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 ان آزمون پاياني بر اساس متن اول هر الزم است تمامي مطالب كتاب مورد مطالعه قرارگيرد اما بخش واژگ

 درس مي باشد .

 

۱ 

 

Interactions (2) (Units 6-10)  
Authors: P. Hartmann & E. Kirn 

Publisher: McGraw Hill - 6th Edition   
  فصل مي الزم است تمامي مطالب اين كتاب مطالعه و تمرين شود اما در آزمون پاياني تاكيد بر متون بخش اول و دوم هر

 باشد.
 

۲ 

 

 و تکمیلي  سرفصل مطالعه فردی

 

Intermediate Oxford Word Skills (Units 41-80)   
Authors: Ruth Gairns and Stuart Redman  

Publisher: OUP, 2008 
آزمونهايي بر اساس آن مي  كرده  و در كالسمطالعه  كتاب جزء منابع اصلي آزمون پاياني نيست اما دانشجويان به صورت فردي آنها رااين 

 دهند. نمرات اين آزمونها در نمره پاياني دانشجويان موثر است.
۱ 

 فرهنگ واژگان برای اين سطح 

 

 براي مطالب عمومي
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 

 

۱ 

 

 براي مطالب تخصصي
Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary 

 

 

۲ 

 

 راي مطالب تخصصيب

 
Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

 

۳ 

 

 شنايي با واژگان تخصصيآبراي 

Medical Terminology -8th Edition  
Author: Barbara Jonson Cohen  

Publisher: Wolters Kluwer, 2011     
 

 

۴ 

 
 هر كتاب )درصورت موجود بوودن  تدریس سر فصل و راهنمای معلم از همکاران گرامی درخواست می شود روش

 را از گروه زبانهای خارجی كالج بین الملل دریافت نمایند.

 



 

 

 تخصصي پرستاری جزيیات و بارم بندی سواالت آزمون پاياني

 15 2از  سوال واژگان  Interactions (شش تا ده )درسهای 

 15 ه و یا چهار صفحه مقاالت معرفی شده.سوال بر اساس متن اول کتاب معرفی شد 

 5  سوالparaphrase   از متون اول و دوم کتابInteractions 2  شش تا ده درسهای 

 12  سوالCloze-Test 

 15  سوالReading Comprehension (سوال بر اساس عناوین  5متن هر کدام با  سه

Interactions 2    کتاب و یا مقاالت معرفی شده در کالسو) 

 2 االت واژگان از متون اول و دوم کتابسو  Interactions )و متن اول کتاب  )درسهای شش تا ده

 صفحه اول مقاالت معرفی شده در کالس خواهد بود. 4معرفی شده و یا 

  سواالت Cloze-Test و یک متنReading Comprehension   به صورتUnseen   ولی بر اساس

 ی باشد.عناوین مطالب معرفی شده در کالس م

 2دو متن درک مطلب در آزمون پایانی مستقیما از متون دوم کتاب  Interactions  درسهای شش تا ده

این متون باید  معرفی شده و یا از کلیه قسمت های مقاالت معرفی شده خواهد بود. و متون دوم کتاب 

 به صورت خودخوان توسط دانشجویان محترم مطالعه شوند. 

 ه کتاب تذکر: در درسهایی کMedical Terminology  ،به عنوان بخشی از سرفصل معرفی شده است

از بخش های معرفی شده کتاب در  Affixes, Roots, Key Terms با تکیه برسوال  10تعداد 

 آزمون پایانی آورده خواهد شد. 

 


