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ي نقدمها 
 األلمانية  اللغة -  ملخص لدورات اللغة الت 

www.promosaik-interlanguage.com  

* ىالمستو   الدورة                                                                                            وصف 

A1 للكبار   األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

A2  للكبار   األلمانيةدورات اللغة                                                                        

B1   للكبار  األلمانية اللغة  دورات                                                                        

B2 للكبار   األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

C1 للكبار   األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

C2 للكبار   األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

A1 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

A2 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                       

B1 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

B2 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

C1 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                       

C2 للمراهقي     األلمانيةاللغة  دورات                                                                        

A1 ة سنة                                    حتى عمر المدارس  ألطفال  األلمانيةاللغة  دورات  الثالثة عشر

A2 ة سنة                     حتى عمر المدارس ألطفال   األلمانيةاللغة  دورات                 الثالثة عشر

B1 ة سنة                                    حتى عمر المدارس  ألطفال  األلمانيةاللغة  دورات  الثالثة عشر

B2 ة سنة                                    حتى عمر المدارس  ألطفال  األلمانيةاللغة  دورات  الثالثة عشر

 فردية لطالب المدرسة                                                                          دورات بحسب احتياجاتك 

A1-B2  لعبعن طريق ال  األلمانية  تعلم                                                                              

 األلمانية باللغة بداعية  الكتابة ال  B1ابتداء من مستوى 

B2-C2  ي لغوية دورة
ي مجال القانون واألعمال  األلمانية تخصصية ف 

 ف 

B2-C2  ي لغوية دورة
ي مجال المهن الطبية   األلمانية تخصصية ف 

 ف 

B2-C2  ي لغوية دورة
ي مجال السياحة   األلمانية تخصصية ف 

 ف 

B2-C2  ي لغوية دورة
ي مجال الصحافة   األلمانية تخصصية ف 

 ف 

B2-C2  ي لغوية دورة
ي مجال العلوم النسانية   األلمانية تخصصية ف 

 ف 

 المحادثة                                                                                         دورات B1ابتداء من مستوى 

ي قواعد اللغة  A2ابتداء من مستوى 
 األلمانية دورة ف 

A1-C2 غة األلمانيةللمعهد جوته   اتشهاد  عىلللحصول لجميع االختبارات،   عداد ال  دورات .* * 

 يحدد بحسب رغبة كل دارس.  ( الساعات / بالوحدات )لمدة العقد   األدن  الحد 

ي المرجعي الموحد للغاتور األ اإلطار هذا التقسيم مع  يتوافق*                                                                . وب 

ي المرجعي الموحد للغات بتقييم التقدماأل  اإلطار  يقوم ي مخرجات التعليم  وروب 
والهدف من وراء ذلك  جنبية.  األ للغة  با   فيما يتعلق  ف 

د  ستن ي ة. ات اللغوي نقطة مرجعية الكتساب المهارإلنشاء  وروبية قابلة للمقارنة مع بعضها البعض، وذلك  جعل شهادات اللغات األ   هو 

 : أدناه  الموضحة  المستويات  عىلالتقسيم 

A : مبتدئ متحدث 
B : مستقل متحدث 
C : متمكنمتحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

: الكفاءة اللغوية كال  من ستة مستويات   إجماىلي  إىليمكن تقسيم هذه المستويات  ي
 ت 

 
 

A1-  مبتدئ 
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ي هذا المستوى  يمكن 
 
ات اليومية المألوفة والعبارات ال للدارس ف ي تهدف إىل تلبية االحتياجات   بسيطة فهم واستخدام التعبير

ا الت 
ً
  جد

مأن ي   للدارس يمكنكما  .  المادية ذات الطبيعة
ِّ
هنفسه و  قد التفاصيل الشخصية   بعض  أن يسأل ويجيب عن أسئلة حول  ه، ويمكنغير

ي يملكها. ألشخاص مثل أين يعيش وا 
  هيمكن و الذين يعرفهم واألشياء الت 

ً
ي المحادثة مع شخص آخر    أيضا

 
أن يتفاعل بطريقة بسيطة ف

                                                                                                                           ببطء وبشكل واضح وعىل استعداد للمساعدة.     تحدث  ي

A2  –  دون المتوسط 
ي هذا المستوى  يمكن  

 
ة   فهم الجمل والعبارات المستخدمة بشكل متكرر والمتعلقة بالمجاالتللدارس ف )مثل    ذات األهمية المباشر

   ه يمكن  المعلومات األساسية الشخصية والعائلية والتسوق والجغرافيا المحلية والتوظيف(. 
ً
ي الم  فاهمالت  أيضا

 
الروتينية البسيطة    هامف

ت تتطلب  ي 
و   بادل والت  للمعلومات  بسيط  األمور مباشر  بسيطة   ه كذلكيمكنو   والروتينية. المألوفة    حول  بعبارات  يصف  بعض    أن 

ة. والبيئة المحيطة و  الجوانب حول خلفيته،  ي مجاالت احتياجاته المباشر
 
 بعض األمور ف

B1  –  متوسط 
ي العبارات الفصىح الواضحة حول موضوعات مألوفة ومتداولة بصورة منتظمة،    ةساسي فهم النقاط األ   للدارس  يمكن 

 
مثل العمل  ف

فيه. والمدرسة   ا   هيمكن كما    لخ. إ .  والي  أثناء    لمواقفالتعامل مع معظم  ي يحتمل أن تنشأ 
ي منطقة    رحلتهالت 

 
  اللغة فيها  تتحدث  ما  ف

    ة با كت  ه كذلكيمكنالمستهدفة.  
ً
 بسيطا

ً
 حولنصا

ً
ابطا  شخصيتهمه  أو  له  مألوفة    موضوعات  مي 

ً
   هيمكن   . ا

ً
التجارب  بعض  أن يصف    أيضا

ات لآلراء والخطط. أن واألحالم والمال والطموحات و والمناسبات،    وتفسير
ً
 يعطي بإيجاز أسبابا

B2  –  فوق المتوسط 
الرئيسية    هيمكن  األفكار  ي فهم 

 
المعقدة  ف ي مو   ، النصوص 

 
أو معنوية   ضوعاتسواء ف ي  مادية 

 
ال، بما ف المناقشات  ي   نيةفذلك 

 
مجال    ف

ي تجعل التفاعل المنتظم مع الناطقير    ، درجة من العفوية والطالقةبتفاعل  ه ال يمكنكما  ه.  تخصص
،  بهذه اللغة   الت 

ً
 جدا

ً
دون    ممكنا

.   إجهاد ألي من ة واضحة عن مجموعة  و نصوص مفصلة    ه كذلك كتابةيمكنو   الطرفير  ي    ضوعاتمن المو   كبير
 
ح وجهة نظره ف ويشر

  ،قضايا الإحدى 
ً
 . بطرق مختلفةعيوب  المزايا و ال موضحا

C1  – مكنمت   
ي تتطلب دراية واسعة باللغة،  أن يفهم  هيمكن 

.  درك ويالكثير من الجمل الطويلة، والت  ي
التعبير عن نفسه بطالقة   هيمكن   المعت  الضمت 

دون ال  وعفوية  من  ا الكثير  عن  المناسببحث  وأكاديمية    هيمكن كذلك    . لتعبير  اجتماعية  وفعالية ألغراض  بمرونة  اللغة  استخدام 
   هيمكنو   ومهنية. 

ً
 واضحة    ةبا كت  أيضا

ً
ي تبير  حول بعض  ومفصلة   وذات تراكيب جيدة،نصوصا

من    همكنتالموضوعات المعقدة، والت 
اكيب المي    أدوات العطفة و تيبياستخدام األساليب الي    ابطة. والي 

C2  –  متقن 
    هيمكن 

ً
  صياغة مختلفة و   شفاهية وتحريرية  تلخيص المعلومات من مصادر   هيمكن كما  بكل سهولة.    يسمعه أو يقرأه  ما فهم كل  نظريا

،    ه يمكنكما    . ابطبشكل مي  مها  ي قدتالحجج والمواقف و 
ً
، مع تميير  التفاصيل الدقيقة  وبطالقة ودقة شديدتير  التعبير عن نفسه تلقائيا

ي ال
ي حت  ف 

  مواقفللمعات 
ً
 .األكير تعقيدا

           

 : الروابط التالية بزيارة معهد جوته للغة األلمانية شهاداتل ملخص لالمتحانات الرسمية  عل لحصول ا كيمكن**
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