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  شورای اروپا

  جدول ارزيابی از خود    مجموعه زبانهای اروپائی
   ٢C2ج    ١C1ج    ٢B2ب    ١B1ب    ٢A2الف   ١A1الف   

  درک 
  شنودی درک

کلمات عادی و جمله های ساده ای را 
محيط ، خانواده ام و که در مورد خود

باشند می اطرافيان نزديکم نزديک 
ولی فقط اگر با من آهسته و فهمم 

  .ت شودواضح صحب

من می توانم جمله ها و کلمات 
بسيار عادی در مورد روابط 

، مثًال اطالعات شخصی خودم
مربوط به خودم، خانواده ام، محيط 

مربوط به اطرافم و مشاغل عادی و 
من می توانم .  را بفهمماستخدام

ی  و پيام هاهاحرفمحتوای اصلی 
  .را بفهممکوتاه، واضح و ساده 

صحبت واضح صلی من می توانم محتوای ا
کامًال شناخته ای پديده های استاندارد در مورد 

 اوقات فراغت و محل کار، مدرسه ومعموًال در 
اگر کالم نسبتًا آرام و واضح باشد . را بفهممغيره 

بسياری از برنامه های من بطور کلی می توانم 
راديو و تلويزيون را در مورد مسائل جاری روز 

آنها عالقمند هستم را يا مواردی که شخصًا به 
  .بفهمم

من می توانم بحث های طوالنی، بطور 
مثال سخنرانيها را بفهمم و همچنين 

ا دنبال بحث و استدالالت پيچيده تر ر
کنم البته بشرط آنکه موضوع تا حدی 

من می توانم اغلب . برايم آشنا باشد
مطالب اخبار و برنامه جاری 

ب من می توانم اغل. تلويزيون را بفهمم
فيلم هائی را که در آنها بزبان 
  . استاندارد تکلم می شود، بفهمم

من می توانم زبان پيشرفته تر را هم بفهمم 
حتی اگر چارچوب زبان کامًال مشخص 

و به موضوع فقط اشاره ضمنی نباشد 
من می . دبيان گرد بی آنکه مشخصًا شود

توانم برنامه های تلويزيون و فيلم ها را 
  . وان بفهممبدون اشکال فرا

، خواه  برای فهم هرگونه زبان تکلمیمن
در تماس مستقيم يا از طريق راديو، 

 .هيچگونه مشکلی ندارم، تلويزيون و فيلم
توسط يک فرد من همچنين تکلم سريع 

ط برآنکه فرصت  را می فهمم مشروبومی
 . شومتهای منطقه ای زبان آشنا با تفاويافته 

 و جمله های خيلی من اسامی، واژه ها  درک مطلب
ساده عادی را بطور مثال در تابلو های 

  . اعالنات يا در کاتالوگها می فهمم

من می توانم متن های خيلی کوتاه و 
من می توانم . ساده را بخوانم

اطالعات بخصوصی را که الزم 
موارد ساده و روزمره از دارم در 

قبيل آگهی ها، کاتالوگ، منوی غذا 
وسائل نقليه و جداول ساعات حرکت 

  .کسب کنم

دارای زبان مکرر مربوط ی من می توانم متن ها
من می توانم . به امور روزمره و کار را بفهمم

آمال و آرزوهای شرح حوادث، احساسات و 
  . را بفهممدر نامه های شخصی نوشته شده 

من می توانم مقاالت و گزارشهای 
راجع به مشکالت جاری و آندسته که 

ء و عقايد را بيان می برداشتها و آرا
  .کنند، بفهمم

من می توانم متون طوالنی و پيچيده علمی 
را بفهمم و تفاوت ميان مانند متون ادبی 

من می توانم . سبکهای ادبی را درک کنم
مقاالت علمی و دستورالعمل ها را بفهمم 

که خارج از محدوده حتی در زمينه هائی 
  .  عالقه و تجربيات من باشند

هرگونه نم بدون مشکل، عمًال من می توا
 که متن های تجريدی، حتی زبان کتبی

، دارای ساختار زبانی پيچيده ای هستند
از دفترچه های راهنمای استفاده مثًال 

 را بیوسائل، مقاالت علمی يا آثار اد
  . بفهمم

  تکلم
  

محاوره /گفتگو
  شفاهی

من می توانم به شيوه ای ساده گفتگو 
قابل حاضر کنم به شرط آنکه طرف م
حرف خودرا باشد آرام صحبت کند و 

به صورت ديگری بيان کند يا به من 
من می . در بيان حرف خودم کمک کند

توانم در مورد مسائل مورد عالقه 
سوال يا در مورد مسائل عادی خودم 

های ساده ای را مطرح کنم يا به 
   .سوالهای ساده پاسخ دهم

من می توانم در گفتگو راجع به 
تبادل  روزمره که مستلزم مسائل

اطالعات ساده و مستقيم راجع به 
موضوعات و مشاغل کامًال شناخته 

من می توانم در . شده شرکت کنم
گفتگوهای بسيار کوتاه اجتماعی 

يطور کلی بقدر شرکت کنم ولی 
کافی نمی فهمم که بتوانم خودم 

  .ادامه دهمگفتگو را 

فر من می توانم در اغلب وضعيت هائی که طی س
به کشورها يا مناطقی که در آنها به زبان مربوطه 

می توانم من . از عهده خود برآيمتکلم می شود 
 گفتگو در زمينه ای مورد عالقه بدون آمادگی به

 رويدادخود يا راجع به زندگی روزمره، سفر و 
  . های جاری وارد شوم

به من می توانم بقدری روان و سليس 
بحث و گفتگو بپردازم که بتوانم با 

مردم بومی به شيوه ای طبيعی 
من می توانم در بحث . معاشرت کنم

های مربوط به موضوعات کامًال 
فعاالنه شرکت کنم و عقايد شناخته شده 

  .خودم را بيان کنم و از آنها دفاع کنم

فی البداهه و روان منظور من می توانم 
آشکارا بدنبال م بی آنکه خودم را بيان کن

از من می توانم . يح بگردمحصاصطالح 
زبان بطور انعطافی و موثر در موارد 
اجتماعی، موضوعات مورد عالقه و 

من می . مرتبط با شغل خود استفاده کنم
توانم آراء و عقايد را تا حد دقيقی بيان کنم 

و همچنين تا حدی خود را با فردی که با 
  . او گفتگو می کنم تطبيق دهم

من می توانم بدون مشکل در هرگونه 
 شرکت کنم و بطور موثر بحث و گفتگو

ها و اصطالحات روزمره و  واژه کاربرد
  . را انتخاب کنمی گويش

من می توانم از جمالت و اصطالحات   بيان شفاهی
ساده برای توصيف محل زندگی خود و 

  .افرادی که می شناسم استفاده کنم

ت و من می توانم از يک سری جمال
برای بيان ساده اصطالحات 

وضعيت خانواده ام، شرايط زندگی 
افراد، تحصيالتم و وظايف 

، شغلی کنونی و گذشته خود/کاری
  . استفاده کنم

من می توانم به شيوه ای ساده جمالت را بهم پيوند 
دهم و تجربيات و وقايع، آرزوهايم، اميدهايم و 

م من می توان. برنامه آينده خودرا توصيف کنم
بطور خالصه برای عقايد و برنامه خود استدالل 

من می توانم يک واقعه را تعريف کنم . ارائه کنم
کنم يا روند وقايع يا موضوع يک فيلم را بازگو 

يک کتاب يا يک فيلم را شرح دهم و احساسات و 
  .عواطف خود نسبت به آنرا بيان کنم

من می توانم واضح و مفصل عالئق و 
من می .  شرح دهمتجربيات خودم را

توانم يک نظريه را توضيح دهم و 
مزايا و معايب مربوط به گزينه های 

  . ذکر کنممختلف را 

من می توانم واضح و مفصل موضوعات 
ا همراه با موضوعات رمختلف پيچيده 
من می .  شرح دهم به آن،فرعی و مرتبط

بسط و شرح دهم توانم جنبه های ويژه را 
اصولی گيری و بحث را با يک نتيجه 

   .جمع بندی کنم

موضوع يا استدالل را من می توانم 
که از لحاظ سبک با زمينه مورد طوری 

بطور واضح و  ،بحث مطابقت داشته باشد
يک ساختار من می توانم  . دهمروان بيان

که به طوری ارائه کنم  منطقی را کارآ و
به نکات اصلی و توجه مخاطب در 

  .کمک کندبخاطر آوردن آنها 

  نگارش
مهارتهای 

  کتبی

می توانم پيام های ساده و کوتاه من 
. مثًال پشت يک کارت پستال را بنويسم

من می توانم نام و مشخصات، آدرس و 
  .مليت را در ُفرم های ساده تکميل کنم

من می توانم پيامهای ساده کوتاه و 
ی من م. يادداشتهای ساده را بنويسم

توانم يک نامه شخصی بسيار ساده، 
مثًال برای تشکر از کسی بابت 

  . بنويسمچيزی، 

من ميتوانم متن ساده و مرتبطی در زمينه هائی که 
برايم کامًال شناخته شده هستند يا شخصًا به آن 

من می توانم نامه های . عالقه دارم، بنويسم
مشاهدات و /شخصی بنويسم و در آنها تجربيات

   . عواطف خودرا بيان کنم/ احساسات

نم در زمينه های مورد عالقه من ميتوا
خودم متن های واضح و مفصل 

يک مقاله يا من ميتوانم . بنويسم
يا گزارش در زمينه اطالع رسانی 

استدالل به نفع يا عليه يک نقطه نظر 
من می توانم نامه . بخصوص بنويسم

نظر شخصی هائی بنويسم که در آنها 
ام نسبت به رويدادها و تجربيات 

   . منعکس گردد

از طريق يک متن واضح و ن می توانم م
مطلوب کتبًا اظهارنظر کنم دارای ساختار 

و طی آن نقطه نظرها و توضيحات مفصل 
ی توانم در مورد من م. خودرا ارائه کنم

 يک نامه، مقاله يا گزارشمسائل پيچيده 
بنويسم و برای مواردی که بنظرم اهميت 

من می توانم سبک . دارند استدالل کنم
 مناسب با مخاطب موردنظر نگارشی

  . انتخاب کنم

ی توانم يک متن واضح و روان به من م
. موقعيت موجود بنويسمکی مطابق با سب

من می توانم نامه ها، گزارشها يا مقاالت 
ی بطور پيچيده بنويسم که در آنها موضوع

 که به مخاطب منطقی و کارآ مطرح شود
در توجه به نکات اصلی و بخاطر آوردن 

از مقاالت من ميتوانم . کمک کندآنها 
علمی و آثار ادبی خالصه نويسی يا يک 

  .مقاله اجمالی تدوين کنم
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