معرفی آزمون الزهرا  -التنال

ضرورت برگزاری

● برگزاری آزمون های تخصصی در سطوح مختلفلآ آملوز لی
افزون بر گزینش برترین ها برای ظرفیل هلا و فلرهل هلای
آموز ی در سطوح باالتر می تواند جه دهنلد آملوزه هلای
رسمی با د وسطح وکیفی آنها را ارتقا دهد.

● عدال عفمی باگزینش برترین ها و کشآ استعدادها و تقلویل
بنیه عفمی داوطفبان و ارتقای آنان حاهل می ود.

آزمون بسندگی مهارت اهی زبانی التنال  -ازلرها
021– 85692138
021-88605230
http://apt.alzahra.ac.ir/
دانشگاه الزهرا(س)

این آزمون کامم الکترونیك بود و امل موارد ذیل اس :
 .۷نیدن

 .2خواندن ودر مطفب  +واژگان و دستور زبان
 .۹مهار هحب کردن
 .٠نگاره
طراحی کفیه سؤاال و ارزیابى آزمون برعهد مرکز التنال اس .
جدول مهارات

تفاهم نامه الزهرا  -التنال

در راستاى تحقق عدال عفمى و جه دادن هحیح به آملوزه
زبان عربى و کارآمد ساختن دانش آموختگان بسیاری از گلرو

مهارت

تعداد سواالت

نحوه برگزاری

زمان پاسخ دهی

های عفوم انسانی دانشگا الزهرا(س) ضمن عقد تفاهم نامه بلا
مرکز التنال العربى درهدد برآمد تا زمینه بلرگلزاری آزملون

نیدن

2۲

الکترونیك

 2۲دقیقه

بین المففی و استاندارد بسندگی زبان عربلی را فلراهلم آورد
بدین منظور این دانشگا باهمکاری مرکز التنلال اللعلربلی در
تاریخ (آذر و دی سال  )۷۹۳۱آزمون بسندگی را بله هلور

خواندن

۱۲

الکترونیك

 ۱۲دقیقه

نو تن

نگاره دو متن

الکترونیك

 ١١دقیقه

گفتار

۱

الکترونیك

 ۷۲دقیقه

آزمایشی برگزار کرد سپس گزاره مفصل فلنلی و علفلملی
بضمیمه مستندا الزم تقدیم مدیری محترم بلرنلامله ریلزی
وزار آموزه عالی کشورمان نمود .پس از بررسی ملدار در
کمیته برنامه ریزی گرو عربی آن مدیریل ضلملن تل یلیلد
آزمون اعتبار آن را تا سال تحصیفى  ۷٠١١اعلمم کلرد .بلر
اساس آن تفاهم نامه منعقد در سال  ۷۹۳١بین دانشگا الزهلرا
و مرکز التنال این دو مرکز عفمى بله ملوارد ذیلل ملبلادر
خواهند کرد:
برگزاری مشتر سنجش چهار مهار زبانی

برگزاری دور های دانش افزایی (ویژ استادان و مربیان)

برگزاری دور های فشرد آموزه مهار ها


1

معرفى مركز التنال العربى


این مرکز اردنى در سال  2١۷۹ت سیس د.



در پیش از  ۷١کشور دارای نمایندگی فعال اس .



عضو  ALTEاس ( .سازمان اروپایی ممتحنین زبان)
آزمون التنال مورد ت یید اتحادیه دانشگاههای جهان علر



و وزار آموزه عالی اردن اس .

2

زمینه فعالیت این مركز

مراحل برگزاری آزمون

برگزاری سنجش چهار مهار زبانی برای عر زبانان و غیلر
عر زبانان با بهر گیری از استادان جهان عر متلخلصلر در
مهار های زبانی و آزمون سازی و برنامه ریزی درسی
برگزاری دور های دانش افزایی برای ارتقای سطح استلادان
مدرس مهار ها و تربی کادر متخصر آزمون سازی
برگزاری دور های فشرد برای ارتقای سطح زبلان علربلی
گرو های هدف
تشکیل کارگروهی از متخصصان مهار های زبان در سطح

کشور به منظور نظار کیفی بر آزمون و مشارک در تلذلهیله
بانك سؤاال و به روز رسانى آزمون بر اساس سطح کلاربلران و
همچنین برگزاری و مدیری

دور های

مهار افزایی برای مجریان آزمون
ت لیآ مجموعه کتابهاى امادگلی ورود بله آزملون ویلژ

غیرعر زبانان ( ایان ذکر اس هم اکنون پیش از  ۱کلتلا
ت لیآ و به چاپ رسید اس )

گروه های هدف

 - ۷مرحله پیش از آزمون
 دو هفته پیش از آزمون جه ثب نام اطلمعلیله بله روهسنتی و مجازی منتشر می ود.
 ثب نام از طریق سامانه الزهرا والتنال انجام مى پهیرد. پس از پرداخ حق ثب نام (معادل  ۹١دالر) کار ورود بلهجفسه هادر می ود.

 حداقل یك ساع پیش از آزمون داوطفب مفزم اس در محللبرگزاری حضور یابد.
 توضیحا فاهی و مکتو پیش از آزمون از طریق سامانله وهمچنین کار ناسان حاضر در محل برگزاری ارائه می ود.
 -۲مرحله برگزاری

 -۷دانشجویان گرو های عربی در سه ملقلطلا کلار لنلاسلی
کار ناسی ار د دکترا
زبان و ادبیا فارسی تلاریلخ

 - 2دانشجویان گرو های الهیا

اسمم روابط بین المفل (خاورمیانه) ...
 -۹کار ناسان فرهنگی و رسانه ی و سیلاسلی  ...لاغلل در
سازمان های دولتی و غیر دولتی سازمان فرهنگ و ارتلبلاطلا
اسممی وزار خارجه)...

 -٠معفمان عربی مدارس سراسر کشور
 -۲فعاالن بخش سیاحتی (زیارتی پز کی )...

 -به منظور برگزاری هرچه بهتر آزمون دانشگا الزهرا در اقداملى

 -١مبفذان مههبی اعزامی به کشورهای عربی مسفمان

کامم فنى سای مستقفى به این امر اختصاص داد اس .
 به ازاى هر دو نفر داوطفب یك کار ناس -هلملرا در نلظلرگرفته د اس .

 -۱کار ناسان سازمان حج وزیار

 داوطفب پس از ورود به محل برگزاری آزمون می بایس پشسیستمی مستقر ود که از قبل توسط مرکز التنال برای ایشلان
تعریآ د اس .

-۸داوطفبان استخدام و جه در گرو های عربی

 -۳استادان که تمایل به ارتقای عفمی دارند.
زمان برگزاری آزمون

 -۳مرحله پس از پایان آزمون

 تکمیل فرم الکترونیك ارزیابی نحو برگزاری آزمون -اعمم نتایج آزمون پس از دو هفته از برگزاری و هدور گلواهلی

آزمون الزهرا  -التنال حداقل در دو نوب برگزار می ود :اوایلل
تابستان ونیمه پاییز

داوطفبان با ت یید دانشگا الزهرا و مرکز التنال العربی.
 ارزیابی آزمون توسط دو تیم مستقل ایرانی و عربی به ملنلظلورسنجش روایی و پایایی و سختی و آسانی  ...آزمون
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