شــیوه اســتاندارد مســتلزم برخــورداری
از زیرســاختهای آموزشــی ،نرمافــزاری ،ســختافزاری و نیــز بهرهمنــدی از
منابــع انســانی مجــرب و آمــوزش دیــده میباشــد .زیرســاختهایی کــه ایجــاد
آنهــا مســتلزم برخــورداری از تخصــص آمیختــه بــا تجربــه اســت.
موسسات زبان با دریافت خدمات تعیین سطح ایران-استرالیا از موارد زیر بهره مند
می گردند:
برگــزاری دوره )Oral Placement Test Examiner( OPTE
مختــص ممتحنیــن آزمــون تعییــن ســطح
طراحــی آزمــون کتبــی تعییــن ســطح منطبــق بــر سیســتم آموزشــی
موسســات
طراحی کارنامه تحلیلی
استاندارد سازی آزمون شفاهی
ارائه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مدرن
ارائه گواهینامه معتبر
موسســات عالقه منــد بــه دریافــت ایــن خدمــات می تواننــد درخواســت مکتــوب
خویــش را بــه آدرس  Info@iran-australia.comارائــه نماینــد.

