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 فصل اول
 ی زبان آلمان یادگیریدر  شدهبندیدستهذهن منظم و   تیاهم  حیتشر •
 A2 آزمون رامونی پ سؤاالتی حیتشر •
 یی واحد اروپا هایزبان  بندیدسته یمعرف •
 ی زبان آلمان  A2 سطح حیتشر •
 ؟کندمی  شرفتی پ  یتا چه حد یما در زبان آلمان  یی توانا A2  در آزمون یاز قبول  بعد •
 مناسب است؟  یچه افراد یبرا A2 مدرک •
 م؟ی دار ازیبه مقدار زمان ن   A2 کسب مدرک یبرا •
 ؟شودمی زده   نیچند درصد تخم A2 در آزمون شدگانقبول تعداد •
 ؟کشدمی است و هر بخش چه مدت طول  شدهتشکیل  هاییبخش از چه  A2 آزمون •
 A2 در آزمون شدهکسب نمرات   بندیرتبهنحوه  یمعرف •
 است؟ ایرهنمدر آزمون چه  ینمره قبول  زانیم •
 مختلف آن هایبخش  و نحوه پر کردن A2 آزمون نامهپاسخ  حیتشر •
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 فصل دوم
 A2 آزمون( horen) داریبخش شن  حیتشر •
 ست؟ا شدهتشکیل  هاییبخش از چه  Horen آزمون •
 A2 آزمون Horen از قسمت Tile 1 حیتشر •
  هاییروش از چه  Horen به بخش اول آزمون ترمناسب پاسخ  یاست برا مطلوب •

 م؟ یاستفاده کن
 Horen  از بخش اول آزمون سؤالچند نمونه  حیتشر •
 ی به زبان آلمان  یو شخص یعموم هینقل  لی وسا یمعرف •
 ی زبان آلمان در  یاضاف هایحرف چند نمونه فعل با  یمعرف •
 ی مختلف در زبان آلمان وهواهایآب  یمعرف •
 ی در زبان آلمان ییایجغراف هایجهت  یمعرف •
 هاآناز   کیهر ی و بررس Horen آزمون Tile1 از سؤالچند  یمعرف •
 ی به زبان آلمان  ییاز مواد غذا یشمار  یمعرف •
 ی اسم و فعل در زبان آلمان نشینیهم  حیتشر •
 horen آزمون  Tile1 چند نمونه مثال از یو بررس   حیتشر •
 ی در زبان آلمان ( local position) یر ی قرارگ هایوضعیت   حیتشر •
دهم  را کجا قرار  یش نیو "ا کجاست " یش نی"ا هایسؤالبه  پاسخگویینحوه  حیتشر •

 ی در زبان آلمان  "
 مربوط به زمان  یحروف اضاف  حیتشر •
 A2 آزمون Tile2 حیتشر •
 A2 آزمون Tile2  سؤاالتبه  ییاسخگونحوه پ امگبهگام  یمعرف •
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 Horen آزمون Tile2 سؤالاز  یقسمت حیتشر •
 ی هفته در زبان آلمان یروزها یمعرف •
 ی در زبان آلمان  یو سرگرم  یفراغت و ورزش امیا هایفعالیت چند نمونه از  یمعرف •
 Horen آزمون Tile2 از سؤالنمونه  کیکامل  حیتشر •
 ی مختلف در زبان آلمان یا یمناطق جغراف یمعرف •
 ی چرا و چگونه در زبان آلمان سؤاالتبه  ییپاسخگو نحوه •
 کامل  صورتبه A2 آزمون  Tile2 چند نمونه مثال از و بررسی  حیتشر •
 ( یدار یشن) Horen  بخش سوم آزمون Tile3 حیتشر •
 است؟ یمل چه مواردشا Horen مطالب بخش سوم آزمون  •
 Horen بخش سوم آزمون سؤاالتکامل نمونه  یو بررس   حیتشر •
 ی انواع پوشاک در زبان آلمان یمعرف •
 ی در زبان آلمان پرکاربرد  یها particle یمعرف •
 از بخش سوم آزمون گوته  ترپیچیده  سؤاالت یو بررس   حیتشر •
 ی داخل خانه در زبان آلمان لی و وسا هاالمان  یمعرف •
 ی در زبان آلمان مختلف بدن هایبخش  یمعرف •
 ی معمول در بدن انسان در زبان آلمان هایبیماری  یمعرف •
 یشفاه صورتبه  Horen  بخش سوم آزمون سؤاالت و بررسی  حیتشر •
 ی اوقات مختلف روز در زبان آلمان  یمعرف •
 ین آلمان در زبا یاب یحرکت مختلف هنگام آدرس  هایجهت  یمعرف •
 Horen )بخش چهارم( آزمون Tile4 یمعرف •
 است؟  یچه مطالب  یحاو Horen چهارم آزمون بخش •
• Tile4 آزمون Horen  است؟  شدهتشکیل هاییبخش از چه 
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 Horen بخش چهارم آزمون  سؤاالتبه  ییراهکار پاسخگو  یمعرف •
 Horen آزمون 4از بخش  سؤالنمونه  کی مرحلهبهمرحله یو بررس   حیتشر •
 ی در زبان آلمان  هاقارهنام  یفمعر •
 ی صفت در زبان آلمان  صرف به مربوط  ینکات گرامر  حیتشر •
 دو باهم نیتفاوت ا انیو ب " WENN" و" ALS"  حروف اضافه یمعرف •
 نحوه استفاده از حروف اضافه مربوط به مکان  حیتشر •
 Horen آزمون  Tile4 سؤاالت بررسیو   حیتشر •
 ی فرد در زبان آلمان کی یمراحل مختلف سن یمعرف •
 امتحان طیمطابق با شرا Horen از بخش چهارم سؤالنمونه  کی  حیتشر •
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 فصل سوم
 ؟شودمی مطرح  سؤال Lesen آزمون Tile1 در یاز چه مطالب •
• Tile1 آزمون Lesen  است؟  شدهتشکیل هاییبخش از چه 
 Lesen بخش اول آزمون  سؤاالتبه  ییپاسخگو راهکارهای  حیتشر •
 Lesen بخش اول آزمون سؤالدفترچه  حیتشر •
 Lesen  از بخش اول آزمون سؤال کیکامل  حیتشر •
 ی اسم در زبان آلمان  کی  فینحوه توص حیتشر •
 (کوتاه کننده جمالت  هایفعل) prapositional adverbien  گرامر حیتشر •
 ی اسم به فعل و برعکس در زبان آلمان  لیگرامر تبد حیتشر •
 Lesen از بخش اول آزمون سؤاالتینمونه   مرحلهبهمرحله  حیتشر •
 ی کلمات آلمان  تیدادن جنس ص ینحوه تشخ  حیتشر •
 "stellung der objekte"  ینکات گرامر  حیتشر •
  یو معرف Lesen از بخش اول آزمون  سؤالنمونه  کی مرحلهبهمرحله یو بررس   حیتشر •

 بخش  نیا سؤاالتبه  ییروش پاسخگو
 در زمستان و تابستان ساعات مختلف روز گذارینام  یمعرف •
 امتحان  طیمطابق با شرا Lesen از بخش اول آزمون سؤال  کی یو بررس   حیتشر •
• Tile2 آزمون Lesen 
 Lesen بخش دوم آزمون  حیتشر •
 ؟ باشدمی  یچه مطالب  رامونی پ Lesen بخش دوم آزمون سؤاالت •
چه مدت زمان   سؤالاست و هر  شدهتشکیل سؤالاز چند  Lesen دوم آزمون بخش •

 دارد؟
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 Lesen بخش دوم آزمون  سؤاالتبه  ییروش پاسخگو  حیتشر •
 Lesen  چند نمونه مثال از بخش دوم آزمون حیتشر •
 ی چند نمونه مغازه با ارائه خدمات متفاوت در زبان آلمان  یمعرف •
 ی در زبان آلمان  تحریرلوازم  یمعرف •
 یدر زبان آلمان  آرایشیلوازمو  زیورآالت یمعرف •
 A2 در سطح Lesen بخش دوم آزمون سؤاالتجز به جز   حیتشر •
 Lesen آزمون Tile3 حیتشر •
 Lesen آزمون  Tile3 اتی جز یمعرف •
 Lesen آزمون Tile3 سؤاالتبه  ییپاسخگو هایتکنیک روش و  یمعرف •
 Lesen آزمون Tile3 از سؤالکامل چند نمونه  حیتشر •
 ی گرامر مربوط به جمالت مجهول در زبان آلمان حیتشر •
 ی از جمالت مجهول در زبان آلمان  نیچند تمر حیتشر •
 ی آلمان تضاد در زبان  یگرامر مربوط به جمالت دارا حیتشر •

(konzessive zusammenhange ) 
 یجمالت تضاد در زبان آلمان   از گرامر سؤالچند نمونه  یو بررس   حیتشر •
 Lesen از بخش سوم آزمون  سؤالچند نمونه  حیتشر •
 ی اصطالحات مربوط به رهن و اجاره خانه در زبان آلمان  یمعرف •
 "konjunktiv IIگرامر " حیتشر •
 ی امتحان طیطبق شرا Lesen از بخش سوم آزمون  سؤالچند نمونه  حیتشر  •
 Lessen آزمون Tile4 حیتشر •
 ؟ باشدمی یشامل چه موارد Lessen  آزمون Tile4 سؤاالت •
 Lessen آزمون Tile4 سؤاالتبهتر به  ییپاسخگو  یسه روش برا حیتشر •
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 Lessen آزمون Tile4 نمونه برگه پرسشنامه از  کی یو بررس   حیتشر •
 Lessen آزمون Tile4 پاسخ برگ یمعرف •
 و حل آن  Lessen آزمون Tile4 از گری ز چند نمونه مثال دجز به ج یو بررس   حیتشر •
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 فصل چهارم
 ( ینوشتار ) schreiben آزمون حیتشر •
 ( ینوشتار ) schreiben آزمون Tile1 حیتشر •
 ست؟ یچ schreiben مورد آزمون قرار گرفته در بخش موارد •
 schreiben بخش یل یاطالعات تکم حیتشر •
 Tile1 schreiben سؤاالتبه  ییپاسخگو هایروش  یمعرف •
 schreiben بخش سؤاالتنحوه چک کردن پاسخ  ییدستورالعمل نها  حیتشر •
 schreiben پرسشنامه آزمون حیتشر •
 ؟شودمی شامل چند کلمه  schreiben آزمون Tile1 نگارش •
 نامه ( Anrede) نحوه نگارش قسمت خطاب حیتشر •
 یدر زبان آلمان  گریکدیاز  سؤالی و  یجمالت امر  ص ینحوه تشخ  حیتشر •
 ی نحوه ساخت انواع جمالت امر  حیتشر •
 غیررسمی  امیپ  نگارش •
 غیررسمی امی در ارتباط با پ سؤاالتنمونه  یبررس  •
 t2 نگارش آزمون •
 ی رسم  امیپ  نگارش •
 توجه کرد؟   دیبا یبه چه نکات  یدر زبان آلمان   یرسم  امی نگارش پ در •
 ی آزمون نگارش رسم  سؤالنمونه  یبررس  •
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 پنجم فصل 
 خود در آزمون مکالمه  یمعرف •
 نمرات آزمون مکالمه چند است؟  مجموع •
 t1 مکالمه آزمون •
 کرد؟ تی در آزمون مکالمه رعا دیرا با یموارد چه •
 ست؟ یدر آزمون مکالمه چ غیرمستقیمبا  می مستق سؤاالت تفاوت •
 اول آزمون مکالمه  لیتا سازیشبیه  •
 آزمون مکالمه سازیشبیه  •
 است؟  یآزمون مکالمه الزام یاستفاده از گرامر برا  ایآ •
 دوم آزمون مکالمه  لیتا سازیشبیه  •
 دوم آزمون مکالمه  لیتا سازیشبیه  •


