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Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Schule und Berufsbildung

  

 

 
 
 

Sprachfeststellungsprüfung 

Schuljahr 2018/2019 
 

 
 

Mittlerer Schulabschluss (MSA) 
 

Farsi 
 

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. Jugendliche auf Reisen  

  

  ی بعد را هم بخوانيد. ) در صفحهE) تا (Aهای () را بخوانيد. متن8) تا (1عنوانهای (

 آن را بيابيد ابرای هر متن ، عنوان مناسب ب. 

 ها بنويسيد.متن) را در ستون سمت چپ 8) تا (1مناسب ( عنوان عدد 

  را فقط يک بار مى توانيد استفاده كنيد. عددهر 

 اضافه خواهد آمد. عدد (و عنوان) سه  

 .يک مثال در شروع داده شده است )z) 0) و( 

 
 

 تجربيات مهم برای آينده  كسب
 
0 

 
 

 كمک داوطلبانه به انسانها در كشوری ديگر

 

 
1 

 

 
 يادگيری سريع زبانهای خارجى 

 

 
2 

 

 
 المللى جوانان شركت در گردهمايى بين

 
3 

 
 

 های فرهنگى در يک كشور ديگر تدارک پروژه
 
4 

 
 

 فعاليتهای ورزشى دست جمعى در هوای آزاد 

 

 
5 

 

 
 ی مهماندار در خارج از كشور تدارک اقامت نزد يک خانواده

 
6 

 
 

 تبادل شاگردان  یشركت در برنامه
 
7 

 
 

 پول در آوردن هنگام مسافرت 
 
8 
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0 

دهند، اعتماد شود. اين تجربيات به تو نيرو مىكند و باعث وسعت ديد مىيک سفر جوانان، تجربيات زيادی را ممكن مى

كنند استعدادهای خود را پرورش بدهى. در ضمن، مسافرت بدون بزرگساالن استقالل را و كمک مى برندبنفس تو را باال مى

 شود و بايد خودش تصميم بگيرد.دار وظايف جديدی مىكند. هر كس اجبارًا عهدههم تقويت مى

Z 
 

 
دنيا در انتظار تو است! چه پذيرايى از مهمانان خارجى در كشور شيلى و چه رسيدگى به يک  –باالخره بيرون، باالخره آزاد 

كاری در نروژ و يا مراقبت از كودكان در يک كمپ تابستانى در انگليس و همزمان به مدت يک سال به باغ سبزی

 تصميم با تو است!  –كشورهای مختلف سفر كردن 

كسى برای حقوقى ناچيز يا در عوض خورد و خواب در جايى كار كند و روزهای ديگر به  در تمام دنيا به اين معنى است كه

شوی. چه گشت و گذار بپردازد. به اين ترتيب نه تنها ماجرا خواهى داشت بلكه با مردم و كشورهای غريب بخوبى آشنا مى

 موطن دوم خود قرار بده.ات را بايد كرد؟ آستينت را باال بزن، دنيا را تجربه كن و كشور مورد عالقه

 
 
 
 
A 
 

 
توانى بهتر با فرهنگ، خلق و هميشه اين رويا را داشتى: دو هفته با جوانانى از كشورهای ديگر سپری كنى. در اين مدت مى

 ی زندگى آنها آشنا شوی. خوی و نحوه

شوی. در ضمن امكان كشف تفاوتها و شباهتهای با غذاها، موسيقى و رقص كشورهای ديگر آشنا مى المللىدر شبهای بين

 های جديد نيز وقت كافى خواهى داشت.توانى آنها را باهم بسنجى. برای آغاز دوستىفرهنگى را داری و مى

 
 
 
B 
 

 
ببری و در عين حال با آن كشور و مردم از نزديک آشنا شوی؟  سرتر در خارج بهخواهى برای مدتى طوالنىآيا مى

توانى از هر توريستى عميقتر وارد يک فرهنگ غريب شوی. تو شانه به شانه با مردم بومى كار صورت داوطلبانه مىبه

ند كمک در شوی. در اين مدت كارهای اجتماعى مانی زندگى مردم آن كشور بهتر آشنا مىخواهى كرد و همزمان با نحوه

ی حيات وحش كار كنى و به اين توانى در يک پروژهدهى. اما تو نيز مىی كمک به كودكان انجام مىمدرسه يا يک پروژه

 صورت برای حفظ طبيعت و حيوانات فعال شوی. امكانات زيادی برايت وجود دارد.

 
 
 
 
C 

 

 
آيا دوست داری به خارج از كشور بروی، ماجراها و حوادث زيادی را تجربه كنى، زبان بياموزی و با كشورهای ديگر و 

تر نداری؟ چه مردمش آشنا شوی؟ ولى متاسفانه به علت مدرسه رفتن، كارآموزی يا اشتغال زمان كافى برای اقامتى طوالنى

ی فشرده در خارج نه فقط ضامن موفقيت تو است بلكه سفری است به ياد هانگليسى، چه فرانسوی و يا اسپانيايى، يک دور

 ای عالى.ماندنى و تجربه

 
 
D 

 
ی كوهنوردی از مناطق های ورزشى جديد را آزمايش كن و به خودت جرأت بده. همراه دوستان خود با دوچرخهرشته

ی تيمى روی امواج سوار شو، با قايق از آبهای ناآشنا عبور كن يا روحيهبر ی موج سواری پرنشيب و فراز عبور كن، با تخته

كنى. تجربه كن. پس از آن لب ساحلى كه از خوابگاهت دور نيست استراحت مىی فوتبال يا واليبال را در يک مسابقه

 –شوی، شادی و استراحت كردن با همديگرسن و ساالن خود قاطى مىاحساس شادی كامل! ماجراجويى، خالق بودن، با هم

 هر چه دوست داری انجام بده!   

 
 
 
E 

    ___ / 10 P. 
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Aufgabe II  Leseverstehen  

II. Mit dem kostenlosen Interrail-Ticket durch Europa 

 A ،Bی مناسب (، با رجوع به متن، گزينه۶تا  ١های ی بعد، در سوالمتن زير را بخوانيد. سپس در جدول صفحه

 ) را ضربدر بزنيد.    Cيا 

آنهالت بدنيا آمده. او تا بحال برای تعطيالت فقط كنار دريای -در دهى در ايالت ساكسن ١٩٩٩وانسا هجده ساله است و در سال 

ی مرزی بين اسلوونى و  كرواسى داشته. اكنون در منطقهک رفته و يكبار سفر كالسى به لندن ِچكشور بالتيک، به لهستان يا 

  تان برود. خواهد به مجارساست. از آنجا مى

هزار جوان  ١٥ای است كه طى آن نام برنامه “Discover EU„كميسيون اروپا اين امكان را برای او فراهم كرده است. 

  اند. برای تمام اروپا دريافت كرده) Interrail(هجده ساله از تمام اتحاديه، يک بليط قطار مجانى 

ی خود جوانان است. هدف اين است كه جوانان با اروپا روز طول بكشد، خرج خواب و خوراک به عهده ٣٠تا تواند سفر آنها مى

  از نزديک آشنا شوند، در مناطق دور دوست پيدا كنند و پيشداوری خود را كاهش دهند. 

ی بزرگ به دو گوشوارهرنگ، در زير موهای بلند خرمايىدو روز بعد وانسا ساعت يازده شب كنار ساحل اسپليت نشسته است، 

. تازه باران شديدی از روی شهر گذشته كه برای اين موقع سال غيرعادی است. به تن ، كت بارانىراهراهگوشهايش، پيراهن 

تعداد زياد توريستها است  وحشتناکمنظور از  »خواهد بود. وحشتناکغ نيست. فردا دوباره اقال حاال آنقدر شلو«كويد: وانسا مى

اند، خيلى نشستهبلوار های اطراف كنند. اكنون بعضى از آنها در كافهكه با ِسلفى استيكهای خود قسمت قديمى شهر را قرق مى

  . هستند از آنها همسن وانسا

  . برود قرار بر اين است كه با قطار شب به زاگرب و از آنجا به مجارستان

عكس. در ركنار دريا، امروز ببيدار شدن  و در شهرخواب رفتن قطار زيباترين قسمت مسافرت است.  گويد، سفر باوانسا مى

  ی مسكونى سيار. خانه، تقريبا مثل يک ، صحبت با اشخاص مختلف، روزمرگى مشترک در قطارزيبا ميان مناظراين 

  آيد. شهروند، باران مى ٢١٠٠٠رسد، شهری كوچک در غرب مجارستان، باالخره بعدازظهر به كشتلى مى

زادگاه او، بندورف، » مثل شهر خودم.«كند، ها بسته است. وانسا فكر مىكشتلى متضاد اسپليت است: در شهر خبری نيست، مغازه

كوچک است و زيبا هم نيست. اما «گويد: فاصله دارد. وانسا مى شهروند دارد، ده كيلومتر به آيسِلِبن ٢٠٠٠كوچكتر است، 

  »دوست دارم به آنجا بازگردم. ميشهه

در شهر باهم ابتدا جوانى از هلند، آنها . پيونددمى) Interrailچهار روز بعد وانسا در بوداپست به گروه ديگری از مسافران (

و اينكه مسافرت از  های مردم كشورهای مختلفتفاوتها و ويژگى كنند،مىی اروپا زنند، صحبتهای طوالنى در بارهقدم مى

 »؟كجايى هستى«پرسد: لن سوال اول هر مسافر را از او مىُكشهرسازد. شخصى از كاهد و مردم را مرتبط مىها مىپيشداوری

داند، بخندد وانسا نمى» ست است؟آه، اين شهری است در ساكسن، در«گويد: آن يكى مى»آنهالت.-از ساكسن«گويد: وانسا مى

  يا گريه كند. 

) به هم Interrailجوانها با بليط مجانى (آيا سفر خود، اين احساس را دارد كه مدت سه ربع از گذشت آيا او اكنون، بعد از 

شناسد كه دوست نداشته باشد به او كسى را در سن خود نمى» مسئله كه جوانها نيستند.نه، «گويد: شوند؟ وانسا مىنزديكتر مى

  كشورهای ديگر سفر كند. 

  

وقتى انسانها «گويد: شوند. او مىها بعدا پديدار مىگويد، پيشداوریكند و مىگواهى مى ایاو برای جوانان يک نوع همبسگى پايه

   »ترها را به مسافرت فرستاد.سنبهتر است ُم«و معتقد است كه: » گويند.بى مىشوند، ناگهان چيزهای عجيتر مىسنُم

 
Quelle: https://www.jetzt.de/politik/junge-menschen-auf-interrail-trip (letzter Zugriff: 18.01.2019) 
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 . وانسا ...1

 .مهماندار قطار مسافربری است a 

 مختلفى بوده است. هایدر قاره b 

 كند.برای اولين بار در تمام اروپا سفر مى c 

 

 ... “Discover EU„ی  . برنامه2

  سازد.روز را ممكن مى ٣٠سفر كردن برای بيشتر از a 

 خواهد جوانان اروپا را به هم نزديكتر كند. مى b 

  د. سازمى فراهمی مختلف را سفر كردن با وسايل نقليهامكان c 

 

 . انتقاد وانسا از ...  3

 .هوای بد است  a 

 ی توريستها است. توده   b 

 ل منطقه است. حها و ساكافه  c 

 

 . در طول مسافرتش، بيشترين لذت برای وانسا ... 4

  .سفر كردن به نقاط مختلف با قطار است a 

 ی زندگى در شهرهای مختلف است. آشنايى با نحوه  b 

  .صحبت كردن با ديگران در مورد زادگاه خودش است c 

 
 . كشتلى در مجارستان برای وانسا همانند ... 5

  .شهری است كه در آن بزرگ شده است a 

  .اغلب شهرهای بزرگ اروپای شرقى است b 

 گذراند. شهری است كه هر سال در آن تعطيالت خود را مى c 

 

 در زمان اقامت وانسا در بوداپست، بحث او در مورد ... . 6

  بودتنوع فرهنگى كشورهای مختلف . a 

 بودتلف امكانات فرهنگى كشورهای مخ . b 

 بودی توريستى كشورهای مختلف امكانات ويژه . c 

 
___ / 12 P. 
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Aufgabe III Sprachmittlung  

III. Berlin erfahren – geführte Radtour   

با استفاده از جمله های  به زبان مادریتوصيف نكات مهم مسئله ی كلمه به كلمه، در اين قسمت، به جای ترجمه

 . خواسته شده است. گاهى چند امكان توصيف وجود دارد. خودتان بين امكانات مختلف يكى را انتخاب كنيد كامل

 
در  ایبرای تور دوچرخه كوپنخواهيد يک خواهد در تعطيالت به آلمان سفر كند. شما مىيكى از دوستان شما مى

ی اين ای در بارهی شما است. شما در اينترنت صفخهت شما خيلى مشتاق اين ايدهن به او هديه كنيد. دوسيشهر برل

    :های كامل ارائه كنيدايد. به دوست خود اطالعات اين صفحه را به زبان مادری با استفاده از جملهتور پيدا كرده

 

Mit dem Fahrrad durch Berlin 

Der beste Weg eine neue Stadt zu entdecken ist das Fahrrad, für Berlin gilt das 
ganz besonders. Die Stadt ist flach, grün und weitläufig und der Verkehr ist auf 
Radfahrer eingestellt. 

Bei einer geführten Tour lernen Sie Berlin sicher und entspannt in kleinen Gruppen 
kennen. Unsere gut ausgebildeten Tourguides zeigen Ihnen die schönsten, 
spannendsten und leckersten Ecken der deutschen Hauptstadt. Mit viel 
Hintergrundwissen und auch etwas Humor erzählen wir Ihnen von den besonderen 
Höhepunkten unserer Heimatstadt. Als Radfahrer sind Sie ganz nah dran an Berlins 
berühmten Sehenswürdigkeiten.   

Das Tempo ist dabei entspannt und auch für untrainierte Radfahrer leicht zu 
bewältigen. Und damit Sie beim Fahren noch schauen können, führen wir Sie über 
gut ausgebaute Radwege oder durch ruhige Nebenstraßen.  

Von der klassischen Sightseeing-Runde entlang der wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten oder der Berliner Mauer, über Touren ins alternative 
Kreuzberg bis hin zu Spezialtouren zu Themen wie Berlins Street Art oder in den 
wilden Osten. Entdecken Sie vom Rad aus mit uns gemeinsam eine der 
aufregendsten Städte der Welt! 
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Während der Saison von Mitte März bis Anfang November finden täglich Touren 
statt. Unser Depot, Fahrradverleih und Büro sind Montag bis Sonntag von 8:00 bis 
20:00 Uhr für Sie geöffnet.  

Unser Fahrradparkhaus besteht aus mehreren hundert gut gewarteten und 
verkehrssicheren Bikes verschiedenster Typen. Wir haben garantiert das richtige 
Rad für Sie und genug Platz um eine Proberunde auf dem Hof zu drehen. Auch 
wenn jemand z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht Rad fahren kann, muss 
niemand zurückbleiben. Für solche Fälle arbeiten wir mit einer Reihe von Fahrrad-
Taxis zusammen, die auf Anfrage gebucht werden können. 

Service rund ums Fahrrad und Tour 

Neben gut gewarteten Rädern bekommen Sie bei uns auch diverses Zubehör, um 
Ihre Reise so angenehm wie möglich zu machen. Helme, Ponchos, 
Hosenklammern, Sonnencreme und Handschuhe gibt es bei uns jederzeit 
kostenfrei. Tipps zu kulturellen Veranstaltungen, Unterkünften, den besten Hotels 
und Ausflügen bekommen Sie nicht nur bei uns vor Ort, sondern auch regelmäßig 
bei uns im Blog. Hier und auf unserer Webseite informieren wir Sie auch 
regelmäßig über die besten Veranstaltungen. 

Quelle: Nach https://berlinonbike.de/ (letzter Zugriff: 13.01.2019) 

 

  . دو مثال نام ببريد.مناسب است برلينكه چرا دوچرخه برای يک تور داخل  يد. توضيح بده1

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 2 P. 
 . دو مزيت يک تور دوچرخه با راهنما را نام ببريد. 2

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 2 P. 
 

 شود. دو مثال نام ببريد. . توضيح بدهيد از كدام مسيرهای ويژه برای دوچرخه استفاده مى3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

___/ 2 P. 

 

 شوند؟ . اين تورها در فصل توريستى چه موقع انجام مى4

_______________________________________________________________________ 
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___/ 1 P. 

 

  توان كرايه كرد توصيف كنيد. هايى را كه مى. وضعيت دوچرخه5

_______________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 

 

  توانند انجام دهند. ی مناسب چه مى. توضيح بدهيد، مشتريان جهت يافتن دوچرخه6

_______________________________________________________________________ 

___/ 1 P. 

 
    را نام ببريد.  سواری بلد نيستندكند كه دوچرخهكه كرايه دهنده به مشتريانى ارئه مى . يک پيشنهاد جايگزين7

 
__________________________________________________________ 

___/ 1 P. 
 

  توان بطور مجانى دريافت كرد. . سه چيز نام ببريد كه موقع كرايه كردن مى8

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___/ 3 P. 
 

  توان از اينترنت نيز گرفت؟ سه مثال نام ببريد. هايى از طرف كرايه دهنده را مى. چه راهنمايى9

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

-

__________________________________________________________________

_____ 

___/ 3 P. 
 

 

___ / 16 P. 
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Aufgabe IV  Textproduktion  

IV. Sommerakademie 

مهارت زبانى خود را بهتر توانند كنند. در اين فرصت آنها مىجوانان شانس شركت در آكادمى تابستانى را درياف مى ،هر سال

های فردی خود را پرورش توانند خالقيت و توانايىاين سه هفته جوانان مى در مدتكنند و خود را برای آينده آماده سازند. 

  دهند. 

های آموزش درخواست و فعاليتهای كنند كه حاوی دورهی متنوعى را طى مىگان برنامهی زبان، شركت كننددر كنار دوره

كنند كه از خدمات و تعهدات ای دريافت مىگوناگون ورزشى نيز هست. در پايان آكادمى تابستانى جوانان شركت كننده كارنامه

  د.  تواند باشكند و مزيتى برای روال درخواست آنها هم مىآنها قدردانى مى

دهيد. ايد و اكنون در يک بلوگ اينترنتى از تجربيات خود گزارش مىتصور كنيد كه شما در يک آكادمى تابستانى شركت كرده

 برای گزارش خود نكات زير را در نظر بگيريد. 

 ايد. توضيح بدهيد كه چرا در اين آكادمى شركت كرده  

 ی سه هفتگى اين آكادمى را شرح بدهيد. برنامه  

 .توضيح بدهيد كه چرا بعضى از جوانب اين برنامه برای شما بسيار جالب بودند  

   .چند مشكل كه طى اين مدت پيش آمدند را شرح بدهيد 

  .نظر پايانى خود در مورد آكادمى تابستانى را مطرح كنيد 

 كلمه بنويسيد.  ٢٥٠تا  ٢٠٠بين 

 

  بلوگ برای كالس زبان آلمانى 

  نويسنده: 

  تاريخ:

 

______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

شوند. ی امتحانى، كلمات را بشماريد. لغات آلمانى و اسامى حساب نمىقبل از تحويل دادن ورقه  

Inhalt: ___ / 12 P. 

Sprache: ___ /18 P. 

Gesamt:___ / 30 P. 
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Bewertungsbogen 

Schülername: _______________________________  Schule: _________________ 

Aufgabenteil 
 maximale 

Punkte 
erreichte 
Punkte 

Leseverstehen 
Aufgabe 1 10 

 
Aufgabe 2 12 

Sprachmittlung  16  

Textproduktion 

Inhalt 12 
 

 
Sprache 18 

 
Gesamt 

30 

Gesamtpunktzahl 
 

68  

 

 

Note: _______________________ Datum: _________________________ 
 
 

 
 
Unterschrift 1. Fachprüferin/Fachprüfer: __________________________________ 

 
 

Unterschrift 2. Fachprüferin/Fachprüfer: __________________________________ 

Note (schriftlich) 

1.Fachprüfer/in 

 

Note (schriftlich) 

2.Fachprüfer/in 

 


