
Farsi:	Liste	der	Operatoren	für	die	schriftliche	Abiturprüfung	
	

Die	in	den	zentralen	schriftlichen	Abituraufgaben	verwendeten	Operatoren	(Arbeitsaufträge)	werden	in	der	
folgenden	Tabelle	definiert	und	inhaltlich	gefüllt.	Entsprechende	Formulierungen	in	den	Klausuren	der	Studienstufe	
sind	ein	wichtiger	Teil	der	Vorbereitung	der	Schülerinnen	und	Schüler	auf	das	Abitur.	
Neben	Definitionen	und	Beispielen	enthält	die	Tabelle	auch	Zuordnungen	zu	den	Anforderungsbereichen	I	درک مطلب,	
II	تحليل	und	III	نظردھی	/	 گارش خاّلقن 	(vgl.	oben	S.	4	und	die	Richtlinie	für	die	Aufgabenstellung	und	Bewertung	der	
Leistungen	in	der	Abiturprüfung),	wobei	die	konkrete	Zuordnung	auch	vom	Kontext	der	Aufgabenstellung	abhängen	
kann	und	eine	scharfe	Trennung	der	Anforderungsbereiche	nicht	immer	möglich	ist.	
Die	Tabellen	orientieren	sich	an	dem	2014	von	allen	Bundesländern	vereinbarten	Grundstock	von	Operatoren	für	den	
gemeinsamen	Aufgabenpool	der	Länder.	

Kompetenzbereich	Schreiben	

Operator	 Erläuterung	 Illustrierendes	Aufgabenbeispiel	
für den Anforderungsbereich I 

اصلی، ساختار يا  اصول عمومی امری را  نکات طرح کلی
 ارائه دھيد

از ديدگاه ھای نويسنده دربارۀ عشق، ازدواج و طالق 
 طرحی کلی ارائه بدھيد

جنبه ھای اصلی چيزی را بطور خالصه و دقيق  ارائۀ عناوين، بازگويی
 ارائه دھيد

 دربارۀ ... عنوان کنيدانديشه ھای نويسنده را 
داليل خود را برای درخواست نام نويسی يکساله  

 دردبيرستان بازگو کنيد
بطور مختصر نکته ھای اصلی يا انديشه ھای يک  چکيده نويسی، جمع بندی

 متن، مسئله يا مقوله را برشماريد
 چکيدۀ متن را بنويسيد

اطالعات ارائه شده دربارۀ انرژی سبز را جمع بندی 
 کنيد

für die Anforderungsbereiche I und II 
چگونگی کسی يا چيزی را بطور مفصل شرح  تشريح

 دھيد
  1ظاھر سرباز را شرح دھيد (حوزۀ( 
  شيوۀ خلق فضای ھيجان را توسط نمايشنامه

 )2نويس شرح دھيد (حوزۀ 
 

für den Anforderungsbereich II 
 ،تحليل

 بررسی
 شيوه (ھای) خلق فضا را تحليل کنيد به تفصيل تبيين کنيد

ديدگاھھای مخالف دو شخصيت اصلی را در زمينۀ 
 طبقات اجتماعی بررسی کنيد 

 

بدھيدارائه از يک شخصيت، تحليلی دقيق  توصيف شخصيت / سرشت شخصيت اصلی در متن گزيدۀ ارائه شده را  
 توصيف کنيد

 

تمايز انديشه ھای نويسنده دربارۀ ستيزه جويی انسانی  مشخص کنيدتفاوتھای ميان دو يا چند چيز را  ارائۀ تمايزھا
را با آن  نظريه ھای ستيزه جويی که می شناسيد 

 ارائه دھيد
تمايل بيمارگونه به پول را در شخصيت اصلی تبيين  امری را روشن سازيد تبيين

  کنيد

تحصيل در مدرسه در بريتانيا را از آنچه که دوران  با ذکر نمونه بيان کنيد يا روشن سازيد نمايان سازی
 آلمان متمايز می سازد توضيح دھيد

für die Anforderungsbereiche II und III 
عقايد متخصصان درمورد آموزش و پررورش را  شباھتھا و تفاوتھا را نشان دھيد مقايسه

 که در متن ارائه شده با ھم مقايسه کنيد
 پيام کارتون را تفسير کنيد کنيدمعنی و ھدف چيزی را بيان  تفسير

für den Anforderungsbereich III 
 سنجش
 ارزيابی

نظری مستند دربارۀ سرشت يا کيفيت کسی يا 
 چيزی ابراز نماييد

  اھميت فراگيری زبانھا را برای آيندۀ فرد بسنجيد.
موفقيت قدمھای تا به حال برداشته شده جھت کاھش 

 آلودگی را ارزيابی کنيد
عقيدۀ  خود را بطور واضح ابراز نموده با ارائه  نظردھی

 شواھد يا داليل ديدگاه خود را اثبات کنيد
دربارۀ ديدگاه نويسنده در رابطه با نقشھای جنسيتی 

 نظر بدھيد
دھيد؛  ارائه مخالفتاستداللھا يا عللی را در تأييد يا  بحث

 به ويژه جھت دستيابی به نتيجه ای مستند
اجتماعی در تعيين فرصتھای آينده فرد نقش موقعيت 

 را به بحث بگذاريد
داليل مناسبی برای تصميم گيری يا نتيجه گيری  توجيه

 خود بياوريد
شما مدير مدرسه ھستيد. ممنوعيت استعمال دخانيات 

  در مدرسه را توجيه نماييد
 

/ يک نامه برای ويراستار  پايان يک داستان را متنی با ويژگيھای مشخص تھيه کنيد نگارش (+ نوع متن)
 بنويسيد / يک گفتگو را بنويسيد و غيره



Kompetenzbereich	Sprachmittlung	

Die	Aufgabenstellung	kann	abhängig	von	der	Situation	auf	Deutsch	oder	Farsi	formuliert	sein.	Die	beispielhaften	
Aufgabenstellungen	berücksichtigen	Adressatenbezug,	Situationsangemessenheit	und	authentische	
Handlungssituation.	

Operator	 Erläuterung	 Illustrierendes	Aufgabenbeispiel	
امری را در صورت لزوم با در  تبيين

نظر گرفتن تفاوتھای فرھنگی 
 روشن سازيد

بر مبنای متِن دربارۀ سياست زيست محيطی، اصل تفکيک انواع زباله 
 آلمان را تبيين کنيددر 

، ارائه، چکيده طرح کلی
  نويسی، جمع بندی

نکات اصلی يا انديشه ھای يک 
با متن را در صورت لزوم 

نمودن جنبه ھای فرھنگی  وشنر
 به طور مختصر برشماريد

برای يک پروژۀ  بين المللی از سوی مدارس در اتحاديۀ اروپا 
در رسانه ھای آلمان اطالعات عمده دربارۀ وجھۀ / تصوير مھاجران 

 را در يک ايميل/رايانامۀ رسمی ارائه دھيد

متنی با ويژگيھای مشخص تھيه  نگارش (+ نوع متن)
 کنيد

با استفاده از اطالعات مقالۀ درونداد/ورودی، مقاله ای به فارسی برای 
وبگاه آيندۀ خود بنويسيد که در آن شرکای لھستانی خود را مطلع می 

دانشگاھھای آلمان بورسيۀ تحصيلی ورزشی سازيد که چگونه از 
 دريافت کنند

Kompetenzbereich	Hörverstehen	

Operator	 Illustrierendes	Aufgabenbeispiel	
  تکميل،
 پر کردن

جمالت زير را با استفاده از يک تا پنج واژه تکميل کنيد. با بکارگيری از يک تا پنج واژه اطالعات جا افتاده 
 را پر کنيد

  ارائۀ فھرست
 نام بردن

 فھرستی از مھمترين جنبه ھای ذکر شده در مباحثه ارائه دھيد

 ھمتای تصويری ھر کس را بيابيد. يک عکس اضافی بيش از نياز موجود است ھمتايابی
 بازگو کنيدرا بر آن است  Aی که گويشگر يانديشه ھا بازگويی

  پاسخ درست را ضربدر بزنيد. ضربدر زدن
 

 


