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 پايه دوازدهم  3بندي درس زبان انگليسي بارم

 1399-1400دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 

 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد: 2ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه دهم تا دوازدهم مشتمل بر 

 آزمون مستمر

آموز و كتاب كار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط اين آزمون، از بخش هاي مختلف كتاب دانش 

 . شودطراحي و برگزار مي  دبيران محترم

نمره مي باشد كه توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي  20نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 

 كتبي و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود. 

 آزمون پاياني :

 )به جز نوبت دوم پايه دوازدهم(: هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير استآزمون 

 Speakingنمره( 4)

 : (MONOLOG)تك گويي-

هاي خوانده شده، مطالبي را به صورت درس( (THEMEشود در مورد موضوع آموزان خواسته مياز دانش

 نفره بازگو نمايند. تك

 : (DIALOG)گفتگو -

 د. گيرآموز در حيطه موضوعات كتاب صورت ميآموز و معلم و يا دو يا چند دانشدر اين بخش مكالماتي بين دانش

 :(ROLE PLAY) ايفاي نقش -

آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول كتاب يا كار گروهي در اين بخش از آزمون، به هر يك از دانش

(PAIRWORKS)  بخشWHAT YOU LEARNED آموزان به صورت دو يا چندنفره گردد  و دانشارائه مي

پردازند. هدف از اين بخش به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات كتاب نيست و به ايفاي نقش مي

 بايست به توليد خالقانه بپردازند.آموزان ميدانش

 :(INTERVIEW)مصاحبه -

وجه آموزان با تكند و دانشآموزان مطرح ميقالب مصاحبه از دانشهايي را در در اين بخش دبير گرامي، پرسش

 دهند.به اطالعات به سؤاالت ايشان پاسخ مي

 Listeningنمره( 4)
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آموزان به صورت پخش فايل صوتي در كالس درس سه متن در حد مطالب كتاب  و در سطح معلومات دانش

 بخشهاي شنيداري كتاب است هاي موجود درگيرد. سئواالت ، مشابه تمرينصورت مي

 Readingنمره( 4) 

گردد. پرسشها ، شبيه به آموزان و مطالب كتاب درسي ارائه ميدر اين بخش دو متن در سطح معلومات دانش

 باشد.آموز و كار ميهاي دانششده در كتابموارد مطرح

  Writingنمره(  4) 

 اند به عنوان الگوي سئوال مورد استفاده قرار گيرد.توآموز ميتمرينات موجود در كتاب كار و كتاب دانش

  Grammarنمره( 2)

fاموز و كار در سه سطح در اين بخش نيز نمونه سئواالت موجود در كتاب دانش orm-meani ng-use  مورد

 استفاده خواهد بود.

 Vocabularyنمره(0) 

 ند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد.در اين بخش نمونه سئواالت موجود در كتاب دانش آموز و كار مي توا

   براي نيمسال دوم، يك سوم از مجموع نمرات  نمره به نيمه ابتدائي كتاب و دو سوم آن به نيمه دوم كتاب

 يابد.اختصاص مي

  .آزمون نوبت اول پايه دوازدهم تا پايان قسمت گرامر درس دو است 

 توجه:

 هيچ سئوالي طرح نگردد. what you learnedاز بخش  1400-1399براي سال تحصيلي  -

گردد كه بخش صـحبت كردن توسـط دبير محترم ضبط و جهت حفظ مستندات، لوح فشرده   اكيداً توصـيه مي -

 آن به مدير واحد آموزشي تحويل گردد.

بخش گوش دادن به صورت مكتوب و با پخش فايل صوتي به صورت كالسي برگزار ميشود. الزم است برگه -

وش دادن به برگه امتحان پاياني الصاق و فايل صوتي مربوطه در قالب لوح فشرده به مدير واحد آموزشي بخش گ

 تحويل گردد.

نمره طراحي   24اي، اين آزمون از هاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمرهبراي تسهيل در طراحي سؤال مهارت -

 گردد.و نمره نهائي تقسيم بر دو مي
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  تبصره:
 )آزمون نهايي(در وضعيت عادي پايه دوازدهم زبان انگليسي نوبت دوم 

 

در امتحان نوبت دوم سال دوازدهم، بخش گوش دادن آزمون بايد به صورت سراسري و در همان روز آزمون -

 نهايي و در ابتداي آن  برگزار گردد.

ر ن مســتمر نوبت دوم ، توســط دبيآزمون مهارت صــحبت كردن در نوبت دوم اين پايه تحصــيلي، بايد در امتحا-

 محترم بر اساس چك ليستهاي استاندارد برگزار گردد.

 در برگه امتحان نهايي به شرح زير است: 40بارم بندي نوبت دوم از نمره -

 نمره 12  (listening )* مهارت شنيداري

متن  3از كتاب حداكثر  نمره متون شنيداري خارج 7نمره حداكثر دو متن شـنيداري منتخب از كتاب درسي و   5

 رسيد كتاب موضوعات با همسو و بوده درسـي  كتاب سـطح  در بايد كتاب از خارج  شـنيداري  هايمتن)كوتاه 

 .(باشد

 نمره 8   (reading)* مهارت خوانداري

نمره از متون خارج از كتاب درسي در سطح كتاب درسي و هماهنگ و همسو  5نمره از  متون كتاب درسي و  3

 موضوعات كتاب درسيبا 

 نمره 8  (writing) * مهارت نوشتاري

 نمره 6  (vocabulary )* واژگان

 نمره 6  (grammar) * دستور زبان

 هاي آزمون، همسويي با موضوعات و محتواي كتاب درسي الزامي است.شايان ذكر است در تمامي بخش

  


