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 زبان  -زبان آموزش ما برای  یخالصه دوره ها
 
آلمان  
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 شرح دوره   *سطوح

A1  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

A2  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

B1  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

B2  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

C1  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

C2  بزرگساالن آلمانیآموزش زبان دوره 

A1  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

A2  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

B1  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

B2  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

C1  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

C2  نوجوانان آلمانیدوره آموزش زبان 

A1  سال  13دانش آموزان تا   یبرا  آلمانیزبان دوره آموزش 

A2  سال  13دانش آموزان تا   یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

B1  سال  13دانش آموزان تا   یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

B2  سال  13دانش آموزان تا   یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 
 دانش آموزان خصوصی دروس  شما   ازی با توجه به ن 

A1-B2  ی با باز  آلمانیدوره آموزش زبان 

 آلمانی زبانخالق   نوشتاریدوره آموزش  B1  شروع از سطح 

B2-C2   اقتصاد حقوق و برای   چینیدوره آموزش زبان 

B2-C2  یمشاغل بهداشت  یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

B2-C2  یجهانگرد یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

B2-C2  ی روزنامه نگار یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

B2-C2  ی علوم انسان  یبرا  آلمانیدوره آموزش زبان 

  آلمانیزبان   مکالمهآموزش  ی ها دوره B1  شروع از سطح 

 آلمانیدستور زبان آموزش گرامر و  دوره B1  شروع از سطح 

A1-C2  ها    ی برا  ی آمادگ  ی ها  دوره آزمون    یها  نامه ی گواه  دریافت   جهت همه 
 موسسه گوته **  

 یم باشد.  )واحد / ساعت(  برای هر زبان آموز حداقل مدت قرارداد 

ک اروپا برا ر اساس بخش ب نیا *  یم باشد.  ها   زبان  یچارچوب مرجع مشتر

ک اروپا برا   چارچوب فتیپ  اب  یارز به  زبانها    ی مرجع مشتر است    ن ی. هدف آن ا یم پردازد   زبان خارج    ک یدر رابطه با    یت  ادگ ی  ج ینتا   شر

  ی کسب مهارت ها   مناسب جهت  مرجع  کی  جاد یا   به   کند تا بتواند   سهیمقا   گر ی کدیرا با    ب  اروپا   های  مختلف زبان  ی ها   نامه ی که گواه

 یم باشد:  ر یبراساس سطوح نشان داده شده در ز  برسد. این تفکیک و مقایسه زباب  

 کاربر اصل الف:  

 : کاربر مستقل ب

 : کاربر مسلط ج
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 :  کرد می توان در مجموع به شش سطح مهارت زبان تقس ی سطح را م نی ا

A1 –  ی مبتد ا ی شروع سطح 

  روزمره   یازهای ن   ی از نوع خاص  نی را با هدف تأم  ی اساس  اری روزمره و عبارات بس  یتواند عبارات آشنا  ی مزبان آموز این سطح  

مانند محل    ی شخص  اطالعاتتواند در مورد    ی کند و م  ی را معرف  گران ی تواند خود و د  ی م. همچنین زبان آموز  درک و استفاده کند

. زبان آموز این سطح در صورتی که طرف مقابل  ال کند و به آنها پاسخ دهدسوکه دارند    ییزهای شناسند و چ  یکه م  ی، افرادیزندگ

 .  کند  با او ارتباط و تعامل برقرارساده   ی تواند به روش یآرام و واضح صحبت کند و آماده کمک باشد، ماو 

A2 –  مقدماتی  ا ی یی ابتداسطح 

هستند    یارتباط فور  نی شتری ب   یرا که دارا   یتواند جمالت و عبارات اغلب استفاده شده مربوط به مناطق  یسطح م  نی زبان آموز ا

ساده و   ی تواند در کارها  ی ماو  ل(.  اغت شا ،  یمحل  یای ، جغرافد ی ، خریو خانوادگ یشخص  اری درک کند )به عنوان مثال اطالعات بس

تواند    ی م  همچنین او   برقرار کند.  دارد نیز ارتباط   مسائل آشنا و معمول   دراطالعات در مو  می ساده و مستقتبادل    به  ازی ن که  معمول  

 .  کند  ف ی را به زبان ساده توص ی فور ازی و موارد مربوط به مناطق مورد ن   ی فور ط ی ، محنهی از زم ییجنبه ها

B1 –  متوسط  ا ی اولیه  سطح 

که به  موضوعاتی    ؛درک کنددر مورد موضوعات آشنا را    مشخصاستاندارد    ی ورود  ی تواند نکات اصل  ی سطح م  نی زبان آموز ا

که    یط ی با اکثر شراخود را  تواند    یم  با آنها برخورد می کند. او همچنین  رهی کار، مدرسه، اوقات فراغت و غمحل  طور منظم در  

با    بط ت رن ساده و موتواند مت   یم  وفق دهد. او   شود   یم  مشخص در آنجا استفادهزبان    آن   که  یمنطقه ا به  ممکن است هنگام سفر  

  یو جاه طلب   دهای ، اماهای ، روعی و وقا  ات ی تواند تجرب   ی مهمچنین او  د.  کن   د ی تولخود را نیز    ی مورد عالقه شخص  ا ی موضوعات آشنا  

 . کندارائه  را ی حات ی و توض  ل ی نظرات و برنامه ها به طور خالصه دال یکند و برا  فی ها را توص

B2  - متوسطباالتر از  ا ی ی برتر سطح 

  ی حث فن اب در ماز جمله    و  ،یو انتزاع  ین ی را در هر دو موضوع ع  دهی چی متن پ یک    یاصل  یها  دهی تواند ا  یمسطح    نی زبان آموز ا

این  که    همزمان برخوردار باشدتسلط و ارتباط    تا حدی از   در ارتباطات خود   تواند  یم  او   .خود درک کند  یتخصص  نهی در زم

می سازد. او   ر ی کامالً امکان پذ نی طرف درک  ی برا مشکلی را بدون  ی که به آن زبان تکلم می کنندبا افراد او منظم  موضوع ارتباط 

  نه ی گز ب ی و معا  ای مزارا در مورد  خود دگاه ی کند و د ارائهاز موضوعات  ی گسترده ا ف ی در مورد ط ی تواند متن شفاف و مفصل یم

 .  دهد حی توض خاص موضوع   ک ی مختلف  یها

C1 –  شرفته یپ ا یموثر  یاتی مهارت عملسطح 

  ص ی را تشخ  معانی ضمنی آنهارا درک کند و  و سخت تر  تر    یطوالن   یاز بندها  یگسترده ا   فی تواند ط  یمسطح    نی زبان آموز ا

تواند به طور    یم  او  کند.  انی ب   و اصطالحات   واضح عبارات  یها را روان و خود به خود و بدون جستجو   دهی تواند ا  یماو  دهد.  

تواند متن واضح و    یمهمچنین    او  استفاده کند.  حرفه ای خود و    ی، دانشگاهیاهداف اجتماع  یر از زبان براوث و م  ری انعطاف پذ

  ابزارهای و    موصول ها،  ختاریسا  یکنترل شده از الگوها   ای را ارائه کند که نشان دهنده استفاده  دهی چی متناسب با موضوعات پ 

 می باشد.   منسجم

C2 –  مهارت  ای تسلط سطح 

ً ی سطح تقر  نی زبان آموز ا تواند اطالعات منابع مختلف    یم. او  را درک کند  مطالب گفتاری و نوشتاری تواند با سهولت همه    یم  با

دیدگاه ها و  توانند    یمکند. همچنین او    ی منسجم بازساز  را به صورت  حوادثو    مباحثاترا خالصه کند، و    یو نوشتار   یگفتار

  یی معنا  فی ظر  یها  هی سا  نیز  طی شرا  نی تر  دهی چی در پ   یحت   و  کند  انی ب   قی روان و دق  اری بسو  خود به خود،  نظرات خود را به صورت  

 د.  کن  زی را از هم متما

 

را می توان    یبه عنوان زبان خارج یزبان آلمان یگوته برا یتو یانست   رسمی یها نامهیگواه  کسب ایاز آزمون ه  ای ** خالصه

 : کرد  دای پ در اینجا 
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