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 فصل اول 
 A1 در آزمون یآمادگ یبرا ینکات حی تشر  •
 ی زبان آلمان بندیسطح نحوه  حی تشر  •
 ؟یابیممیدست  یدر مکالمه زبان آلمان هاییتواناییبه چه A1 در آزمون یقبول با •
 دارد؟  یزبان آلمان رامونیبه چند ساعت مطالعه پ ازین A1 آزمون •
 ؟دارد ازین زمانمدتاست و هر قسمت چه  شدهتشکیلاز چند قسمت  A1 آزمون •
 (؟گیرد میقرار  یدر چه سطح شدهکسبنمره نمرات ) بندیرده  حی تشر  •
 با ظاهر آن  ییآزمون و آشنا سؤاالت دفترچه  یمعرف •
 است وارد شود ازیکه ن یبرگه پاسخنامه آزمون و اطالعات حی تشر  •
 ون نحوه اصالح پاسخنامه آزم حی تشر  •
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 فصل دوم 
 horen آزمون یو بررس حی تشر  •
 horen یدار یمختلف آزمون شن هایبخش  یمعرف •
 است؟ یشامل چه موارد horen اول آزمون بخش •
 ی در زبان آلمان هاقیمت  انینحوه ب حی تشر  •
 horen و در آزمون یساعت در زبان آلمان انینحوه ب حی تشر  •
 ی و هفته و سال در زبان آلمان ماه ،روز ،ساعت انینحوه ب حی تشر  •
 چند نمونه مثال از ساعت  حی تشر  •
 نحوه سفارش دادن غذا در رستوران حی تشر  •
 ی مختلف در زبان آلمان ییمواد غذا انینحوه ب حی تشر  •
 horen نمونه مثال مربوط به بخش اول آزمون نیچند ارائه •
 ی بیاعداد ترت انینحوه ب حی تشر  •
 یدر زبان آلمان خی تار  انیوب نحوه نوشتن حی تشر  •
 در جمالت  هاآنو نحوه استفاده از  transcription کلمات یمعرف •
 یدر زبان آلمان  کنندهسرگرم  هایفعالیت و  هاورزش انینحوه ب حی تشر  •
 horen یدار یبخش دوم آزمون شن حی تشر  •
 یدار یمختلف بخش دوم آزمون شن هایقسمت یمعرف •
 یدار یدر بخش دوم آزمون شن شدهارائه فرم  حی تشر  •
 یدار یچند نمونه مثال از بخش دوم آزمون شن حی تشر  •
 horen داریبخش سوم آزمون شن حی تشر  •
 است  شدهتشکیل یهایبخش از چه  داری سوم آزمون شن بخش •
 ی دار یبخش سوم آزمون شن سؤاالتبه  یی فرم پاسخگو حی تشر  •
 ی دار یچند نمونه مثال از بخش سوم آزمون شن یو بررس حی تشر  •
 horen از بخش سوم آزمون گریچند نمونه مثال د یو بررس حی تشر  •
 خوانیروان و  یدار ینحوه ارتقا سطح شن حی تشر  •
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 فصل سوم 
 آن دهندهتشکیل هایبخش و   lesenآزمون حی تشر  •
 ست؟ یچ   lesenآزموناز  هدف •
 گردد می عیتوز  lesenآزمون که هنگام  ایدفترچه  حی تشر  •
 lesen در برخورد با آزمون  هیاقدامات اول حی تشر  •
 lesen چند نمونه مثال از آزمون یو بررس حی تشر  •
 شوندمی کاربردهبهزمان  یحروف اضافه که برا یمعرف •
 ی در زبان آلمان تیمالک رینحوه استفاده از ضما  حی تشر  •
   haben و sein افعال یماض یمعرف •
 lesen از بخش اول آزمون گریچند مثال د یو بررس حی تشر  •
 ی به زبان آلمان هینقل لیوسا یمعرف •
 یبه زبان آلمان هاآنمرتبط با  هایکلمهو  یکلمه پست و پستچ یمعرف •
 lesenآزمون بخش دوم  حی تشر  •
 ؟باشدمی یبه چه صورت  lesenآزمون در بخش دوم  سؤاالت صورت •
 کند می کینزد حیرا به جواب صح  ما lesenآزمون دوم  بخش  درکه  یاقدامات یمعرف •
 یدر زبان آلمان وهواآبمربوط به  یلغات و اصطالحات کاربرد یمعرف •
 خانه کرایهدر رابطه با  یلغات یمعرف •
 رودگاه کاربرد دارندکه در ف یلغات و اصطالحات یمعرف •
 یمختلف به زبان آلمان هایجشن  یمعرف •
 ی در زبان آلمان  دهیممی که در اوقات فراغت انجام  ییچند نمونه از کارها یمعرف •
 lesenآزمون بخش سوم  حی تشر  •
 ؟باشدمی یایهقسمت شامل چه  lesenآزمون سوم  بخش •
 دهیم میانجام  lesenآزمون که در بخش سوم  ایاولیهاقدامات  حی تشر  •
 lesenآزمون از بخش سوم  گریچند نمونه مثال د یو بررس حی تشر  •
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 فصل چهارم
 ( بنیشقا)  schreiben مراحل متفاوت آزمون حی تشر  •
 فرم پرسشنامه آن  یو معرف schreibenآزمون بخش اول  حی تشر  •
 یهفته و فصول به زمان آلمان یروزها یمعرف •
 بخش اول  schreiben از فرم آزمون گریچند مثال د یمعرف •
 یدر زبان آلمان  روزشبانهاوقات مختلف  یمعرف •
 قطار  ستگاهیدر فرودگاه و ا یکاربرد هایعبارت  یمعرف •
 schreiben  کامل از بخش اول آزمون نی تمر  کی یمعرف •
 schreiben بخش دوم آزمون نوشتار حی تشر  •
 آن یاصول نوشتار  یو معرف ینحوه نوشتن نامه در زبان آلمان حی تشر  •
 ی در زبان آلمان یز یدرخواست چ انیب هایروش  حی تشر  •
 دارند یکه اشکال نگارش هایینامهچند نمونه مثال از  ارائه •
 توجه داشت هاآنبه  دیکه در نوشتن نامه با ینکات یمعرف •
 و نوشتن انواع نامه  schreiben چند نمونه مثال از بخش دوم آزمون  حی تشر  •
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 فصل پنجم 
 گیرد میقرار  موردتوجه sprechen که در آزمون یموارد حی تشر  •
 sprechen آزمون رامونی پ یاطالعات حی تشر  •
 است؟ شدهتشکیلاز چند بخش  sprechen آزمون •
 ی به معرف یابدمیکه اختصاص  sprechen بخش اول حی تشر  •
 یمعرف هایروش  حی تشر  •
 یاعداد به زبان آلمان یمعرف •
 یدر زبان آلمان و محل سکونت تیمل ینحوه معرف حی تشر  •
 م یهست هاآن که قادر به صحبت کردن با  هاییزبان انینحوه ب حی تشر  •
 فرد  تأهل تیوضع انینحوه ب حی تشر  •
 مربوط به شغل حاتیتوض انینحوه ب حی تشر  •
 یاز مشاغل در زبان آلمان یتعداد یمعرف •
 sprechen در آزمون هاسرگرمی  انینحوه ب حی تشر  •
 کلمه کیکردن  ینحوه هج حی تشر  •
 ی نحوه تلفظ حروف آلمان یمعرف •
 sprechen بخش دوم آزمون حی تشر  •
 است ازیکه در بخش دوم ن یاطالعات عموم  حی تشر  •
 ی در زبان آلمان سؤالانواع  حی تشر  •
 است  ریکه پاسخ آن بله و خ سؤالچند نمونه مثال از طرح  حی تشر  •
 دارد  ترکاملبه پاسخ  ازیکه در جواب ن سؤاالتی حی تشر  •
 که به مکان اشاره دارند یپرسش هایفعلانواع  حی تشر  •
 دارند تریطوالنیبه پاسخ  ازیکه ن سؤاالتیچند نمونه مثال از  حی تشر  •
ارائه   نیبه مراجع sprechen که در بخش دوم آزمون هاییکارتچند نمونه از  حی تشر  •

 شودمی
 بخش  نیمربوط به ا  یو اطالعات عموم sprechen بخش سوم آزمون حی تشر  •
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 یبا جمالت پرسش  هاآنو تفاوت   ینحوه ساختن جمالت امر  حی تشر  •
 یامر   هایفعلانواع  یمعرف •
 sprechen بخش سوم آزمون در یچند نمونه مثال از جمالت امر  حی تشر  •

 


