
 2020 های پاییزراهنمای خود ارزیابی برای تعیین سطح آموزش زبان انگلیسی در دوره

در مورد مهارت انگلیسی خود  یهایخواهیم به سؤال. در عوض، از شما میتوانیم آزمون تعیین سطح از شما بگیریممین ،COVID19به دلیل شرایط 

 کند. پاسخ دهید که به تعیین سطح شما کمک می

آن  رمتکند. با این حال چنانچه امکان آزمون تعیین سطح فراهم شد، از شما خواهیم خواست قبل از شروع های شما به تعیین سطحتان کمک میپاسخ

مان در عل، ممکن است منباشدپذیر امکان ترمقبل از شروع آزمون تعیین سطح آزمون را بدهید تا تعیین سطح دقیقتری برای شما انجام گیرد. چنانچه 

ر صورت لطفاً د شما ارائه دهد. هایی را برای تغییر سطح و/یا کالسهفتۀ اول کالس شما را ارزیابی کنند. ممکن است معلم بر اساس آن نتایج توصیه

 تماس بگیرید.  بخش مشاورههر گونه سؤال با 

 

 گیری کنید.( خود تصمیمESLانگلیسی ) آموزش زبانبا کمک سه جملۀ زیر در مورد سطح 

 

 انتخاب کنید. 5تا  1نگ(. از مهارت نوشتاری )رایتی .1

       

 5 4 3 2 1 
 

 پیشرفته                                                                                                                                                              مبتدی                                     

توانم به انگلیسی بنویسم.               نمی                                                                 مهارت خوبی در نوشتن به انگلیسی دارم.       
 

 .انتخاب کنید 5تا  1مهارت خواندن )ریدینگ(. از 

 5 4 3 2 1 
  

 پیشرفته                                                                                                                                   مبتدی

 مهارت خوبی در نوشتن به انگلیسی دارم.                     توانم به انگلیسی بخوانم.                                                                 نمی                               
  

  انتخاب کنید. 5تا  1از (. اسپیکینگ) صحبت کردنمهارت 

 5 4 3 2 1 
 

 پیشرفته                                                                                                                                مبتدی

 انگلیسی صحبت کنم و آن را بفهمم.توانم به خوبی به می                           کنم یا آن را بفهمم.                  صحبت توانم زیاد به انگلیسی نمی

 



 2020 های پاییزراهنمای خود ارزیابی برای تعیین سطح آموزش زبان انگلیسی در دوره

ه برای اید، با استفاده ازعددی کانتخاب کرده با استفاده از اعداد انتخابی در باال بهترین سطح یادگیری خود را انتخاب کنید. اگر در سطوح بینابینی قرار دارید، یا سطح متفاوتی را

 سطح کالس خود را انتخاب کنید.اید مهارت رایتینگ خود انتخاب کرده

 

 5 4 3 2 1 

 مبتدی باالتر از مبتدی متوسط باالتر از متوسط پیشرفته 

830یا  530 25  820یا  520  810یا  510   800 
 

به آدرس  بخش مشاورهنام کنید. اگر برای تعیین کالس مناسب خود نیاز به کمک دارید، لطفاً با الذکر ثبتهای سطوح فوقبرای کالس

services/counseling/index.php#contact-https://www.sierracollege.edu/student  یا با شمارۀ 

https://www.sierracollege.edu/student-services/counseling/index.php#contact

