
Sensitivity/empathy

Empatía

Sensibilité/empathie

Отзывчивость/
сопереживание

التعاطف مع اآلخرين

Einfühlungsvermögen

Duyarlılık becerisi

ርህራሀ/ቡቕባቐ

خیلیخوببادیگرانارتباطبرقرارمیکنم.

1_01دلسوزی/همدلی



01_1 دلسوزی/همدلی

میتوانیداحساساتدیگرانرادرککنید.

آیامیتوانیدبهدیگرانآرامشبدهید؟منونهایبیاورید.اینپدیدهچه
احساسیرادرشمابهوجودمیآورد؟آیامیتوانیداحساساتشخص

دیگریرااحساسکنید؟

3_01آمادگیبراییاریرسانی
10_03مهارتهایپرستاری



Leadership skills

Capacidad de liderazgo

Capacités de conduite

Лидерские качества

القدرة عىل القيادة

Führungsfähigkeit

Liderlik becerisi

ናይ ምምራሕ ክእለት

میتوامنگروهیازافرادرارهبریکنم.

2_01مهارت های رهبری



01_2 مهارت های رهبری

میتوانیدرهبریگروهیرابهعهدهبگیرید.تواناییاجناموظایفیمانند
برنامهریزی،سازماندهیونظارترادرخودمیبینید.

آیاترجیحمیدهیدبرایدیگرافرادگروهخطمشیتعیینکنیدیااینکه
ترجیحمیدهیدازدیگرانپیرویمنایید؟

8_03مهارتهایسازماندهی
14_03استقاللدرکار

9_01تعهداجتماعی
6_02نوآوری

7_02تواناییتصمیمگیری
18_02هدفگرایی/نتیجهگرایی



Helpfulness

Buena disposición

Obligeance

Готовность помочь

االستعداد ملساعدة اآلخرين

Hilfsbereitschaft

Yardımseverlik

ሓጋዝነት

میتوامنازدیگرانپشتیبانیکنم.میتوامنبهدیگرانکمک
کنموپشتیبانآنهاباشم.

3_01آمادگی برای یاری رسانی



01_3 آمادگی برای یاری رسانی

میتوانیدمشکالتونگرانیهایدیگرانراتشخیصدهید.شمامایلیداز
دیگرانپشتیبانیکنیدوشرایطآنهارابهبودببخشید.

آیاتاکنونبافردنیازمندیبرخوردکردهاید؟چگونهشرایطرامدیریت
منودهاید؟آیاتاکنونبهفردنیازمندیکمککردهاید؟منونهایبیاورید.

اینپدیدهچهاحساسیرادرشمابهوجودمیآورد؟

1_01دلسوزی/همدلی



Intercultural competence

Competencia intercultural

Compétences 
interculturelles

Навыки межкультурного 
взаимодействия

مهارات التواصل مع الثقافات 
املختلفة

Interkulturelle Kompetenz

Kültürlerarası yetkinlik

ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ 
ባህሊ

بهخوبیباافراددیگر،دیگرفرهنگهایاکشورهاکار
میکنم.

4_01توانایی های میان فرهنگی



01_4 توانایی های میان فرهنگی

درموردافراددیگرکشورهاکنجکاوهستید.بهفرهنگهایدیگرعالقهمند
هستیدوازبرقراریارتباطباآنهامنیترسید.

آیابامردمدیگرکشورهاارتباطدارید؟منونهایبیاورید.اینپدیدهچه
احساسیرادرشمابهوجودمیآورد؟

5_01مهارتهایارتباطی
15_03آشناییبازبانهایبیگانه



Communication skills

Capacidad de 
comunicación

Capacité de communication

Навыки общения

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

Kommunikationsfähigkeit

İletişim becerisi

ክእለት ዝርርብ

بهخوبیمیتوامنبادیگرافرادگفتگوکنم.بهخوبیابرازبیان
کنم.میتوامنافرادرابااستداللهایمخرسندکنم.

5_01مهارت های ارتباطی



01_5 مهارت های ارتباطی

میتوانیدبهدیگرافرادنزدیکشوید.میتوانیدبهخوبیابرازبیانکنید.
گفتگوهارادنبالمیکنید.میتوانیددیدگاهخودراموشکافانهبیانکنید.

میتوانیدبهدقتگوشدهیدواحساساتخودرابادیگراندرمیانبگذارید.

هنگامیکهباافرادغریبهگفتگومیکنید،چهاحساسیدارید؟آیاتاکنون
چیزیرابرایفرددیگریتوضیحدادهاید؟منونهایبیاورید.

15_03آشناییبازبانهایبیگانه
17_03مهارتهایمذاکره

7_01مهارتهایبرقراریارتباط
6_03مشتریمداری

12_03مهارتهایارائه/سخنرانی



Conflict-solving abilities

Capacidad para resolver 
conflictos

Compétence de résolution 
de conflits

Способность к урегулирова- 
нию конфликтных ситуаций

القدرة عىل حل النزاعات

Konfliktlösefähigkeit

Anlaşmazlıkları çözme 
becerisi

ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

منمیتوامندرگیریراحلکنم.

6_01مهارت های درگیری زدایی



01_6 مهارت های درگیری زدایی

میتوانیدطوریدرگیریهاراحلکنیدکههیچیکازطرفیندرگیر
احساسنکندکهموردبدرفتاریقرارگرفتهاست.شماهمچنین

میتوانیدازبروزاختالفاتجلوگیریکنید.

آیاتاکنوندرگیریراحلکردهاید؟منونهایبیاورید.اینپدیدهچهاحساسی
رادرشمابهوجودمیآورد؟

5_01مهارتهایارتباطی
10_01مهارتهایکارگروهی

12_02تواناییهایانتقادپذیری



Interpersonal/
networking skills

Sociabilidad

Facilité à établir des 
contacts

Коммуникабельность

القدرة عىل التعامل مع اآلخرين

Kontaktfähigkeit

İlişki kurma becerisi

ክእለት ርክባት

بهخوبیمیتوامنبهدیگرافرادنزدیکبشوم.
بهخوبیمیتوامندرارتباطباافرادپیشگامباشم.

7_01مهارت های برقراری ارتباط



01_7 مهارت های برقراری ارتباط

شماداراییکشبکهیاجتماعیهستید.میتوانیددربرقراریارتباطبا
افرادآشناوغریبهپیشگامباشیدوروابطراایجادونگاهداریکنید.

هنگامیکهبهکمکنیازدارید،چهکاریاجناممیدهید؟منونهای
بیاورید.اینپدیدهچهاحساسیرادرشمابهوجودمیآورد؟

5_01مهارتهایارتباطی
10_01مهارتهایکارگروهی



Motivational skills

Capacidad de motivación

Capacité à motiver les 
autres

Способность заражать 
энтузиазмом

الحامسة

Motivationsfähigkeit

Başkalarını motive etme 
becerisi

መተባብዒ ብቕዓት

میتوامندیگرانرادرموردچیزیبههیجانبیاورم.میتوامن
دردیگرانایجادانگیزهکنم.

8_01توانایی پر شور و حرارت بودن



01_8 توانایی پر شور و حرارت بودن

میتوامندیگرانرابههیجانبیاورموآنهارابهمشارکتدعوتکنم.
میتوامندیگرانرابهاجنامکاریتشویقکنم.

آیامیتوانیددیگرانرابرایمشارکتدرکاریقانعکنید؟آیاتاکنوندیگران
رادرموردایدههایخودمتقاعدکردهاید؟

منونهایبیاورید.اینامرچهاحساسیرادرشمابهوجودمیآورد؟

2_01مهارتهایرهبری



Commitment to social 
welfare

Compromiso social

Engagement social

Социальная активность

االلتزام االجتامعي

Soziales Engagement

Sosyal angajman

ማሕበራዊ ተወፋይነት

مهارتالزمبرایبرخوردباافرادنیازمندرادارم.

9_01تعهد اجتماعی



01_9 تعهد اجتماعی

پشتیباندیگرانهستید.زمان،تواناییهاودانشخودرابهطورداوطلبانه
وبدوننیازبهدستمزددراختیاردیگرانقرارمیدهید.کارهارانهبرای

خودتان،بلکهدرجهتنیکیبهدیگراناجناممیدهید.

آیاکارداوطلبانهایاجناممیدهید؟منونهایبیاورید.چرادرآجناداوطلب
هستید؟

1_01دلسوزی/همدلی
3_01آمادگیبراییاریرسانی

10_03مهارتهایپرستاری



Teamwork skills

Capacidad de trabajo en 
equipo

Esprit d’équipe

Умение работать в 
команде

القدرة عىل العمل ضمن فريق

Teamfähigkeit

Takım çalışması becerisi

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

میتوامنبادیگرانکارکنمودشواریهارابرطرفسازم.

10_01مهارت های کار گروهی



01_10 مهارت های کار گروهی

میتوانیدخودراباگروههماهنگکنید.باکاردرمیانگروه،فرایندبهتری
بهدستمیآورید.

آیاتاکنوندراجناممأموریتیبادیگرانهمکاریکردهاید؟منونهایبیاورید.
اینپدیدهچهاحساسیرادرشمابهوجودآورد؟

7_01مهارتهایبرقراریارتباط
12_02تواناییهایانتقادپذیری



Adaptability

Capacidad de adaptación

Capacité d’adaptation

Способность к адаптации

القدرة عىل التكيف

Anpassungsfähigkeit

Uyum becerisi

ክእለት ምውህሃድ

1_02هماهنگی پذیری

می توامن به سرعت خودم را با شرایط جدید هماهنگ کنم.



02_1 هماهنگی پذیری

می توانید خود را با تغییرات محیط اطرافتان هماهنگ کنید. الزامات یا 
تکالیف را به خوبی مدیریت می کنید. به سرعت شرایط جدید را می پذیرید.

چگونه تغییرات موجود در محیط اطراف خود را مدیریت می کنید؟ منونه ای 
بیاورید. چه احساسی دارید هنگامی که چیزها تغییر می کند؟

8_02 انعطاف پذیری



Perceptive faculties/
comprehension skills

Facultad de comprensión

Capacité de compréhension/
vivacité d’esprit

Сообразительность/ 
способность к восприятию

رسعة البديهة/الفطنة

Auffassungsfähigkeit/
-gabe

Algı becerisi/kavrama 
becerisi

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/ 
ተውህቦ

2_02توانایی و استعداد دریافت

می توامن به سرعت چیزها را درک کنم.



02_2 توانایی و استعداد دریافت

می توانید به سرعت چیزهای جدید را درک کنید. دارای هوش و توانایی برای 
فراگرفنت اطالعات جدید هستید.

آیا می توانید چیزهای جدید را به سرعت به یاد بیاورید؟
آیا می توانید به سرعت درک کنید که موضوع مورد بحث، درباره چه چیزی است؟ 

منونه ای بیاورید.

11_03 توانایی تفکر و تخیل مکان مند
18_03 کار علمی

9_02 اندیشه ی جهان شمولی 
13_02 گرایش به یادگیری

1_03 مهارت های حتلیلی و حل مشکل



Endurance

Aguante

Endurance

Выносливость

املثابرة

Ausdauerfähigkeit

Dayanıklılık

ተጻዋርነት

پایداری

می توامن برای مدت زمان طوالنی روی موضوع ویژه ای مترکز 
کنم.

02_3



02_3 پایداری

می توانید مأموریتی را برای مدت  زمان طوالنی اجنام دهید. شما از توانایی 
درونی برخوردار هستید که امکان مترکز طوالنی  مدت روی مشکل یا 

موضوعی را برای شما فراهم می آورد.

چنانچه اجنام وظیفه ای اندکی بیشتر وقت بگیرد، چگونه آن را مدیریت 
می کنید؟ منونه ای بیاورید. این پدیده چه احساسی را در شما به وجود 

می آورد؟

5_02 شکیبایی



Enthusiasm

Capacidad de entusiasmo

Aptitude à s’enthousiasmer

Способность проявлять 
энтузиазм

 القدرة عىل تحفيز الذات
واآلخرين

Begeisterungsfähigkeit

Heyecan duyma

መተባብዒ ብቕዓት

مهارت های انگیزشی

من به جتربه چیزهای جدید عالقه مند هستم و خیلی زود در من 
شور و انگیزه نسبت به آنها به وجود می آید.

02_4



02_4 مهارت های انگیزشی

می توانید در مورد چیزی هیجان زده شوید. انرژی و انگیزه کافی برای اقدام 
به اجنام کاری را دارید.

 آخرین باری که راضی به مشارکت در اجنام کاری شدید، چه زمانی بوده است؟
 منونه ای بیاورید.

این امر چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟

14_02 انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه



Resilience

Resiliencia

Résistance à la pression

Психологическая 
устойчивость

القدرة عىل تحمل أعباء العمل

Belastbarkeit

Direnç

ህርኩትነት

5_02شکیبایی

مهارت الزم برای مدیریت حجم فراوانی از کار را دارم.



02_5 شکیبایی

به اندازه ی کافی خوددار هستید که بتوانید به هنگام تنش با آرامش برخورد 
کنید. برای اجنام کار سخت آمادگی دارید. از اجنام کار سر باز منی زنید.

آیا می توانید برای مدت زمان طوالنی و در حجم خیلی زیاد، کار اجنام 
دهید؟ منونه ای بیاورید. این پدیده چه احساسی را در شما به وجود  

می آورد؟

3_02 پایداری
10_02 توانایی بدنی



Showing initiative

Iniciativa propia

Sens de l’initiative

Проявление инициативы

روح املبادرة

Eigeninitiative

İnisiyatif gösterme

ውልቃዊ ተበግሶ

نوآوری

می توامن بدون کمک دیگران کار کنم.

02_6



02_6 نوآوری

منتظر این منی مانید که ببینید فرد دیگری چه می کند یا چه می گوید. آمادگی 
این را دارید که به تنهایی برای اجنام کاری، نخستین گام را بردارید.

آیا منتظر کسی هستید که برای شما تعیین تکلیف کند یا اینکه خودتان 
به سادگی کاری را شروع می کنید؟ منونه ای بیاورید.

2_01 مهارت های رهبری
17_02 احساس مسئولیت

14_03 استقالل در کار



Decision-making abilities

Capacidad de decisión

Capacité de décision

Способность принимать 
решения

القدرة عىل إتخاذ القرار

Entscheidungsfähigkeit

Karar verme becerisi

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

توانایی تصمیم گیری

همیشه توانایی در پیداکردن راهکاری را دارم.

02_7



02_7 توانایی تصمیم گیری

نخست گزینه های مختلف را می سنجید و سپس تصمیم گیری می کنید. این کار 
برای شما خیلی دشوار نیست.

هنگامی که چندین گزینه پیش رو دارید، چه کاری اجنام می دهید؟ این پدیده 
چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟ منونه ای بیاورید.

2_01 مهارت های رهبری
18_02 هدف گرایی / نتیجه گرایی



Flexibility

Flexibilidad

Flexibilité

Гибкость

املرونة

Flexibilität

Esneklik

ተዓጻጻፍነት

8_02انعطاف پذیری

می توامن شرایط جدید را به خوبی مدیریت کنم.



02_8 انعطاف پذیری

زمانی که شرایط به طور ناگهانی تغییر می کند، می توانید خود را با آن 
هماهنگ کنید. در شرایط مختلف آرامش و شکیبایی خود را نگاه می دارید.

آیا می توانید تغییرات ناگهانی در شرایط را مدیریت کنید؟ منونه ای بیاورید. 
این پدیده چه احساسی را در شما به وجود آورد؟

1_02 توانایی سازگاری



Holistic thinking/
circumspection

Pensamiento integral

Réflexion globale

Целостное мышление

التفكري الشامل

Ganzheitliches Denken

Bütüncül düşünme

ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

اندیشه ی جهان شمولی

 در حین برنامه ریزی یا تصمیم  گیری، در مورد بروز 
دشواری های احتمالی برای دیگر افراد و محیط فکر 

می کنم.

02_9



02_9 اندیشه ی جهان شمولی

شما همچنین در هنگام برنامه ریزی و تصمیم گیری، عواقب غیرمستقیم و 
درازمدت کار خود را در نظر می گیرید. تأثیرات کار خود را روی دیگر افراد، 
فرایندها و محیط به دقت بررسی می کنید و این موارد را هنگام برنامه ریزی در 

نظر می گیرید.
چطور تصمیم می گیرید که چه نوع مواد غذایی بخرید و از کجا خرید کنید؟ 

معیارهای تصمیم گیری شما جهت مشارکت در انتخابات چیست و چنانچه 
تصمیم به شرکت در انتخابات دارید به کدام حزب رأی می دهید؟

1_01 دلسوزی/همدلی
2_02 توانایی و استعداد دریافت

17_02 احساس مسئولیت
8_03 مهارت های سازماندهی



Physical stamina

Resistencia física

Résistance physique

Физическая выносливость

القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

Körperliche Belastbarkeit

Bedensel direnç

ኣካላዊ ተጸማምነት

من می توامن کارهای سخت را به خوبی و به طور پیاپی  اجنام 
بدهم.

02_10 توانایی بدنی



02_10 توانایی بدنی

می توانید برای مدت طوالنی زانو بزنید، بایستید یا راه بروید. 
می توانید در هرگونه شرایط آب و هوایی )گرما، سرما، باران( کار کنید.

آیا از حلاظ فیزیکی سالم هستید؟ آیا می توانید با اطمینان بگویید که توانایی 
۸-۶ ساعت کار روزانه را دارید )ایستاده/زانو زده/خارج از ساختمان/

خمیده(؟ آیا تاکنون در تعطیالت آخر هفته و یا خارج از نوبت  کاری خود، کار 
کرده اید؟ منونه ای بیاورید.

5_02 شکیبایی
16_03 مهارت های فنی و دستی



Creativity

Creatividad

Créativité

Креативность

اإلبداع

Kreativität

Yaratıcılık

መሃዝነት

خالقیت

من ایده های خوب فراوانی دارم.

02_11



02_11 خالقیت

می توانید در جایی که هیچ چیزی وجود ندارد، چیزی جدیدی خلق کنید. از 
حلاظ هنری با استعداد هستید یا ایده هایی در مورد چگونگی دستیابی به 

چیزی دارید. »خالق« هستید.

آیا به عنوان هنرمند، در مفهوم گسترده تری در این حیطه کارکرده اید؟
منونه ای بیاورید. این پدیده چه احساسی را در شما به وجود آورد؟ آیا ابداع 

یا طراحی چیزها برای شما سرگرم کننده است؟ منونه ای بیاورید.

I_10 تئاتر 4_03 توانایی ابتکار
I_02 هنرهای جتسمی

I_05 صنایع دستی، طراحی
I_07 ذوق موسیقی



Ability to accept criticism

Capacidad de aceptar 
críticas

Ouverture à la critique

Умение воспринимать 
критику

القدرة عىل تقبُل النقد

Kritikfähigkeit

Eleştiriye açık olma

ተቐባልነት ነቐፌታ

توانایی های انتقادپذیری

من توانایی پذیرش انتقاد را دارم.

02_12



02_12 توانایی های انتقادپذیری

می توانید با واکنش های منفی از سوی دیگران کنار بیایید. با روی باز نسبت 
به انتقاد واکنش نشان می دهید و برای پیدا کردن راه های بهبود تالش 

می کنید.

 هنگامی که دیگران اشتباهتان را به شما گوشزد می کنند، چگونه برخورد 
می کنید؟ منونه ای بیاورید.

6_01 مهار تهای درگیری زدایی
10_01 مهارت های کار گروهی



Willingness to learn

Disposición para aprender

Disposition à apprendre 

Готовность учиться

االستعداد للتعلم

Lernbereitschaft

Öğrenme arzusu

ድሉውነት ንምህሮ

گرایش به یادگیری

من توانایی اندوخنت دانش های جدید را دارم.

02_13



02_13 گرایش به یادگیری

می خواهید چیزی یاد بگیرید. من دوست دارم چیزهای جدیدی یاد بگیرم.

آخرین باری که مجبور بودید چیزی یاد بگیرید، چه زمانی بوده است؟ این 
پدیده چه احساسی را در شما به وجود آورد؟

2_02 توانایی و استعداد دریافت
18_03 کار علمی



Motivation/commitment

Motivación/disposición para 
el rendimiento

Motivation/volonté de 
rendement

Мотивация/
приверженность делу

الحامسة/االستعداد للعمل

Motivation/ 
Leistungsbereitschaft

Motivasyon/kararlılık

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه

می توامن حجم کاری باالیی را اجنام دهم.

02_14



02_14 انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه

دالیل خوبی برای کارکردن جهت دستیابی به اهداف خود دارید.
این که کاری را به بهترین نحو اجنام دهید برای شما سرگرم کننده است.

آیا کار کردن را دوست دارید؟ چه چیزی برای شما سرگرم کننده است؟

4_02 مهارت های انگیزشی



Diligence/precision

Esmero/precisión

Rigueur/précision

Старательность/Точность

الحرص/الدقة

Sorgfalt/Genauigkeit

Titizlik/özenlilik

ትግሃት/ልክዕነት

پشتکار/دقت

می توامن با دقت و با موشکافی کار کنم.

02_15



02_15 پشتکار/دقت

می توانید کار خود را به طور اصولی اجنام دهید. متامی اطالعات مهم و 
آخرین پیشرفت های علمی را در نظر می گیرید.

آیا می توانید به طور اصولی و دقیق کار کنید؟ منونه ای بیاورید. این پدیده چه 
احساسی را در شما به وجود می آورد؟



Money handling

Manejo del dinero

Savoir gérer son argent

Умение обращаться с 
деньгами

التعامل مع املال

Umgang mit Geld

Para yönetimi

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

مدیریت مالی

من فرد صرفه جویی هستم. من به هنگام دشواری های مالی، 
مسئولیت پذیر هستم.

02_16



02_16 مدیریت مالی

به هنگام دشواری های مالی، مسئولیت پذیر هستید. پول خود را به خوبی 
بودجه بندی می کنید و می توانید آن را پس انداز کنید. بیش از آن اندازه پولی 

که در اختیار دارید، خرج منی کنید.

آیا می توانید پول خود را به خوبی بودجه بندی کنید؟ آیا می توانید پول پس انداز 
کنید؟

7_03 ریاضیات/توانایی محاسبه



Sense of responsibility

Sentido de la 
responsabilidad

Sens des responsabilités

Чувство ответственности

القدرة عىل تحُمل املسؤولية

Verantwortungsbewusstsein

Sorumluluk anlayışı

ሓላፍነታዊነት

احساس مسئولیت

من می توامن از دیگران نگاهداری کنم.

02_17



02_17 احساس مسئولیت

حوزه ی مسئولیت هایتان را کاماًل می شناسید و به تنهایی آن ها را اجنام 
می دهید. می دانید که اقدامات شما پیامدهای خاصی دارند و در مورد 

آن ها احساس مسئولیت می کنید.

از چه کسی باید نگاهداری کنید؟ مسئولیت شما چیست؟ این پدیده چه 
احساسی را در شما به وجود می آورد؟

6_02 نوآوری



Determination/result 
orientation

Determinación/orientación 
hacia los resultados

Détermination/Orientation 
vers le résultat

Целеустремлeнность/
ориентация на результатв

 القدرة عىل الوصول إىل الهدف

وتحقيق النتائج املرجوة

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

Hedef odaklılık/sonuç 
odaklılık

ዕላማ ምውቃዕ/ 
ኣንፈት ዘይምስሓት

هدف گرایی / نتیجه گرایی

من می توامن به هدف خود دست پیدا کنم.

02_18



02_18 هدف گرایی / نتیجه گرایی

هدفی در ذهن دارید و می خواهید به آن دست پیدا کنید. بدون سردرگمی های 
آنچنانی در جهت دستیابی به هدف خود کار می کنید.

آخرین باری که احساس کردید به هدفی دست پیدا کرده اید، چه زمانی بود؟ 
چه چیزی به دست آوردید؟ 

آیا این امر اغلب اتفاق می افتد؟

2_01 مهارت های رهبری
7_02 توانایی تصمیم گیری



Reliability

Fiabilidad

Fiabilité

Надежность

محل ثقة لآلخرين

Zuverlässigkeit

Güvenilirlik

ተኣማንነት

قابلیت اعتماد

دیگران می توانند به من تکیه کنند. من در زمان معین در قرار 
مالقات ها حاضر می شوم.

02_19



02_19 قابلیت اعتماد

دیگر افراد می توانند به شما اعتماد کنند. سر قول خودتان هستید. به آنچه 
می گویید عمل می کنید.

آیا دیگران می توانند به شما تکیه کنند؟ منونه ای بیاورید.



Analytical and  
problem-solving skills

Capacidad de análisis y de 
resolución de problemas

Capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

القدرة عىل التحليل وحل املشكالت

Analyse- und 
Problemlösefähigkeit

Analitik beceri ve problem 
çözme becerisi

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ 
ጸገምን

مهارت های حتلیلی و حل مشکل

مهارت الزم برای تشخیص و حل دشواری ها را دارم.

03_1



Nr. x_x

XXX

XXX03_1 مهارت های حتلیلی و حل مشکل

می دانید چگونه ویژگی های شرایطی را بررسی کنید. شرایط را جتزیه و 
حتلیل می کنید و تشخیص می دهید که در این شرایط چه کاری باید اجنام 

شود.

آیا تاکنون مشکل پیچیده ای را حل کرده اید؟ چگونه این کار را اجنام دادید؟ 
آیا تاکنون شرایط گیج کننده و پیچیده ای را بررسی کرده اید؟ چگونه رفتار 

کرده اید؟ منونه ای بیاورید.

2_02 توانایی و استعداد دریافت
7_03 ریاضیات/توانایی محاسبه



Computer skills

Trabajo con ordenador

Travail sur PC

Работа на ПК

العمل عىل الحاسوب

Arbeiten am PC

Bilgisayarda çalışma

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

کار با رایانه ی شخصی

می توامن با رایانه ی شخصی کار کنم.

03_2



Nr. x_x

XXX

XXX03_2 کار با رایانه ی شخصی

در مورد روش کار رایانه ها آگاهی دارید. می توانید بدون کمک دیگران با 
رایانه کار کنید و در کار با برنامه های نرم افزاری مختلف مهارت دارید. 

می توانید به تنهایی در اینترنت جستجو کنید.

آیا رایانه شخصی/لپ تاپ دارید؟ با رایانه شخصی/لپ تاپ چه کاری اجنام می دهید؟ آیا تاکنون چیزی 
را در اینترنت جستجو کرده اید؟ منونه ای بیاورید. آیا می توانید از رایانه شخصی برای نوشنت نامه/
ایجاد جدول Excel/ایجاد ارائه ی سخنرانی در PowerPoint، ایجاد یا استفاده از پایگاه داده 

استفاده کنید؟ آیا از مهارت های SAP )سیستم ها، برنامه ها و محصوالت( برخوردار هستید؟

19_03 مدیریت دانش

W_01 کار با رایانه ی شخصی



Work planning

Planificación del trabajo

Planification du travail

Планирование рaботы

وضع خطط العمل

Arbeitsplanung

İş planlama

ውጥን ስራሕ

برنامه ریزی کاری

می توامن کارم را به خوبی سازماندهی کنم.

03_3



Nr. x_x

XXX

XXX03_3 برنامه ریزی کاری

پیش از شروع کار برنامه ریزی می کنید که اجنام کدام تکالیف در اولویت قرار 
دارد و چه کاری را می توانید بعدًا اجنام دهید.

چگونه کار خود را برنامه ریزی می کنید؟ هنگامی که کار فراوانی برای اجنام 
دادن دارید، چگونه آن را شروع می کنید؟ چگونه قرارهای مالقات خود را 

زمان بندی می کنید؟

8_03 مهارت های سازماندهی



Ability to improvise

Capacidad de improvisación

Capacité d’improvisation

Умение импровизировать

 القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

Improvisationsfähigkeit

Doğaçlama becerisi

ክእለት ምጥባብ

توانایی ابتکار

می توامن با شرایط نا آشنا به خوبی کنار بیایم.

03_4



Nr. x_x

XXX

XXX03_4 توانایی ابتکار

می توانید کاری را خودبه خود و بدون آمادگی قبلی اجنام دهید. می توانید 
بالفاصله و بدون نیاز به برنامه ریزی طوالنی مدت، واکنش نشان دهید. می توانید 

خود را در شرایطی که قباًل با آن آشنا نبوده اید، جهت یابی کنید.
آیا تاکنون مجبور به تعمیر چیزی شده اید که ابزار و مواد مناسب آن را در 

اختیار نداشته باشید؟ چگونه آن کار را شروع کردید؟ آیا می توانید به شرایط 
متغیر واکنش مناسب نشان دهید؟ منونه ای بیاورید.

11_02 خالقیت



Organising childcare

Organizar el cuidado 
de los niños

Organisation de la garde 
des enfants

Умение организовать 
присмотр за детьми

تنظيم رعاية األطفال

Kinderbetreuung 
organisieren

Çocuk bakımını organize 
edebilme

ውደባ ክንክን ህጻናት

سازماندهی نگاهداری از کودکان

می توامن فردی را پیدا کنم که توانا به نگاهداری از فرزندامن 
باشد.

03_5



Nr. x_x

XXX

XXX03_5 سازماندهی نگاهداری از کودکان

می توانید مطمئن شوید که هنگام حضور در محل کار از فرزندانتان نگاهداری 
می شود. به افراد یا مؤسسه هایی دسترسی دارید که هنگام عدم حضورتان 

در منزل، در نگاهداری از فرزندانتان کمک می کنند.

اگر هم اکنون شغلی داشتید، چه کسی از فرزندانتان نگاهداری می کرد؟ 
چنانچه مجبور باشید به تنهایی کاری را اجنام بدهید، آیا مکان دیگری برای 

نگاهداری از فرزندانتان وجود دارد؟

8_03 مهارت های سازماندهی



Customer orientation

Orientación al cliente

Orientation vers le client

Ориентированность на 
потребности клиентов

 القدرة عىل فهم رغبات العمالء
والتعامل معهم

Kundenorientierung

Müşteri odaklılık

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

6_03مشتری مداری

می توامن پاسخگوی درخواست های مشتری باشم. مهارت الزم 
برای همکاری با مشتریان را دارم.



Nr. x_x

XXX

XXX03_6 مشتری مداری

می دانید که مشتریان چه می خواهند و دوست دارید با آن ها گفتگو کنید. 
توانایی ارائه ی مشاوره، فروش و رسیدگی به شکایات را دارید.

آیا تاکنون چیزی فروخته اید؟ منونه ای بیاورید. این پدیده چه احساسی را در 
شما به وجود آورد؟

5_01 مهارت های ارتباطی



Mathematics/numeracy

Habilidades matemáticas/
de cálculo

Compétences en 
mathématiques/calcul

Склонность к математике/
вычислениям

مهارات الرياضيات/القدرة 
الحسابية

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

Matematik/hesaplama 
becerisi

ቁጽሪ/ ሒሳብ

مهارت الزم برای جمع زدن اعداد را دارم.
مهارت الزم برای محاسبه ی اعداد را دارم.

03_7 ریاضیات/توانایی محاسبه



Nr. x_x

XXX

XXX03_7 ریاضیات/توانایی محاسبه

می توانید به راحتی واحدها )وزن، ارز، طول( را تبدیل کنید.
می توانید به سرعت و از حفظ محاسبه کنید.

۱۰ درصد از ۱۲۰ چقدر است؟
آیا تاکنون در جمع زدن اعداد به دیگران کمک کرده اید؟ چگونه از 

ریاضیات در کار خود استفاده می کنید؟

16_02 مدیریت مالی
1_03 مهارت های حتلیلی و حل مشکل

W_06 مترین های ارزیابی توانایی ریاضیات و محاسبه



Organisational skills

Capacidad de organización

Capacité d’organisation

Организаторские 
способности

القدرة التنظيمية

Organisationsfähigkeit

Organizasyon becerisi

ክእለት ውደባ

مهارت های سازماندهی

مهارت الزم برای مدیریت روندهای کاری و کنترل پروسه ها را 
دارم.

03_8



Nr. x_x

XXX

XXX03_8 مهارت های سازماندهی

مهارت الزم برای سازماندهی را دارید. وظایف خود و رویه های مربوط به آن 
را درک می کنید. می توانید این تکالیف را سازماندهی کنید و مطمئن شوید که 

تکلیف موردنظر )احتماال با همکاری دیگران( به طور کامل اجنام شده است.

آیا تاکنون مجبور شده اید چندین تکلیف را به طور هم زمان اجنام بدهید؟ 
چگونه آن کار را شروع کردید؟ آیا تاکنون برای یافنت راه  حلی برای مشکل 

پیچیده ای کمک کرده اید؟ چه کاری اجنام دادید؟ 
آیا می توانید روندهای کاری را سازمان دهی کنید؟ منونه ای بیاورید.

2_01 مهارت های رهبری
3_03 برنامه ریزی کاری

5_03 سازماندهی نگاهداری از کودکان
20_03 مدیریت زمان



Pedagogical skills

Competencia pedagógica

Compétences 
pédagogiques

Педагогические навыки

مهارة تعليم األطفال

Pädagogische Kompetenz

Pedagojik yetkinlik

ብቕዓት ኣመሃህራ

مهارت های آموزشی

می توامن به کودکان چیزی یاد بدهم.

03_9



Nr. x_x

XXX

XXX03_9 مهارت های آموزشی

می توانید کودکان را در امر یادگیری یاری دهید. می توانید در اجنام تکالیف، 
آموزش یا نظارت بر دروس  کمک کنید.

آیا تاکنون از کودکان نگاهداری کرده اید؟ منونه ای بیاورید. کودکان مذکور 
چندساله بودند، چه مدت از آن ها نگاهداری می کردید؟ آیا تاکنون در اجنام 

تکالیف به کودکان کمک کرده اید؟ این پدیده چه احساسی را در شما به وجود 
 آورد؟



Caring skills

Competencia en cuidados

Compétences en soins

Навыки оказания помощи

مهارات الرعاية

Pflegekompetenz

Bakım yetkinliği

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

10_03مهارت های پرستاری

می توامن به خوبی با افرادی که نیاز به کمک دارند، کار کنم.



Nr. x_x

XXX

XXX03_10 مهارت های پرستاری

می توانید از دیگر افراد نگاهداری کنید. از متاس با افراد بیمار یا افراد 
کهنسال منی ترسید.

می دانید چه چیزی برای نگاهداری از آن ها مهم است.

آیا تاکنون از فردی بیمار یا بسیار کهنسال نگاهداری کرده اید؟ 
منونه ای بیاورید. چه کاری اجنام دادید؟ این پدیده چه احساسی را در شما 

به وجود آورد؟

1_01 دلسوزی/همدلی
9_01 تعهد اجتماعی



Spatial thinking/sense

Percepción y razonamiento 
espacial

Intelligence et capacité de 
représentation spatiales

Пространственное и 
образное мышление

 القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

Mekansal düşünme ve 
algılama

ናይ ስፍሓት ግመታ / 
ክእለት ዕቅን

می توامن مکان ها، فاصله ها و ابعاد را به خوبی جتسم کنم.

03_11 توانایی تفکر و تخیل مکان مند



Nr. x_x

XXX

XXX03_11 توانایی تفکر و تخیل مکان مند

می توانید به راحتی مکان خود را مشخص کنید. 
می توانید طراحی های فنی را بخوانید.

آیا می توانید مسیرها را به خوبی برای افراد توضیح دهید؟ 
لطفًا مسیر خود را در اینجا شرح دهید. این شیء چند وجه دارد؟

به عقیده شما چه تعداد جعبه های بسته بندی در این دفتر کار جا می شود؟

2_02 توانایی و استعداد دریافت
9_02 اندیشه ی جهان شمولی



Presentation/public 
speaking skills

Capacidad de dar discursos

Capacité à faire des 
exposés, des présentations

Умение подавать материал/
навыки преподавания

 القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

Referieren, 
Vortragstätigkeit

Sunum/konu anlatım 
becerisi

መግለጺ ምሃብ/ 
ብቕዓት ኣስተምህሮ

مهارت های ارائه/سخنرانی

می توامن روبروی شمار فراوانی از افراد گفتگو کنم.

03_12



Nr. x_x

XXX

XXX03_12 مهارت های ارائه/سخنرانی

می توانید بدون هیچ مشکلی روبروی گروه فراوانی از افراد گفتگو کنید. 
توانایی ارائه سخنرانی و مقاله را دارید. دیگر افراد دوست دارند به سخنان 

شما گوش کنند.

آیا تاکنون مجبور شده اید روبروی گروه فراوانی از افراد گفتگو کنید؟
این پدیده چه احساسی را در شما به وجود آورد؟

آیا دیگر افراد دوست دارند به سخنان شما گوش کنند؟ منونه ای بیاورید.

5_01 مهارت های ارتباطی



Writing skills

Capacidad de redacción

Compétences 
rédactionnelles

Навыки написания 
текстов

مهارات الكتابة

Schreibkompetenz

Yazma becerisi

ጽሕፈታዊ ክእለት

مهارت های نوشتاری

مهارت الزم برای نوشنت متون طوالنی را دارم.

03_13



Nr. x_x

XXX

XXX03_13 مهارت های نوشتاری

می دانید چگونه متنی را به طور روشن و خوانا سازماندهی کنید. نوشنت را 
دوست دارید.

آیا تاکنون منت طوالنی را نوشته اید؟
منونه ای بیاورید.

آیا نوشنت متون را دوست دارید؟

2_03 کار با رایانه ی شخصی
15_03 آشنایی با زبان های بیگانه



Independent work

Trabajo independiente

Autonomie dans le travail

Самостоятельное 
выполнение задач

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

Selbstständiges Arbeiten

Bireysel çalışma

ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

استقالل در کار

می توامن به طور مستقل تصمیم بگیرم که چه کاری باید اجنام 
شود.

03_14



Nr. x_x

XXX

XXX03_14 استقالل در کار

مسئولیت های خود را تشخیص می دهید و می دانید چه اقداماتی باید اجنام 
دهید. بدون کمک دیگران کار خود را متام می کنید.

آیا می توانید به تنهایی تشخیص دهید که چه کاری باید اجنام شود و سپس 
متام فعالیت های الزم را اجنام دهید؟ منونه ای بیاورید. آیا تاکنون مجبور 

شده اید تکلیفی را به تنهایی متام کنید؟ چگونه آن کار را شروع کردید؟

2_01 مهارت های رهبری
6_02 نوآوری



Foreign language skills

Conocimientos de idiomas

Connaissances de langues 
étrangères

Знание иностранных 
языков

املهارات اللغوية

Sprachkenntnisse

Yabancı dil bilgisi

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

آشنایی با زبان های بیگانه

من به چندین زبان گفتگو می کنم.

03_15



Nr. x_x

XXX

XXX03_15 آشنایی با زبان های بیگانه

جدای از زبان مادری خود، دست کم به یک زبان دیگر نیز گفتگو می کنید. از 
مهارت های گفتاری و نوشتاری در این زبان برخوردار هستید.

به چه زبان هایی گفتگو می کنید؟
تا چه اندازه در گفتگو کردن به زبان ... خوب هستید؟ آیا می توانید 

روزنامه ای را به زبان ... بخوانید؟ آیا می توانید چیزی را به زبان ... 
توضیح دهید؟

4_01 توانایی  های میان فرهنگی
5_01 مهارت های ارتباطی

W_04 آزمون های زبان



Technical and manual skills

Habilidades técnicas y 
manuales

Aptitudes techniques et 
manuelles

Технические и 
ремесленные навыки

املهارات التقنية والحرفية

Technische und 
handwerkliche Fertigkeiten

Teknik beceri ve el becerisi

ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን 
ብቕዓት

16_03مهارت های فنی و دستی

می توامن کارهای دستی اجنام دهم.
می توامن به خوبی با فن آوری کار کنم.



Nr. x_x

XXX

XXX03_16 مهارت های فنی و دستی

شما دارای مهارت های فنی و دستی هستید. می دانید که چگونه دستگاه ها را 
بکار بیندازید و تعمیرات ساده ای اجنام دهید. می توانید با دستان خود چیزی 

را تولید کنید.

آیا تاکنون چیزی را تعمیر کرده اید؟ منونه ای بیاورید.
آیا می توانید دستگاهی را بکار بیندازید؟ منونه ای بیاورید.

آیا اجنام کارهای دستی را دوست دارید؟ آیا تاکنون چیزی را با دستان خود
تولید کرده اید؟

10_02 توانایی بدنی

W_02 مواد



Negotiation skills

Capacidad de negociación

Capacités de négociation

Умение вести переговоры

املهارة التفاوضية

Verhandlungsgeschick

Müzakere becerisi

ክእለት ምርድዳእ

مهارت های مذاکره

می توامن در طول گفتگوها از موقعیتم دفاع کنم، با این حال 
توانایی سازش را نیز دارا هستم.

03_17



Nr. x_x

XXX

XXX03_17 مهارت های مذاکره

می توانید )در محیط جتاری یا خصوصی( به خوبی مذاکره کنید. می دانید که 
برای دستیابی به بهترین فرایند تا چه اندازه می توانید پیش بروید. می توانید 

دیدگاه خود را بیان کنید و از آن دفاع کنید و می توانید دیدگاه دیگران را 
درک و با آن سازگاری کنید.

آیا تاکنون در محیطی حرفه ای با شریکان جتاری مذاکره کرده اید؟
منونه ای بیاورید. این پدیده چه احساسی را در شما به وجود  آورد؟

5_01 مهارت های ارتباطی



Academic work

Trabajo científico

Travail scientifique

Научная работа

العمل األكادميي

Wissenschaftliches 
Arbeiten

Bilimsel çalışma

ስነፍልጠታዊ ዕዮ

کار علمی

مهارت الزم برای اجنام پژوهش را دارم و می توامن پیوندهای 
منطقی را تشخیص دهم.

03_18



Nr. x_x

XXX

XXX03_18 کار علمی

می دانید چگونه پژوهش های علمی را برنامه ریزی، هدایت و نتیجه گیری کنید. 
توانایی اجنام پژوهش و هدایت حتقیقات را دارید و در نوشنت و استناد/

ارجاع دادن به متون علمی مهارت دارید.

آیا در دانشگاه حتصیل کرده اید؟ رشته ی حتصیلی شما چه بوده است؟
آیا می توانید به طور اصولی دانش خود را درباره موضوعی گسترش دهید؟ 
آیا تاکنون با مباحث علمی سروکار داشته اید؟ منونه ای بیاورید. آیا تاکنون 

روی پژوهشی کار کرده اید؟
2_02 توانایی و استعداد دریافت

13_02 گرایش به یادگیری
19_03 مدیریت دانش



Knowledge management

Gestión del conocimiento

Gestion des connaissances

Управление знаниями

إدارة جمع املعلومات والبحث

Wissensmanagement

Bilgi yönetimi

ምሕደራ ፍልጠት

مدیریت دانش

مهارت الزم برای پیدا کردن اطالعات را دارم. توانایی اجنام 
پژوهش را دارا هستم.

03_19



Nr. x_x

XXX

XXX03_19 مدیریت دانش

می توانید حجم فراوانی از اطالعات را مدیریت کنید. می توانید حقایق، داده ها 
و اطالعات را پیدا، ذخیره و پردازش کنید و آن ها را انتقال دهید. می توانید 

با سیستم های اطالعاتی پیچیده کار کنید.

در صورت عدم آگاهی درمورد چیزی، چه کاری اجنام می دهید؟ چگونه 
اطالعات را پیدا می کنید؟

چگونه اطالعات را مدیریت می کنید؟ چگونه اطالعات را به یاد می آورید؟

2_03 کار با رایانه ی شخصی
18_03 کار علمی



Time management

Gestión del tiempo

Gestion du temps

Организация рабочего 
времени

إدارة الوقت

Zeitmanagement

Zaman yönetimi

ምሕደራ ግዜ

مدیریت زمان

من می توامن زمان خود را به خوبی برنامه ریزی کنم.
من وقت شناس هستم.

03_20



Nr. x_x

XXX

XXX03_20 مدیریت زمان

می توانید زمان خود را برنامه ریزی کنید. کار )و وقت آزاد( خود را 
برنامه ریزی می کنید، بنابراین به خاطر محدودیت زمان حتت فشار قرار 
منی گیرید. می دانید کار موردنظر چقدر طول می کشد. شما وقت شناس 

هستید. برای زمان بندی قرارهای مالقات، هیچ مشکلی ندارید.
آیا هنگامی که قرار مالقاتی دارید، وقت شناس هستید؟

آیا تکالیف خود را در موعد مقرر به پایان می برید؟ منونه ای بیاورید.

8_03 مهارت های سازماندهی



General knowledge

Conocimientos generales

Connaissances générales

Эрудированность

املعرفة العامة

Allgemeinwissen

Genel kültür

ሓፈሻዊ ፍልጠት

دانش عمومی

من به همه  چیز عالقه مند هستم و می توامن چیزهای فراوانی را 
به خاطر بیاورم.

I_01



Nr. x_x

XXX

XXXI_01 دانش عمومی

از دانش عمومی گسترده ای برخوردار هستید. آگاهی فراوانی در مورد 
بسیاری از موضوعات دارید. به اخبار و رویدادهای جاری عالقه مند هستید. 

می توانید چیزهای فراوانی را به خاطر بیاورید.

چه چیزی نظر شما را زیاد جلب می کند؟
آیا زیاد تلویزیون متاشا می کنید، زیاد کتاب می خوانید، وقت فراوانی برای 

فعالیت های اینترنتی می گذارید؟ آیا به موضوعات فراوانی عالقه مند هستید؟ 
آیا می توانید همه چیز را به یاد بیاورید؟

I_06 سرگرمی ها
13_02 گرایش به یادگیری



Visual arts

Artes plásticas

Arts visuels

Изобразительное 
искусство

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

Bildende Kunst

Görsel sanatlar

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

هنرهای جتسمی

مهارت الزم برای نقاشی و طراحی را دارم.
فرد خالقی هستم.

I_02



Nr. x_x

XXX

XXXI_02 هنرهای جتسمی

نقاشی و طراحی را دوست دارید.
شما با مواد گوناگونی کار می کنید.

آیا نقاشی و طراحی را دوست دارید؟ چه چیزی؟
آیا دوست دارید به طور خالقانه با مواد دیگر کار کنید؟

I_06 سرگرمی ها
11_02 خالقیت

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Family

Familia

Famille

Семья

القدرة عىل دعم األرسة

Familie

Aile

ስድራ-ቤት

خانواده

می توامن از خانواده ام پشتیبانی کنم.

I_03



Nr. x_x

XXX

XXXI_03 خانواده

در مواقع خوب و بد در کنار اعضای خانواده خود می مانید.
به خانواده تان کمک می کنید؛ شما برای کمک به یکدیگر حاضر می شوید.

آیا خانواده ای دارید؟ آیا خانواده تان را پشتیبانی می کنید؟ منونه ای بیاورید.
این پدیده چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟

1_01 دلسوزی/همدلی



Gardening, farming

Jardinería, agricultura

Jardin, agriculture

Садоводство, земледелие

البستنة، الزراعة

Garten, Landwirtschaft

Bahçıvanlık, çiftçilik

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

باغبانی، کشاورزی

کار کردن در باغ یا مزرعه را دوست دارم.

I_04



Nr. x_x

XXX

XXXI_04 باغبانی، کشاورزی

شما عاشق گل ها و گیاهان، سبزی ها و چیزهایی هستید که رشد می کنند. از 
روش کاشت گیاهان مختلف آگاهی دارید.

آیا تاکنون در باغ کار کرده اید؟ آیا تاکنون خودتان گیاهی کاشته اید؟

16_03 مهارت های فنی و دستی

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Handicrafts, design

Trabajo manual, diseño

Travail manuel, mise en 
forme

Рукоделие, дизайнерские 
навыки

العمل اليدوي، التصميم

Handarbeit, Gestalten

El işi, tasarım

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

صنایع دستی، طراحی

صنایع دستی را دوست دارم.

I_05



Nr. x_x

XXX

XXXI_05 صنایع دستی، طراحی

اجنام کارهای دستی را دوست دارید. دوست دارید خودتان چیزهایی را 
تولید کنید.

آیا صنایع دستی را دوست دارید؟ چه نوعی؟

I_06 سرگرمی ها
11_02 خالقیت

16_03 مهارت های فنی و دستی

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Hobbies

Aficiones

Hobbys

Хобби

الهوايات

Hobbys

Hobiler

ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

سرگرمی ها

در وقت آزادم، عالقه مند به اجنام ... هستم.

I_06



Nr. x_x

XXX

XXXI_06 سرگرمی ها

موارد خاصی وجود دارد که دوست دارید در وقت آزاد خود اجنام دهید.
برای سرگرمی های خود وقت می گذارید.

آیا سرگرمی هایی دارید؟ چه چیزهایی هستند؟

I_05 ،I_04 ،I_03 ،I_02 ،I_01
را ببینید



Musicality

Habilidades musicales

Musicalité

Музыкальность

املوهبة املوسيقية

Musikalität

Müzikalite

ሙዚቃዊ ወኒ

ذوق موسیقی

نواخنت موسیقی را دوست دارم.
می توامن یکی از سازهای موسیقی را بنوازم.

I_07



Nr. x_x

XXX

XXXI_07 ذوق موسیقی

گوش دادن و نواخنت موسیقی را دوست دارم. می توانید یک یا چند ساز 
موسیقی را بنوازید. خواننده خوبی هستید.

 آیا دوست دارید به موسیقی گوش کنید؟ آیا نواخنت موسیقی را دوست دارید؟
آیا می توانید یکی از سازهای موسیقی را بنوازید؟

کدام ساز؟

I_06 سرگرمی ها
11_02 خالقیت

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟
W_05 سازهای موسیقی



Politics

Política

Politique

Политика

السياسة

Politik

Siyaset

ፖለቲካ

سیاست 

به سیاست عالقه دارم.
فعالیت سیاسی دارم/داشته ام.

I_08



Nr. x_x

XXX

XXXI_08 سیاست 

در مورد دشواری های سیاسی جاری آگاهی دارید. در امور سیاسی شرکت 
می کنید.

آیا به سیاست عالقه دارید؟ آیا فعالیت سیاسی دارید؟

I_01 دانش عمومی
5_01 مهارت های ارتباطی

7_01 مهارت های برقراری ارتباط

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Sport

Deporte

Sport

Спорт

الرياضة

Sport

Spor

ስፖርት

ورزش

ورزش را دوست دارم.

I_09



Nr. x_x

XXX

XXXI_09 ورزش

به ورزش عالقه دارم. در یک یا چند رشته ورزشی فعالیت دارید.

آیا به ورزش عالقه دارید؟
آیا ورزش می کنید؟

چه ورزش هایی اجنام می دهید؟
فوتبال، دو، دوچرخه سواری، رقص، شنا، و غیره؟ هرچند وقت یک بار؟

I_06 سرگرمی ها

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Theatre

Teatro

Théâtre

Театр

املرسح

Theater

Tiyatro

ትያትር

تئاتر

به تئاتر عالقه دارم.

I_10



Nr. x_x

XXX

XXXI_10 تئاتر

دوست دارید به تئاتر بروید. شما همچنین ایفای نقش را دوست دارید.

آیا ایفای نقش را دوست دارید؟
آیا دوست دارید به تئاتر بروید؟

I_06 سرگرمی ها
11_02 خالقیت

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



Love of animals

Amor por los animales

Amour des animaux

Любовь к животным

حب الحيوانات

Tierliebe

Hayvan sevgisi

ፍቕሪ እንስሳታት

دوستی با حیوانات

من با حیوانات خوب هستم.

I_11



Nr. x_x

XXX

XXXI_10 دوستی با حیوانات

شما عاشق حیوانات هستید. حیوان خانگی دارید یا نگاهداری از حیوانات را 
دوست دارید.

آیا حیوانات را دوست دارید؟ آیا حیوان خانگی دارید/داشته اید؟

W_03 این عالقه برای من در کدام یک از این بخش ها کاربرد دارد؟



W_01 کارتدانشافزایی

کاربارایانهیشخصی
)macOS ،iOS ،Android ،MS Windows( سیستمهایعامل

)LaTeX ،Apple Pages ،OpenWriter ،MS Word( واژهپردازی
)Apple Numbers ،OpenCalc ،MS Excel( ایجادجدولهایمحاسبهای
)Apple Keynote ،OpenImpress ،MS Powerpoint(ارائهیسخنرانی

)OpenBase ،MS Access( مدیریتپایگاهداده
)OpenProject ،MS Project( مدیریتپروژه

)Google Chrome ،Safari ،Mozilla Firefox ،MS Internet Explorer( مرورگرهایوب
)Apple iCal ،Mozilla Thunderbird ،MS Outlook( مدیریتاطالعاتشخصی

)SAS ،r ،Stata ،SPSS( آماروحتلیل
)JabRef ،Citavi ،Zotero ،Refworks ،Endnote( مدیریتمنابعمتنی

)IrfanView ،Gimp ،Adobe Photoshop( ویرایشتصویر
)QuarkXPress ،Adobe InDesign( نشررومیزی

)Coral Draw ،Adobe Illustrator( برنامههایگرافیکیوطراحی
)Ruby ،Perl ،Visual Basic .NET ،JavaScript ،PHP ،Python ،C# ،C++ ،C ،Java( زبانهایبرنامهنویسی



Nr. Infokarte



W_02 کارتدانشافزایی

مواد
فلزات )مانند آهن، فوالد، مس، آلومینیوم(

غیرفلزات )مانند گرافیت، کربن(
موادمعدنی )مانند چوب، پالستیک(

موادمعدنیغیرفلزی )مانند سرامیک، شیشه(
نیمههادیها )مانند سیلیکون/سيليسيوم(

موادمرکب )مانند مرکب های لیفی، چندسازه ها، کامپوزیت های نفوذی(



Nr. Infokarte



W_03 کارتدانشافزایی

ت فعالی زمینههای
)https://berufenet.arbeitsagentur.de:منبع(

ساختمان، معماری، مواد خام  y  شیمی، داروسازی، حتلیل جتربی آزمایشگاهی  y  کارپردازی، ذخیره سازی، تدارکات، 
حمل ونقل  y  الکترونیک، نیرو، تهیه و دفع  y  پژوهش، توسعه، عمران، طراحی فنی  y  مهمانداری، گردشگری، مدیریت برنامه 

ریزی، خانه داری/اقتصاد خانه  y  سالمت، ورزش، مو، زیبایی و تندرستی  y  چوب، کاغذ، پالستیک، رنگ و الک الکلی، 
منسوجات  y  فناوری اطالعات، رایانه، جمع آوری داده ها، حتلیل داده ها  y  کشاورزی، محیط زیست، مواد غذایی  y  رسانه، 

فرهنگ، طراحی، هنر  y  فلز، مهندسی مکانیک و خودرو  y  برنامه ریزی و کنترل تولید، تضمین کیفیت، نگهداری  y  حقوق 
قضایی، امور مالیاتی، حسابرسی  y  حفاظت و امنیت، متیزکاری  y  کار اجتماعی، آموزش و پرورش  y  اقتصاد، مدیریت، زبان



Nr. Infokarte



W_04 کارتدانشافزایی

زبان آزمونهای
)TOEFL( آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان  بیگانه

)IELTS( سیستم آزمون بین املللی زبان انگلیسی
برنامه DELF-DALF )دیپلم رسمی زبان فرانسوی(

DELE )دیپلم زبان اسپانیایی به عنوان زبان  بیگانه( 

HSK )آزمون مهارت در زبان چینی(

)DSH( آزمون زبان آملانی برای ورود به دانشگاه
آزمون زبان مهارت CELPE-Bras )پرتغالی(

UNIcert )گواهی بین املللی زبان )با تخصص ویژه((



Nr. Infokarte



W_05 کارتدانشافزایی

موسیقی سازهای
سازهایبادی )مانند ترومپت، شیپور، فلوت، کالرینت(

سازهایکوبهای )مانند طبل، پرکاشن(
سازهایزهی )مانند ویولن، ویولن سل(

سازهایکیبورد )مانند پیانو، ارگ(
سازهایمضرابی )مانند گیتار، باس(



Nr. Infokarte



W_06 کارتدانشافزایی

توانایی ریاضیات و محاسبه بی  ارزیا مترین های 
محاسباتپایهای

۳+)۱۲-۶(×۱٫۵=?

تقسيم
۴/۵ : ۳/۸ =?

محاسبهیواحدهایاندازهگیری
۱۷٫۵سانتیمتر مکعب چند لیتر )ل( می شود ؟

محاسبهیدرصدی
هفت درصد ۲۵۰۰۰ چقدر می شود؟

هندسه
مساحت یک سطح آ در یک محیط داریره با شعاع ۳ متر چقدر می شود؟



Nr. Infokarte
پاسخها

۳+)۱۲-۶(×۱٫۵= ۱۲

۴/۵ : ۳/۸=۳۲/۱۵

۱۷٫۵سانتیمتر مکعب چند لیتر )ل( می شود ؟ لیتر۱۷٫۵

هفت درصد ۲۵۰۰۰ چقدر می شود؟ یورو ۱۷۵۰

مساحت یک سطح آ در یک محیط داریره با شعاع ۳ متر چقدر می شود؟
فرمول: مساحت = پی در شعاع به توان ۲

آ= پی* ۱٫۵ به توان ۲ 
آ= ۷٫۰۶۹مترمربع



تقویتی کارت های 





Nr. Infokarte



تقویتی کارت های 





Nr. Infokarte



تقویتی کارت های 





Nr. Infokarte
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