
 

 

 
 

 

 تهیه و تدوین آزمون بسندگی زبان فارسی
  1دکتر زهرا عباسی

 چکیده 
معیار زبان فارسی اختصاص دارد. آزمون بسندگی زبان فارسی میزان  2طرح حاضر به تهیه و تدوین آزمون بسندگی

های زبانی را در زمان برگزاری آزمون فارغ از زمان، مکان و میزان  دهنده در همه مهارت آزمونهای زبانی  توانایی
ای حاوی سطح زبانی وی در هر مهارت و نیز سطح کلی زبانی  سنجد و به وی کارنامه های زبان فارسی می آموزش

ر رایج است )تافل و آیلتس در زبان های دیگ دهد. در این طرح دو نسخه آزمون، مانند آنچه برای زبان وی ارائه می
انگلیسی و ...(، برای زبان فارسی طراحی و پس از برگزاری آزمایشی و اصالحات نهایی، استاندارسازی خواهد شد 
و بر اساس نسخ استانداردشده، بانک سؤاالت آزمون شامل پانصد سؤال تهیه خواهد شد. این آزمون به دو صورت 

وب برگزاری آزمون تهیه  افزار تحت الین( قابل برگزاری است و نرم الین و آف نحضوری )کاغذی( و مجازی )آ
ها و مراکز آموزشی فارسی  زبانان در دانشگاه نام غیرفارسی تواند مالکی برای ثبت خواهد شد. نتایج این آزمون می

 زبان در ایران و خارج از ایران باشد.
 

 های زبانی بسندگی، زبان فارسی، مهارتسازی، آزمون  آزمون، آزمونا: ه کلیدواژه

 
 بیان موضوع

تحریر درآمده و مشتاقان  باشد که آثار ارزشمند و جاودانی به این زبان به رشتهزبان فارسی، زبانی غنی و کهن می 
رو ضرورت آموزش آن  دوست بسیاری در سراسر جهان مایلند این آثار را به زبان اصلی آن مطالعه نمایند؛ ازاین ادب

ها نیز مطرح بوده شود. نیز همواره در کنار هر آموزشی، ارزشیابی آموختهزبانان بیش از پیش نمایان می به غیرفارسی
المللی و برگزاری آن به شیوه رسمی و ارائه مدرك از سوی نهادی  ند طراحی دقیق آزمون بینو این ارزشیابی نیازم

 معتبر است.
با وجود مراکز بسیاری که در داخل و خارج ایران مشغول تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هستند،  

د ندارد. چنین مراکزی نبود یک آزمون آموزان وجو متأسفانه هیچ آزمون معیاری برای سنجش توانایی زبانی فارسی
( برای TOEFLکه برای مثال، آزمون معتبر تافل ) دانند. درحالی های مراحل آموزشی خود می معیار را از کاستی
اند و یا این  برگزار گردید و پس از آن تاکنون بالغ بر بیست میلیون نفر در آن شرکت کرده 1964اولین بار در سال 
( شرکت IELTSهای آیلتس ) کشور جهان در آزمون 120از یک میلیون و دویست هزار نفر در که هر ساله بیش 

 کنند. بنابراین تولید و برگزاری چنین آزمونی از ضروریات گسترش زبان و ادبیات فارسی در دنیا است. می
گسترش است و تألیف  که آموزش زبان فارسی در مراکزی در ایران و چند کشور دیگر بسیار رو به نظر به این    

های آموزشی فارسی در دو دهه اخیر شتاب و غنا یافته، تهیه و تألیف آزمون توانایی زبان فارسی به سنجش  کتاب
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آموزان نیز انتظار  کند. از طرفی، بسیاری از زبان ها و سطح زبانی فراگیران زبان فارسی کمک می آموزش نتیجه این
بر گذراندن یک دوره آموزش زبان  وزش زبان فارسی، گواهینامه ای معتبر مبنیهای آم دارند پس از گذراندن دوره

های  پذیرش در محیط ها یا  و دانشگاه ها فارسی دریافت کنند. در مقابل، برای ادامه تحصیل دانشجویان در مؤسسه
 شود. هایی درخواست می آموختگان چنین گواهینامه کاری نیز از زبان

های درسی و  تواند بر تألیف کتاب ید به آن اشاره کرد این است که وجود یک آزمون معیار میموضوع مهمی که با     
 نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. های آموزش زبان  شیوه نیز 

با وجود مراکز بسیاری که در داخل و خارج ایران مشغول تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هستند،     
معیاری برای سنجش توانایی زبان آموزان وجود ندارد. چنین مراکزی نبود یک آزمون معیار را  متأسفانه هیچ آزمون

( برای اولین بار TOEFL) دانند. در حالی که برای مثال، آزمون معتبر تافل های مراحل آموزشی خود می از کاستی
آن شرکت کرده اند. و یا این که هر  برگزار گردید و پس از آن تاکنون بالغ بر بیست میلیون نفر در 1964در سال 

کنند.  ( شرکت میIELTSهای آیلتس ) کشور جهان در آزمون 120ساله بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر در 
 ها و گستردگی آنها است. دشواری طراحی چنین آزمون  پر اهمیتی،  ترین دالیل عدم انجام چنین کار شاید یکی از مهم

های  های زبان آموزان وجود دارند، از جمله آزمون هایی که برای سنجش توانایی ترین آزمون ماین طرح با بررسی مه
 شده است.  انجامتافل و آیلتس، 

 
 تعریف عملیاتی واژه ها

رود.  گیری عملکرد یا توانایی به کار می کند که جهت اندازه ای اشاره می : آزمون به هر نوع ابزار یا شیوه1آزمون
گیری  روند. به عبارت ساده آزمون روشی برای اندازه چندین شکل دارند و برای اهداف گوناگون به کار میها  آزمون

توانایی یا دانش شخص در یک زمینه معین است. آزمون در درجه اول یک روش است، این روش در واقع نوعی 
دهنده آنند. روش مذکور  تشکیل ء، اجزاهای انجام کار و مواد آزمودنی ها، راه ای از تکنیک ابزار است که مجموعه

آنهاست. ثانیاً منظور از آزمون  یگیرنده یا هردو شونده یا آزمون عموماً مستلزم رفتار یا فعالیتی از ناحیه آزمون
 (262، ص 1980گیری است. )داگالس براون،  اندازه

سنجش دانش زبان مقصد برای  آزمون بسندگی زبان آزمون معیاری است جهت : به طور کلیآزمون بسندگی زبان
این  خواهند در کشورهای زبان مقصد درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشورها مهاجرت نمایند. اشخاصی که می

آزمون چهار مهارت زبانی نوشتن، خواندن، شنیدن و گفتگو و مقوالت مرتبط دیگر مانند واژگان و دستور زبان را 
آزمون بسندگی مهم نیست فرد کجا، کی و با چه شیوه و محتوای آموزشی زبان مقصد دهد. در  مورد ارزیابی قرار می

 شود. های زبانی وی در زمان برگزاری آزمون ارزیابی و سنجیده می را آموخته، بلکه مهارت
 شوند: هایی است که به این شرح تقسیم می : اکتساب و یادگیری زبان مستلزم داشتن مهارت2های زبانی مهارت

های دریافتی عبارتند از  کنند. مهارت ها شخص را قادر به دریافت اطالعات می مهارتهای دریافتی: این مهارت الف:
خواند، در حقیقت در حال دریافت و ورود اطالعات  شنود و یا می شنیدن و خواندن. زمانی که شخص مطلبی را می

 به مغز است و یا به اصطالح آنها را رمزگذاری می کند.
های تولیدی عبارتند از  ها شخص را قادر به تولید اطالعات می کنند. مهارت رتهای تولیدی: این مهارتب: مها

نویسد، در حقیقت در حال تولید و خروج  کند و یا می صحبت کردن و نوشتن. زمانی که شخص صحبت می
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ها با هم در ارتباط  کند(. این مهارت دانی میرکند )رمزگ اطالعات از مغز بوده و یا به اصطالح آنها را از رمز خارج می
 هستند.
ای از افراد موردنظر به بوته  اصطالح معیار یا استاندارد شده بدین معناست که آزمون قبالً در مورد گروه نمونه :1معیار

های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و  های مربوط به آن از راه روش آزمایش گذاشته شده و نتایج پژوهش
های خام آزمون  روایی و پایایی آن تعیین شده است. به عالوه آزمون دارای جداول نرم یا هنجارهایی است که نمره

دهی در اجرا و نمره بر مبنای آن تعبیر و تفسیر می شوند. بنابراین آزمون استاندارد، آزمونی است که طراحی، شیوه
 آن برای افراد مختلف یکسان و ثابت است. 

 
 زبان های آزمون انواع
 توان 3بینی پیش دیگری و 2ها داده دریافت ارزشیابی یکی: شوند می گرفته کار به کلی هدف دو برای ها آزمون اساساً

 .آینده در آزمودنی
 

  ها داده دریافت های آزمون
 به ها داده دریافت های آزمون. دارد  را آن انجام توان آزمودنی که است چیزی تعیین ها داده دریافت های آزمون هدف

 :شوند می تقسیم دسته سه
  4پیشرفت آزمون. 1   

 برنامه برپایه مسلماً و سنجد می را آنان موفقیت میزان و آنان پیشرفت و آموزان زبان فراگیری میزان پیشرفت آزمون
 به ها آزمون دسته این از( ترم پایان و ترم میان) دوره پایان و دوره میان ها آزمون. گردد می تدوین ای ویژه آموزشی

 .روند می شمار
  بسندگی آزمون. 2   

 چارچوب در و رود می کار به زبان کارگیری به و درك در آزمودنی توانایی میزان تعیین منظور به بسندگی آزمون
 اجرای زمان در تواند می آزمودنی آنچه از است توصیفی بلکه گردد، نمی تدوین خاص آموزشی شیوه یا و برنامه
 .دهد انجام آزمون

 5دانش آزمون. 3   
 عادات نیز و اندیشه شیوه با آزمودنی آشنایی میزان و است زبان گویندگان فرهنگی میراث کننده منعکس دانش آزمون

 .سنجد می را زبان اهل ادب و رسوم و
 

 بینی پیش های آزمون
 بررسی برای آزمون این. است آموزشی برنامه احتمالی نتایج مورد در هایی داده گردآوری بینی پیش آزمون هدف
 آمادگی، آزمون ورودی، آزمون) 6گزینش منظور دو به آموزشی های دوره در شرکت برای متقاضیان پذیرش امکان
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 های دوره در کنندگان شرکت بندی کالس جهت) 1بندی گروه و( استعداد آزمون و( کنکور) ورودی مسابقه آزمون
 .گیرد می قرار استفاده مورد( آموزشی

 
 پیشینه تحقیق

( در 1968)سازی و ارزشیابی درسی تاکنون تحقیقات متعددی انجام شده است. گران الند  آزمون درخصوص مقوله
ارائه جهت ارزیابی میزان پیشرفت تحصیلی  مختلفی هایآزمون  "های پیشرفت تحصیلیآزمون" اثر خود با عنوان

های روش درمورد "گیری و ارزشیابی در روانشناسی و آموزشاندازه"کتاب  ( در1969)ثوراندیک کرده است. 
 گیری در روانشناسی نکات ارزشمندی را مطرح کرده است.  اندازه

اند و گیری مطرح کرده های آزمونهای درسی و شیوهآزمون موارد مهمی را درباره (1971بلوم و همکاران ) همچنین 
های گوناگون ارزشیابی ارائه کرده روش هایی دربارهدستورالعمل (1989)هریسون  ( و1971)نیز مهرنس و لهمان 

های متعددی نگاشته سازی زبان کتاب آزمون شیوه های زبان نیز در این میان اهمیت زیادی دارند و دربارهآزمون ند.ا
 . (2006) ، نیل سالکیند(1998) دیوید باکر (،1990) ، آالن دیویس(1983)مانند هارولد مادسن  ،شده است

علی اکبر سیف کتاب  ست.اهایی در این زمینه نوشته شدهکتاب مختلفی صورت گرفته وایران نیز تحقیقات  در
باشد.  می گیری آزمون و اندازه اثر ارزشمندی درحوزه "گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اندازه"با عنوان  (1370)

های شیوهی برای نوشته علی دالور مرجع "در روانشناسی و علوم تربیتیگیری و سنجش  اندازه"همچنین کتاب 
  رود. به شمار میاندازه گیری در روانشناسی و علوم تربیتی 

 های مختلف برگزار شده است. به طور مثال تافلهای استاندارد در زبانکه ذکر شد، تاکنون آزمون طور همان 

(TOEFL)  و آیتلس(IELTS)  در زبان انگلیسی، آزمونDSH  وZD  در زبان آلمانی و آزمون دلف و دلف
(DELF-DALF) در زبان فرانسه و آزمون DELEو نیز ایران در زبان اسپانیایی که ساالنه در کشورهای مختلف 

 شود. برگزار می
 

 اهداف تحقیق
 عمده ترین اهداف از اجرای این طرح عبارتند از :

 آموزان فارسی پس از طی دوره جامع آموزش فارسی؛ زبانی فارسیگیری سطح  اندازه -1
دهد که آزمودنی پس از طی دوره جامع آموزش فارسی در مرکز زبان آموزی خاص و  در واقع، این آزمون نشان می 

یا شرکت در چند مرکز آموزشی، از نظر چهار مهارت زبانی در چه سطحی قرار دارد. آزمودنی نیز به نقاط قوت و 
 برد. می ضعف خویش پی

 های فارسی زبان؛ گیری توانایی زبانی داوطلبان برای گذراندن تحصیالت در دانشگاه اندازه -2
های فارسی زبان، به سطح خاصی از هر چهار مهارت زبانی نیاز  ازآنجاکه برای گذراندن تحصیالت در دانشگاه 

های ایران  ها به خصوص دانشگاه های اصلی دانشگاه مالك تواند یکی از قبول در این آزمون می کسب نمره قابل است،
 سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باشد.  برای پذیرش دانشجویان خارجی در تمامی 

 اندازه گیری توانایی زبانی داوطلبان برای آموزش زبان فارسی یا کار در محیط فارسی زبان؛ -3
های آموزشی زبان فارسی را طی  آموزان خارجی که دوره ی از فارسیهای موجود، بعض براساس شواهد و نمونه 

که آزمون جامعی وجود داشته باشد  آن شود که زبان فارسی را در کشور خود تدریس نمایند، بی اند، پیشنهاد می کرده
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چه در داخل  هایی که با ایران روابط تجاری دارند، های زبانی او سنجیده شود. همچنین بسیاری از شرکت تا مهارت
کنند که عالوه بر زبان کشورشان به فارسی تسلط داشته باشند.  و چه در خارج از ایران کارمندانی را استخدام می

 ها برای گزینش کارمندان خود باشد. های این شرکت تواند یکی از معیار کسب نمره قابل قبول می
 ش تدریس و تألیف منابع آموزشی بهتر؛ایجاد تحرك در مراکز آموزش زبان فارسی برای ارتقاء رو -4
یکی از موضوعات مهم برای گسترش آموزش زبان فارسی، ایجاد تحرك در مراکز آموزشی برای ارتقاء روش  

هایی که به آموزش فارسی مشغول هستند،  تدریس و تألیف منابع آموزشی بهتر است. متأسفانه در بسیاری از مؤسسه
ین دسته از مراکز به خواندن متون فارسی شود و برای تدریس زبان فارسی ا های بسیار قدیمی استفاده می از روش

های دیگر خصوصاً مهارت صحبت کردن یا شنیدن بپردازند. چنانچه یکی  که عمالً به مهارت آن شود. بدون بسنده می
هایی باشد، این مراکز نیز برای تقویت این  های آموزش زبان، شرکت در این چنین آزمون از اهداف برگزاری کالس

 های جدید آموزش زبان اقدام خواهند کرد.  اده از روشها و استف مهارت
 های زبانی فراگیران هستند؛  رفع کاستی مراکز آموزش زبان فارسی که فاقد آزمون جامعی برای سنجش توانایی -5
ها جامعیت ندارد. بنابراین این  هایی تهیه شده است. اما این آزمون در بعضی از مراکز آموزش زبان فارسی، آزمون 

ترین دورنمایی که برای به کارگیری این آزمون ترسیم شده،آن  تواند نیاز این گونه مراکز را مرتفع سازد. مهم طرح می
 است که بعد از آنکه در مراکز داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

 
 شیوه انجام کار

اختصاص دارد و هدف  "تهیه و استاندارد سازی آزمون بسندگی معیار بین المللی زبان فارسی"طرح کلی حاضر به 
المللی زبان  های معیار زبان، طراحی و تألیف آزمون بسندگی معیار بین از اجرای آن، مطالعه درخصوص آزمون

شود و به منظور تعیین  فارسی محسوب می فارسی و برگزاری آن است. این آزمون در واقع آزمون بسندگی زبان
رود. چنین آزمونی با نگرشی به گذشته و با هدف  دهنده( به کار می میزان توانایی زبانی آزمودنی )شخص آزمون

توجهی به های بسندگی  مانند دیگر آزمونشود و  سنجش آنچه که تا زمان برگزاری آزمون فراگرفته شده، برگزار می
مواد آموزشی خاص ندارد. در واقع بسندگی زبان به آموزش در یک درس یا دوره محدود  آموزی و شیوه زبان

تواند در زمان اجرای آزمون انجام دهد. آزمون بسندگی  شود، بلکه توصیفی است از آنچه که آزمودنی می نمی
است و براساس تعداد  دهنده آنها های گوناگون زبانی و اجزای تشکیل های بسیاری درمورد مهارت دربرگیرنده پرسش

هایی که برای سنجش  گردد. این طرح با بررسی مهمترین آزمون های درست، بسندگی آزمودنی تعیین می پاسخ
. در اجرای این شود میهای تافل و آیلتس، تهیه  های مختلف وجود دارد، از جمله آزمون آموزان زبان های زبان توانایی

گیری  سازی زبان و نیز سنجش و اندازه فارسی، آموزش زبان فارسی، آزمون های زبان و ادبیات طرح متخصصان رشته
 دارند.با مجری طرح همکاری 

های  های معیار موجود برای زبان هایی مشابه با آزمون به پیشینه پژوهش آزمون معیار زبان فارسی ویژگی باتوجه
 انگلیسی، آلمانی و فرانسه خواهد داشت. 

 
 حله مجزا تقسیم بندی شده که این مراحل عبارتند از:اجرای این طرح به شش مر

 مرحله اول
های معیار زبان،  ریزی برای تهیه آزمون )تعریف ارزشیابی و آزمون، بررسی پیشینه برگزاری آزمون این مرحله برنامه
 شود. های زبانی در هر یک از سطوح زبانی( را شامل می توانایی و مهارت



 1393اسفند  آموزش زبان فارسیهمایش  نخستین/      430

 

 مرحله دوم
نامه محتوای آزمون و نحوه تجزیه و تحلیل نتایج آزمون را شامل  ها و شیوه سازی دستورالعمل این مرحله آماده

 شود.  می
 مرحله سوم

های  گیرد. همچنین محتوای آزمون شود و مرور و اصالح اولیه انجام می در این مرحله دو واحد آزمون تهیه می
 شود. میشنیداری شامل ضبط صدا و تهیه فیلم و یا عکس و... تهیه 

 مرحله چهارم
 شود. این مرحله تهیه نرم افزار، برگزاری آزمون آزمایشی و تحلیل نتایج را شامل می 

 مرحله پنجم
این مرحله به فراهم آوردن شکل نهایی آزمون بر اساس نتایج تحلیل آزمون مقدماتی اختصاص دارد. در این مرحله 

 اره انجام شود.نیز ممکن است مانند مرحله سوم ضبط صدا و... دوب
 مرحله ششم

 پس از طی همه مراحل، نرم افزار نهایی و بانکی از سؤاالت آزمون شامل پانصد تست تهیه خواهد شد.
 

 شیوه استانداردسازی
گردد و ارزیابی روایی و پایایی  های تهیه شده به صورت آزمایشی در مراکز مختلف آموزشی برگزار می آزمون

های این بخش  گیرد. براساس یافته کرونباخ صورت می αی پیرسون و ضریب آزمون براساس ضریب همبستگ
 های نهایی تهیه خواهد شد. آزمون

 یهمبستگ بیضر و انحراف استاندارد گیری، نیانگیم ی ازجملهگوناگون های آزمون، روش برای استانداردسازی
نمره  یعنی نیانگاند. می پاسخ درست دادهکه به آن سؤال هایی  دنینسبت آزمو یعنیسؤال  نیانگیم. وجود دارد

 (112، ص 1387. )دالور، ها است دنیآزمو یبرا یمتوسط سؤال و در واقع شاخص متوسط دشوار
 ای  نمره شود  یکه گفته م ی. هنگامدهد ینشان م نیانگها را از می فاصله تمام نمره نیانگیاستاندارد م انحراف

آن  ریدر مجموعه است که ز هایی  قرار دارد، اشاره به درصد نمره نیانگیم ریز ایانحراف استاندارد باال  نیچند
 زیدقت آزمون در تم زانیانحراف استاندارد، م   محاسبه( 61، ص 1375اند. )جعفرپور،   نمره قرار گرفته

را در  نمرات ینسب ی. انحراف استاندارد هر آزمون نه تنها پراکندگدهد  یرا نشان م گریکدیآموزان از  زبان
 . سازد  یمشابه ممکن م های  با آزمون زیرا ن یعدد سهیبلکه مقا دهد،  ینشان م یعیطب یبا منحن سهیمقا

در هر سؤال با  ها  یعملکرد آزمودن نیب یهمبستگ   ها، محاسبه  سؤال صیتشخ بیضر یبررس های  از روش یکی
آن را با  زانیو م ندگوی  یم یدو مجموعه را همبستگ های  نمره نیب یها در کل آزمون است. همخوان عملکرد آن

 ینشانگر همخوان یباشد که اول -0/1+ و 0/1 نیب تواند  یم یهمبستگ بیدهند. ضر ینشان م یهمبستگ بیضر
 یانواع مختلف یهمبستگ بی(. ضر67، ص1375است. )جعفرپور،  یصفر نشانه ناهمخوان بیکامل مثبت و ضر

کرونباخ  یآلفا بیضر خواهد شد. استفاده کرونباخ  α و  رسونیپ یهمبستگ بیضر پژوهش از نیدارد که در ا
 ایخوب هفت دهم  فیط کی یکرونباخ برا یاست. آلفا یدرون یسازگار های  شاخص نتری  جیاز را یکی
مقدار  شند،با شترها بی  دارد. هر چه تعداد آزمونه یکرونباخ به تعداد آزمونه هم بستگ یآلفا بیاست. ضر شتریب

که تعداد آزمونه آنها  ییکوچک )آنها یها فیدر ط نکهیخواهد بود. احتمال ا شتریکرونباخ هم احتماالً ب یآلفا
 است.  ادیز ،(میعدد است( مقدار آلفا کم باشد )حدود ن 10کمتر از 
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شاخص  ناند. هرچه ای  دو دهم تا چهار دهم دانسته نها را بی  آزمونه نیب یهمبستگ نیانگیم یمقدار مناسب برا 
است در  یهها خواهد بود. بدی  تر بودن پرسش  باالتر و همگن یدرون یهمبستگ یشود به معن کترینزد 1به 

 . افتیخواهد  شها مقدار آن افزای  نمود که با حذف کدام پرسش یبررس یستیبودن مقدار آلفا با نییصورت پا
 

 شیوه برگزاری آزمون :
شود. مرحله اول آزمون به ترتیب شامل سؤاالت شنیدن، واژگان و  این آزمون در دو مرحله جداگانه برگزار می     

مختلف گیرد. این روند در نسخ  خواندن و نوشتن است. در بخش دوم مهارت صحبت کردن مورد سنجش قرار می
 شود. میهمه نسخ آزمون تألیف ها برای  ای از سؤال شود. در بخش صحبت کردن، مجموعه آزمون رعایت می

دهد. این  های کوتاه و بلند در زبان فارسی را مورد سنجش قرار می های بخش شنیدن، توانایی فهمیدن مکالمه سؤال 
ها و  ای خواهد بود که معموالً شامل پرکاربردترین گفتگوهای روزانه و واژه های ضبط شده بخش شامل قسمت

 اری وجود دارد.اصطالحاتی است که در زبان گفت
های ضروری، اساسی و پرکاربرد در زبان فارسی است و دانش واژگانی را مورد  های بخش واژگان شامل واژه سؤال

 دهد. سنجش قرار می
 دهد. های کوتاه زبان فارسی را مورد سنجش قرار می های بخش درك مطلب توانایی خواندن و درك متن سؤال

همچنین نوشتن متنی با   های عادی از جمله نامه درخواست و..، در نوشتن نامهدر بخش نوشتن، توانایی آزمودنی 
 گیرد. واژه ( درباره موضوعات متداول به زبان فارسی مورد سنجش قرار می 250چند پاراگراف ) حدود 

در بخش صحبت کردن توانایی صحبت کردن آزمودنی درباره اطالعات عمومی خود، صحبت درباره موضوعی 
  گیرد. بحث و استدالل شفاهی مورد سنجش قرار می  خاص،

  شود.  می ارائهمرحله آزمون، مدرك یا کارنامه دو  کنندگان در  شرکت هب
 

 آزمون  نتایج  تجزیه و تحلیل 
کسب شده، سطح  آزمون، مطابق نمرهدر این آزمون قبولی یا رد مورد نظر نیست. بلکه پس از شرکت داوطلب در 

های ایران مشغول به تحصیل شده یا تواند در دانشگاههای مختلف زبانی وی مشخص خواهد شد و می مهارت
  اشتغال به کار کند. 

-زیر تفسیر می به شیوه 1(ACTFL) های مهارت سنجی معتبر و رایج اکتفلنامهکسب شده براساس شیوه نمره    

 شود:
 

  عالی  100 -90 ←    -10
 سطح باال پیشرفته  89 -79    ←     -9
 پیشرفته  78 -68      ←   -8
 متوسط سطح باال 67 -57     ←   -7
 متوسط سطح میانه  56 -46     ←   -6
 متوسط سطح پایین 45 -35     ←   -5
 مبتدی سطح باال 34 – 24    ←    -4

                                                             
1. The American Council on the Teaching of Foreign Languages  

http://www.actfl.org/
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 مبتدی سطح متوسط 23 -13     ←   -3
 مبتدی سطح پایین 12 – 1   ←     -2
 هاعدم پاسخ به آزمونه 0  ←     -1
که  شودبرای داوطلبی منظور می 1. نمره است) عالی(  10) مبتدی سطح پایین( تا  2نمره از  بدین ترتیب، گستره    

 ده است.ها پاسخ ندایا در آزمون شرکت نکرده و یا به سؤال
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