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ی
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!موجود می باشد  www.sprachportal.atاین بروشور به  ۱۷زبان در

ن
آلما� را به صورت مستقل بیاموزید

یادگ�ی مستقل زبان ن
یادگ�ی زبان ن
آلما� اساس ادغام موفق است .ی ز
آلما� در کنار حضور فعال در کالس های
انگ�ۀ فردی و ی
ی
ن
هم� دلیل صندوق ادغام اتریش مطالب مختلف ن
یادگ�ی موفق دارد .به ی ن
آلما� نقش بسز
تمری� و تمرین های آنالین
در
ا�
ی
ی
گ
یادگ�ی مستقل ن
ن
مطال� برای آماد� جهت ش�کت در آزمون ،در سایت www.sprachportal.at
همچن�
و
آلما�
ای
ر
را ب
ی
ی
ب
فراهم می کند.

تمرین های آنالین

رایگان www.sprachportal.at

مطالب ارائه شده

سطح

مهارت

فیلم های کوتاه متحرک ،داستان های روزمره را نشان می دهند .در ادامه
تمرین های آنالین مرتبط با موضوعات وجود دارد.

A1–B1

درک مطلب
نوشتاری
شنیداری

معت� ،مردم داستان های خود را در مصاحبه ها بیان می کنند.
ادیو� ب
درگزارش های ر ی
برای هر گزارش تمرین های آنالین وجود دارد.

A1–B2

شنیداری

فیلم های کوتاه در ش�ایط مختلف ارتباطی و اطالعات مربوط به ارزش ها و
عر� و فاریس .به همراه تمرینات مناسب آنالین.
اهیا� ،به زبان ب
ر ب

A1–A2

شنیداری
درک مطلب
نوشتاری

صحنه های تصویر پانورامای تعامیل که در آن کاربران متحرک
هستند ،به سواالت پاسخ می دهند ،به گفتگوها گوش می کنند و
تن
م� های حاوی اطالعات را می خوانند.

A1–A2

(یادگ�ی از طریق بازی)
کلیپ های کامپیوتری
ی

پادکست ها

گ
ویدئوهای «زند� روزمره و ارزش ها»

تصاویر پانورمای  ۳۶۰درجه

شنیداری
درک مطلب

يعرضه های ت
بیش� به صورت آنالین چاپخانه کورنلزن

آلما� ف
ن
•تمرین های ن
پشتیبا�
اضا� برای رسی کتاب های
دریس  Pluspunkt Deutschو  Fokus Deutschاز انتشارات کرنلسن
•فیلم های کوتاه برای رس فصل های کتاب های دریس :
 Pluspunkt Deutschو Fokus Deutsch
•ویدئو های کوتاه برای رسی گکتاب های دریس
 .Pluspunkt Deutschزند� در اتریش.

آموزش لغات

فیلم های کوتاه به ترتیب موضوعات برای تمرین واژگان مهم و اسایس

A1–B2

شنیداری
درک مطلب
نوشتاری

مطالب چاپ شده برای خودآموزی
مطالب ارائه شده

سطح

یادگ�ی ن
ش
آلما� « »Deutsch lernen
مجلۀ
آموز� ی

منت� می شود و ت
این مجله چهار بار در سال ش
اش�اک آن را می توان به صورت رایگان در
سایت  www.sprachportal.atسفارش داد .هر شماره به موضوع خایص در اتریش
اختصاص داده شده است و شامل تمرین واژه ها ،دستور زبان ،درک مطلب و ت ن
نوش� در
ئ
ابتدا� می باشد.
سطوح

مواد دریس در رابطه با اتریش

ورق های ن
مجا� و رایگان درباره موضوعات زیادی از فرهنگ و کلچر اتریش و سطوح
مختلف ن
لسا� (تذکر:برای تمرینات محاوره ای نیاز به یک همکار و ش�یک ش
آموز� است).

لغت نامه تصویری

گ
نامه تصویری ،واژه ها را با بسیاری از تصاویر رن� نشان می دهد .واژگان و عبارات
لغت گ
مهم زند� روزمره در اتریش به ترتیب موضوعات به تصویر کشیده شده اند( .قابل
ت
ت
سفارش در فروشگاه این�ن�  ÖIFبه قیمت  ۴.۹۹یورو)

مهارت

A1–A2

،درک مطلب
نوشتاری

A1–C1

درک مطلب
نوشتاری
شنیداری
)صحبت کردن(

آماده سازی برای آزمون اینتگراسیون

گ
یادگ�ی زبان ن
آلما� از ت
ت
مهم�ین پیش نیاز ها برای زند� در اتریش هستند.
دانش ارزش ها و مقررات
همزیس� و ی
تقدم صندوق مشارکت اتریش با فراهم کردن مطالب وسیع برای آماده سازی در آزمون اینتگراسیون ،از پناهندگان و
ّ
مهاجران حمایت می کند .آزمون های ن
معت� برای سطوح مختلف
تمری� و مجموعه سواالت متشکل از سواالت آزمون های ب
زبان در ت
دس�س هستند.

مطالب چاپ شده برای خودآموزی
سطح

مطالب ارائه شده

آزمون های ن
تمری� آنالین

شبیه سازی آنالین بخش نوشتاری از مدل های مختلف آزمون زبان ÖIFشامل آزمون
های A1-FFÖ , ÖIF-A2 , DTÖ, ÖIF-B2،و آزمون های اینتگراسیون  .A1-B1نتایج آزمون
بالفاصله نمایش داده خواهند شد.

مثال و نمونه آزمون ها

سایت www.sprachportal.at

مثال و نمونه آزمونها برای دانلود رایگان در
در ت
دس�س می باشند .ساختار آن ها مانند آزمون های واقعی می باشد .نمونه آزمون ها مثال
ها� برای بخش نوشتاری و بخش شفاهی ی ز
ن� ارائه می دهند ( .توجه :برای این موضوع فرد
ی
یادگ�ی یا شخیص دارد که بتواند قسمت نوشتاری را تصحیح کند).
نیازبه یک ش�یک جهت ی

اهیا�
مجموعه سواالت دانش ارزش ها و ر ب

A1–B2

A1–B2

ن
امتحا� برای آماده سازی جهت سواالت مربوط به
معت�
کمجموعه سواالت حاوی سواالت ب
اهیا� آزمون های اینتگراسیون  A1تا  B1می باشد.
قسمت ارزش ها و ر ب

A1–B1

شما در این فهرست لغات ،ترجمه اصطالحات دشوار یا خاص ش
اتری� مربوط به سواالت
اهیا� را به  ۴۹زبان پیدا خواهید کرد.
قسمت ارزش ها و ر ب

A1–B1

اهیا�
فهرست لغات سواالت مربوط به بخش ارزش ها و ر ب

نب�م افزار کاربردی برای تلفن هوشمند «ادغام من در اتریش»

نرم افزر کاربردی  ÖIFدانش ارزش ها را برای سطوح مختلف ن
زبا� ارائه می نماید و از شما
گ
ن
پشتیبا� می کند.
برای آماد� در آزمون اینتگراسیون

A1–B1

مهارت

درک مطلب،
شنیداری
درک مطلب
شنیداری
صحبت کردن
نوشتاری

مشاوره در خصوص دوره های ن
�آلما

اگر به ش�کت در دوره های ن
:بگ�ید
 می توانید از صندوق ادغام اتریش در مکانهای ذیل مشاوره ی،آلما� عالقمند هستید

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3
6020 Innsbruck
+43 512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien
+43 1/715 10 51
wien@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8
3100 St. Pölten
+43 2742/265 27-480
niederoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 Linz
+43 732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Burgenland
Thomas Edison Straße 2; Bauteil 2/
1. Obergeschoss
7000 Eisenstadt
+43 2682/653 29-420
burgenland@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Salzburg
Inge-Morath-Platz 18
5020 Salzburg
+43 662/87 68 74
salzburg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Vorarlberg
Bahnhofstraße 10
6900 Bregenz
+43 5574/434 87
vorarlberg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19
8010 Graz
+43 316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 15
9020 Klagenfurt
+43 463/50 37 81
kaernten@integrationsfonds.at
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آموزش موفق زبان آلما�ن
در خانه و در راه
och
Jetzt n r
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یادگ�ی زبان ن
پورتال ت
آلما�
این� تن�  www.sprachportal.atبه صورت شبانه روزی خدمات رایگان ی
یادگ�ی رایگان هستند و در هر ن
مکا�
را ارائه می دهد :تمرین های ب� شمار ،فیلم ها و پادکست های ی
ن
قابل ت
ین
همچن� با تلفن همراه .اکنون داخل آن را نگاه کنید و زبان آلما� بیاموزید!
دس�یس می باشند،
ن
پشتیبا�
تلفن بخش

www.sprachportal.at | +43 (1) 715 10 51-250 :

خدم� از طرف صندوق ادغام اتریش با همکاری مؤسسه اتریش و ت
ت
دف� نخست وزیری

