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Freie und Hansestadt Hamburg  

Behörde für Schule und Berufsbildung 

 

 

 

 

Sprachfeststellungsprüfung 

Schuljahr 2018/2019 

 

 

 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 

 

Dari 
 

Freitag, 3. Mai 2019, 9:00 Uhr 
 

 

 

Allgemeine Arbeitshinweise 
 Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren den Namen 

deiner Schule und deinen Namen ein. 
 Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und deine Reinschrift. 

 

Fachspezifische Arbeitshinweise 

 Die Arbeitszeit beträgt 135 Minuten. 
 Erlaubte Hilfsmittel: keine, nur dieser Aufgabensatz 

 

 

Aufgaben 
 Du erhältst vier unterschiedliche Aufgaben. 

 Überprüfe anhand der Seitenzahlen, ob du alle Unterlagen vollständig 
erhalten hast. 

 Bearbeite alle vier Aufgaben. 
 Wenn du möchtest, darfst du die Heftklammer entfernen. Bitte sortiere die 

Blätter aber vor der Abgabe wieder in die richtige Reihenfolge. 
 Schreibe auf alle Blätter deinen Namen. 

_
________ / ___________ 

              Schule / Name 
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Aufgabe I  Leseverstehen  

I. Hilfreiche Urlaubstipps für junge Leute    

   وظیفه اول:
 

    . بخوان را ( A-H) بخش متن ( و 6-1های ) عنوانلطفآ  .

 .کن هر عنوان قسمت مربوطه اش را جستجو  برای .

 . را در ستون سمت راست بنویس ( A-H) صحیح . حروف 

 .  یرا تنها یکبار میتوانی انتخاب نمایحرف هر . 

 . دو حرف باقی میماند.

  یک مثال موجود است )صفر(. 

 

 

 
0 

 

   سفرجوانانپیشنهاد برای    
 
Z 

  نطقهمکشف کردن چهار اطراف   1

   رفتنبه یک کنسرت ت درهنگام تعطیال 2

  گزاف برای سفر مخارج ازصرفه جویی  3

  بودن سفربا یک حیوان خانگی در  4

  آبی  ورزش های سپری کردن تعطیالت در بخش 5

  سرد سالفصل مسافرت در  6

 

 

 

 مثال:

 

 

Z 
. طوری دیگری صورت بگیردبه دهند. اما این میتواند نمی را انجام  انگیزی نجوانان همیشه مسافرت های هیجا

آژانس های مختلف خدمات مسافرتی و گردشگری در زمینه پیشنهادات سفر برای جوانان تخصص پیدا کرده اند . 
 ارند.  د می عرضهرا برای جوانان  سفری ءهمچنان بسیاری از کانونها و اتحادیه های جوانان برنامه های جالب
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___ / 12 P. 
 

 

A 

. بعضی از آژانس های مسافرتی این مسافرت ها را استفاده می کند نقلیه لیهوس به عنوانسرویس )بس(  اغلباً از جوانان

می شود پس انداز  که از پول. جوانان  تمام می شود گرانبسیارسفر    ولی درآنصورتدهند،  ارائه می نیزبا طیاره 

 کنند.می استفاده ( پارتیجشن ) برنامه های ورزشی و یا برای ،برای سفرهای تفریحی 

B 

ات ، باید به نک داشته باشداست . اما اگر امکان دیگری وجود ن مشکلطوالنی با موتر برای سگ ها بسیار  هایمسافرت

برایش ندهید . همچنین لطفاً هر دو  یخوردندر روز  سفر  ذیل توجه کرد: به اندازه کافی آب با خود داشته باشید ،اما 

 .انجام بدهیدرا  یو با سگ یک راهپیمائی کوتاه کردهالی سه ساعت یک توقف 

 

C 

خبر خاصی نبود. تعداد کمی از مغازه ها  آن منطقهزمانی که ما کنار ساحل بحر یک سفری کوتاهُ را سپری کردیم ، در 

 ماه های تابستان اکثراً در  کهی از توریست ها بسیاری .بازبودند خریدن و گل خوردن غذا،  برای خرید در ماه دسامبر

مه هدر  ما ودر حال حرکت بودند  جاده هابایسکل سواران در  از حضور نداشتند. تنها تعداد کمی در آنجا ،دنسفر می کن

 ساحل بروبم. می توانستیم مجانی بهجا 

 

D 

, زندگی روزمره را پشت سر گذاشت و به کار های دغوطه ور ش شناستنها یک روز میتواند کافی باشد، که در دنیای نا

را سپری میکنند و بزرگساالن کودک  فراموش نشدنیعجیبی دست زد . در یک پارک تفریحی اطفال و جوانان زمان 

 درونی خود را دوباره کشف میکنند.

 

E 

ز ، تا بتوانند ا کنندجوانان نه تنها مایل هستند که مناظروآدم های جدیدی را آشنا شوند، بلکه میخواهند همچنین ورزش 

یسکل یک تور بابا زندگی روزمره مکتب رفع خستگی کرده باشند. آنها میخواهند سر حال باشند و انرژی ذخیره کنند. 

 .کردتحرک بدنی ایجاد  وفرصت خوبی را برای بودن در طبیعت  میتوان روزه چند سواری

 

F 

وان را درمحل زندگی میت تعطیالتندارد . اما  راو یا توانایی آن را بپردازدسفر گرانقیمت  نمی خواهد هزینه یکهر کسی 

سرویس و یا ترن )قطار( با آدم میتواند  در خاطر بماند . بطور مثال گونه مثبتطرح ریزی کرد که مدت ها به طوری 

 برود، حتأ بعضی اوقات بدون داشتن هدف معین .  یکشفگرددش  برای  چهار طرف نزدیکدر

   . 

G 

کلوب موج سواری )سرفینگ( ما برای اطفال، جوانان و بزرگساالن مناسب است. شرکت کننده گان نظر به درجه 

سواری با باد )ویند سرفینگ( قبل از ظهر  برگذار میشود.  شناسایی شان در کورس های مناسب تقسیم بندی میشوند. موج

یاد با تجربه مانورهای )حرکات ( جدید را  ءو موج سواران  می آموزند ابتدا موج سواری )سرفینگ( را از  تازه کاران

 . گروه های کوچک و مربیان با تجربه ما باعث موفقیت بیشتردر آموختن و لذت بردن میشود.می گیرند

 

H 

. در شهر روسکیلد از سال  وند داددر آن اوقات فراغت را با کلتور پی، و سفر کرد  ساحل در کناردر دنمارک میتوان 

آن در   دیدارکننده ۱۱۵۰۰۰جشنواره موسقی شمال اروپا برگذار میشود. تا  گترینبزر ساالنه به اینطرف ۱۹۷۱

همراه میباشد شرکت میکنند. این گردهمایی بصورتی داوطلبانه ال و الکترو یتک، پاپ، مروگردهمایی  که با موسقی های 

 راه اندازی  و سودش به سازمان های خیریه داده میشود.
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Aufgabe II  Leseverstehen  

II. Klassenfahrt mit dem Fahrrad  

 .متن ذیل را بخوان 

 .صحیح یا غلط را چلیپا بکن 

 

 گزارش میدهد ،اش داشت صنفبه خصوص که با راجع به یک سفر سالی زومرفلد 

زین  روی روز ۱۶یکی از مکاتب هامبورگ بود . بعد از  ، درب ۹این برنامه صنف  -با بایسکل از هامبورگ بطرف لندن 

 با دو معلم شان برگشتند . شاگرد )دختر و پسر (  ۲۳،ل نشستن بایسک

 : گزارش میدهداش سفرتجربیات راجع به دارد ،  سال ۱۵که سالی زومرفلد 

 رفتیم . مجموعاً در طول دوازده روز حدواً  ربایسکل تا بریتانیا کبیء ما از طریق فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک همراه

 . سپری میکردیمها کمپینگ  در شب ها را در جاهای مختلف سواری بایسکل راهدرمسیر . را طی کردیمراه کیلومتر   ۸۵۰

 از انه  . روز دادنداجازه سپری کردن شب را در یک مکتب  برای مادر انجا  .اقامت داشتیمدر لندن روز دیگر جهار

 ن بروکسل ، که چند روز قبل در انجا یمشهوراش دیدن میکردیم . این بسیار تاثیرگذار بود. همچنجاهای و از بعضی شهر 

حمل و  هایبایسکل ها توسط قطاربرگشتیم .  هاتمام رسید با سرویس و قطار دوبارنظرم عالی بود. زمانی که  سفر ما به بودیم به 

 نقل به خانه برده شدند. 

ن همچنیبایسکل سواری طوالنی بسیار طاقت فرسا بود و مخصوصاً در شروع .  خوشبختانه برای حمل بار یک موتر داشتیم .

فاخانه شبه  کوتاه یمدت حتا برایرفقا  ی ازد. یکنداتفاق افتا نیزهای کوچکی  دفاتصو  داز بایسکل ها در راه خراب شدنبعضی 

ً مشکالتی تخنیکی را میتوانستیم همیشه سریعرفت . در  اینکه ند.داشتها بایسکل  از، چون بعضی از ما شناخت خوبی  برطرف کنیم ا

جالب بود. اما یک تجربه  یک اندازه غیر معمولبرایم ،  جاده است راست در طرفسمت چپ به جای  هت رانندگی جانگلستان  

تشکر از معلم ما با موفق شد ما و والدین ما را قانع بسازد.  به زودیبود. اوالمان س   اقای این سفر از معلم ما ایده  برای همه ما بود.

المان سفر  بود. عادیهیجان انگیز و غیر همچنان خود داشتیمصنف قبلی ما  که  با  اقای س 

  

 

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/freiburg/klassenfahrt-mit-dem-fahrrad-139774036.html (letzte Zugriff: 

21.01.2019) 
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 غلط صحیح  

  x بریتانیا کبیر برسند.، تا به  می کردندعبور  کشور  سهاز شاگردها باید  0

   .  ورزیدندشرکت نیز  مکتب  سدردرانگلستان در جوانان  7

   از جاهای توریستی دیدن کند. تا ،داشت آن را وقتدر لندن  سالی 8

   مل  کند.حخود با باالی بایسکل را بود ، که بکس و خیمه خود برای  سالی دشوار  9

   .شاگرد  نیاز به مراقبت پزشکی پیدا کردیک  10

   .دبایسکل های خراب در یک ورکشاپ انگلسی ترمیم میشدن 11

12 
المان وقت زیادی الزم داشت ، تا بتواند والدین را برای سفر صنف به لندن قانع  اقای س 

 بسازد.
  



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung   Sprachfeststellungsprüfung 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 
 Dari  

 
Name: _______________________________________  

 
 

 

Dar1-SFP-ESA-2019   Seite 6 von 12 

Aufgabe III Sprachmittlung  

III. Sportwoche     

 نه اینکه  ترجمه تحت اللفظی میباشد ،  جمالتی کاملدر این مشق منظور از بازگرداندن اطالعات مهم در زبان مادری با 

 )ترجمه کلمه به کلمه (

 

 یک  در میکند. سازماندهی سفری را، یک دوره موفقیت آمیز سپری کردنورزشی بعد ازب سوم : یک کلو وظیفه

 آلمان آمده ، به از این کلوپ ورزشی ، که تازه از کشورتو ینامه راجع به این سفراطالع داده میشود. پسر

 فهمد و از تو کمک میخواهد. عالقمندی به این سفر دارد. او محتوای این نامه را نمی
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SPORTVEREIN AMMELONA 1980 e. V.   

Ansprechpartner: Elke Meier, Fruchtallee 20, 24219 Hamburg, Tel: 040/552343 

Sportwoche in der Landessportschule Bad Malente vom 26. – 29.05.2019 

Liebes Mitglied,  

damit die Fahrt nach Bad Malente für uns alle ein schönes Erlebnis wird, geben 
wir euch vor Beginn noch einige Hinweise.  

 
Wir treffen uns am 26.05.2019 um 9.45 Uhr am Busbahnhof Ammelona. Mit 

einem Bus werden wir nach Bad Malente fahren und voraussichtlich am 29.05. 
gegen 20.00 Uhr wieder in Ammelona ankommen.  

Die Unterbringung erfolgt in einem tollen Sporthotel, hauptsächlich in 
Dreibettzimmern. Bitte bringt eure Trainingsbekleidung und Hallenturnschuhe für 

die Turnhalle, angemessene Badesachen für die Schwimmhalle sowie feste Schuhe 
und Kleidung für draußen mit. 

Bitte denkt auch an eure Rollschuhe, denn es gibt dort eine schöne Strecke zum 

Fahren. Ihr könnt gerne auch Skateboards oder Ähnliches mitnehmen.  

Der Beitrag für die Teilnahme an der Sportwoche beträgt 130,- €. Die restlichen 
Kosten übernimmt der Sportverein. Der Beitrag ist sofort auf unser Konto zu 

überweisen.  

Wir werden in dieser Woche alle viel trainieren. Wer keine Lust auf Training und 
Zusammensein mit anderen jungen Leuten hat, sollte lieber zu Hause bleiben. 

Elektronische Spiele sind während der Sportwoche nicht erlaubt. Auch Handys 
müssen auf den Zimmern bleiben.  

Während der Sportwoche müssen alle Jugendlichen den Anweisungen der Trainer 
und Trainerinnen folgen. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält oder sich nicht 

am Training beteiligt, wird er oder sie nach Hause geschickt und muss abgeholt 
werden.  

Auf dem Gelände gibt es einen kleinen Laden, in dem Getränke und belegte 

Brötchen gekauft werden können. Dafür ist etwas Taschengeld nötig.  

Wir freuen uns auf eine schöne und erfolgreiche Fahrt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Meier 

Nach www.Schwimmvereinapolda.de/images/Downlad%20Dokumente/Elternbrief%20Bad%20Blankenburg.pdf 
(letzter Zugriff 21.01.2019)  
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.___ / 12 P  
 

  لطفاً جواب ها را به زبان مبدأ )زبان مادری( بنویسید.

 .P 1 میکند؟ سازماندهیکی این سفر را   :همصنفی .1

 :تو 

 

 

 

 

 

 

 .P 1 ؟ ارندجوانان در کجا بود و باش د :همصنفی .2

 :تو 

 
 

 
  

 

 

 با خود داشته باشم ؟ ها را باید کدام لباس :همصنفی .3

 بدهدو مثال  

2 P. 

 :تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .P 1  ؟خواهد بودهزینه این سفر برای من چقدر  :همصنفی .4

 :تو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .P 1 فونی صحبت کنم؟یکجا میتوانم با دوستم تلدر :همصنفی .5

 :تو 

 

 

  

 ک کنم؟ارتشاسفر  بخواهم در اینتا ، باشدمورد عالقه من  باید چه چیزی :همصنفی .6

 دو مثال بده
2 P. 

 :تو 

 

 

  

 ؟ شوم برگرداندهخانه به به کدام دلیل میتوانم  ::همصنفی .7

 دو مثال بده
2 P. 

a تو: 

 
 

  

 ؟اری کردخرید محوطه چه چیزی را میتوان در آن :همصنفی .8

 دو مثال بده
2 P. 

 :تو 
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Aufgabe IV  Textproduktion 
 
IV. Eine Klassenreise planen 

 میکنند. برنامه ریزی ف تانراسفرصنانها کاری هستی، که تیم یک  عضوتصور کن ، که 
 

 خودت است  در مورد ً برنامه ریزی یک  کشورکه از ات  دوستبرای ، زبان مادریت یک نامه به 

  بنویس .  ،سفر صنفی 

 و نکاتی ذیل را حتماً رعایت کن :

 
 . است.جتوضیح بده ، که این سفر به ک  

  وصیف کنتو مخارج سفر را  ، تاٌمین خوراک محل اقامتدر رابطه با. 

  کرد. مشغول  با آن خود را  میشود , که روز و شب نام بگیری های عالیت ها و سرگرمفاز 

  سفر را نام ببر امتیازاتبعضی از . 

 …. 

 کلمه بنویس ۱۸۰الی  ۱۵۰بین 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung   Sprachfeststellungsprüfung 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 
 Dari  

 
Name: _______________________________________  

 
 

 

Dar1-SFP-ESA-2019   Seite 10 von 12 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung   Sprachfeststellungsprüfung 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 
 Dari  

 
Name: _______________________________________  

 
 

 

Dar1-SFP-ESA-2019   Seite 11 von 12 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  ___حروف را قبل از تحویل دادن امتحان بشمار.نام ها و کلماتی آلمانی را لطفاً نشمار .    

 ./ 12 P ___ Inhalt:  

.P 18 / ___Sprache: 

Gesamt:___ / 30 P. 

 

 

 



Freie und Hansestadt Hamburg  Schuljahr 2018/2019 
Behörde für Schule und Berufsbildung   Sprachfeststellungsprüfung 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) 
 Dari  

 
Name: _______________________________________  

 
 

 

Dar1-SFP-ESA-2019   Seite 12 von 12 

Bewertungsbogen 

 

Aufgabenteil 
 maximale 

Punkte 

erreichte 

Punkte 

Leseverstehen 

Aufgabe I 12 
 

Aufgabe II 12 

Sprachmittlung 
Aufgabe III 

12  

Textproduktion 

Inhalt 12 
 

 
Sprache 18 

 

Gesamt 
30 

Gesamtpunktzahl 
 

66  

 

 

Note: _______________________ Datum: _________________________ 
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Unterschrift 2. Fachprüferin/ Fachprüfer: __________________________________ 

 

Note (schriftlich)  

1. Fachprüfer/in 

 

Note (schriftlich)  

2. Fachprüfer/in 

 


