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Kurslar Səviyyə * 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu A1 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu A2 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu B1 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu B2 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu C1 
Yetişkinlər üçün Portuqal dili kursu C2 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu A1 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu A2 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu B1 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu B2 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu C1 
Gənclər üçün Portuqal dili kursu C2 
13 yaşadək şagirdlər üçün Portuqal dili kursu A1 
13 yaşadək şagirdlər üçün Portuqal dili kursu A2 
13 yaşadək şagirdlər üçün Portuqal dili kursu B1 
13 yaşadək şagirdlər üçün Portuqal dili kursu B2 
Məktəblilər üçün fərdi dərslər Ehtiyaclarınıza görə 
Oynayaraq Portuqalca öyrənin A1-B2 
Portuqal dilində yaradıcı yazı yazma B1 səviyyəsindən başlayır 
Hüquq və iqtisadiyyat üçün Portuqalca B2-C2 
Sağlık peşələri üçün Portuqalca B2-C2 
Turizm üçün Portuqalca B2-C2 
Jurnalistika üçün Portuqalca B2-C2 
Humanitar elmlər üçün Portuqalca B2-C2 
Qarşılıqlı danışıq kursları B1 səviyyəsindən başlayır 
Portuqalca qrammatika kursu A2 səviyyəsindən başlayır 
CAPLE sertifikatları almaq üçün tələb olunan bütün imtahan hazırlıq kursları 
(CENTRO DE AVALIAÇAO DE PORTUGUES LINGUA ESTRANGEIRA) ** 

A1-C2 

 

Minimum müqavilə müddəti (vahid / saat) fərdidir. 

* Bu bölgü Avropa Dilləri Ortaq Çərçivə programına uyğundur. 

Avropa Dilləri Ortaq Çərçivə programı bir xarici dil üçün məlumatların öyrənilməsinin inkişafını 
qiymətləndirir. Məqsəd müxtəlif Avropa dil sertifikatlarının bir-biri ilə müqayisə olunmasını təmin 
etmək, dil bacarıqlarının mənimsənilməsi üçün istinad nöqtəsi təmin etməkdir. Mərhələlər aşağıda 
göstərilən səviyyələrə əsaslanır: 
 

 

 

http://www.promosaik-interlanguage.com/


PORTUQAL DİLİ www.promosaik-interlanguage.com   ProMosaik Interlanguage 

 

A: Sadə istifadəçi 
B: Müstəqil istifadəçi 
C: Mütəxəssis istifadəçi 
 
Bu mərhələlər ümumilikdə 6 dil bilmə səviyyəsinə bölünür: 

A1 - Başlanğıc səviyyə 
Konkret ehtiyacları ödəməyə yönəlmiş gündəlik adi ifadələri və çox sadə cümlələri başa düşə və 
istifadə edə bilər. Özünü və başqalarını tanıda bilər və digər insanlara harada yaşadıqları, hansı 
insanları tanıdıqları və ya nələri olduğu kimi suallar verə və cavab verə bilər. Ünsiyyət qurduğu şəxs 
yavaş və aydın danışırsa və kömək etməyə hazırdırsa, asanlıqla ünsiyyət qura bilər. 
 
A2 - Əsas səviyyə 
Birbaşa mövzunun mənası ilə əlaqəli cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri anlaya bilir (şəxs və 
ailə haqqında məlumatlar, alış-veriş, yaxın coğrafiya, iş) Adi və rutin mövzularda sadə və birbaşa 
məlumat mübadiləsi tələb edən asan və dünyəvi işlərdə ünsiyyət qura bilər. Əsas ehtiyacları olan 
sahələrdəki məlumatları, mühiti və mövzuları sadə dillə təsvir edə bilər. 
 
B1 - Orta səviyyə 
İşdə, məktəbdə, boş vaxtlarında və s. müntəzəm olaraq rast gəlinən tanış məsələlərə dair aydın 
standart məlumatların əsas məqamlarını başa düşmək. Bu, dilin danışıldığı bir ərazidə səyahət 
edərkən yarana biləcək çox vəziyyəti həll edə bilər. Tanış və ya şəxsi maraq mövzularında sadə əlaqəli 
mətnlər hazırlaya bilər. Təcrübələri və hadisələri, xəyalları, ümidləri və ehtirasları təsvir edə bilər, 
qısaca fikir və planları ilə bağlı səbəblər və izahatlar verə bilər. 
 
B2 - Yuxarı orta səviyyə 
Mütəxəssis sahələrdə texniki müzakirələr daxil olmaqla həm konkret, həm də mücərrəd 
mövzulardakı mürəkkəb mətnlərin əsas fikirlərini qavrayır. Düzgün və spontanlıqla mütəmadi olaraq 
qarşılıqlı əlaqədə ola bilər, bu da hər iki tərəf üçün heç bir gərginlik olmadan ana dilində danışanlarla 
qarşılıqlı əlaqəni mümkün edir. Geniş mövzularda aydın və təfərrüatlı mətnlər hazırlaya bilər və 
mövcud ehtimala dair müxtəlif imkanların müsbət və mənfi cəhətlərini göstərən bir suala münasibət 
bildirə bilər. 
 
C1 - Qabaqcıl səviyyə 
Çox müxtəlif çətin, uzun mətnləri başa düşə bilər və aydın olmayan mənaları da anlaya bilir. Davamlı 
söz axtarmağa ehtiyac olmadan fikirləri səlis və kortəbii şəkildə ifadə edə bilər. Sosial və peşə 
sahələrində və ya təhsil həyatında dildən səmərəli və uyğun istifadə edə bilər. Mürəkkəb 
məsələlərdə təşkilati üslub, kontekst və birləşdirici vasitələrin nəzarət altında istifadəsini nümayiş 
etdirərək aydın, yaxşı qurulmuş və ətraflı mətnlər hazırlaya bilər. 
 
C2 - Profesyonal səviyyə 
Oxunan və ya eşidilən demək olar ki, hər şeyi çətinlik çəkmədən anlaya bilir. Yazılı və şifahi 
mənbələrə əsaslanan məlumatları ümumiləşdirir, müzakirələri və nəticələri asanlıqla başa düşülən 
bir şəkildə yenidən qurur. Mürəkkəb mövzulardakı incə məna fərqlərinə diqqət çəkərək özünü təbii, 
səlis və tam ifadə edə bilər. 
 

** CAPLE sertifikatlarının alınması üçün tələb olunan imtahanların xülasəsi (CENTRO DE 
AVALIAÇAO DE PORTUGUES LINGUA ESTRANGEIRA) burada: 
https://caple.letras.ulisboa.pt/exames 
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