
آغاز تحصیل در 
دانشگاههای آلمان با آزمون  

TestDaF



تفاوتی نمی کند در کدام رشته و کدام شهر قصد 
تحصیل دارید: آزمون TestDaF  توسط تمام 

دانشگاه های آلمان به عنوان مدرک معتبر زبان به 
رسمیت شناخته می شود.
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تست داف:
مدرک زبان معتبر شما برای کار و تحصیل در آلمان

بیش از 25000 هزار کارنامه در سال: آزمون TestDaF  مهم ترین آزمون زبان برای متقاضیان تحصیل در 
آلمان جهت احراز دانش زبان آلمانی می باشد.

  با کسب سطح TDN 4  در هر 4 بخش آزمون در قریب به اکثر دوره های تحصیلی و رشته های دانشگاهی
پذبرش می شوید.  

  صرفًا جهت تحصبل در معدود رشته های دوره کارشناسی ارشد نیاز به کسب سطحی باالتر از معمول دارید.
  کسب سطح TDN 3 در یکی از بخش های آزمون در صورت احراز سطح TDN 5 در بخشی دیگر مورد

    قبول بعضی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آلمان می باشد.
  جهت تحصیل در بسیاری از دوره ها و رشته های دانشگاهی کسب سطوحی پایین تر )به طور مثال چهار بار

TDN 3 ( کفایت می کند.  

در اسرع وقت نسبت به کسب اطالعات در مورد سطح دانش زبانی الزم برای دوره دانشجویی که در نظر 
 دارید اقدام کنید. برای این منظور به صفحه اینترنتی دانشگاه مورد نظر و یا به صفحه

www.sprachnachweis.de  مراجعه نمایید.

عالوه بر این می توانید از گواهینامه TestDaF برای دست یافتن به فرصت های شغلی )آکادمیک( سود 
ببرید. با نتایج مطلوب مندرج در گواهینامه TestDaF سطح باالی دانش زبانی خود را برای مراکز تحقیقاتی و 

پژوهشی آلمان و یا کارفرمای آینده خود به اثبات برسانید.

 TestDaF گواهینامه 
است: ارزشمند 

  به مدت نامحدود معتبر است.
   مورد قبول تمامی دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی آلمان می باشد.
   ارزیابی دقیقی از مهارت های زبانی شما 

ارائه می دهد.



آزمون TestDaF در چهار بخش به ارزیابی 
مهارت های داوطلبان می پردازد. مهارت هایی که 

 الزمة تحصیل و فعالیتهای پژوهشی در آلمان
باشند. می 

TestDaF چه چیزی را 
می آزماید؟

دل افروز راهیوا، 22 ساله از ازبکستان:

من در سال گذشته موفق شدم آزمون TestDaF را با موفقیت پشت سر بگذرانم و اکنون مشغول تحصیل رشتة 
روان شناسی در دانشگاه روهر بوخوم می باشم. 

در ابتدا درک مطالب مطروحه در کالس های دانشگاه برای من سخت بود. به ویژه مفاهیم کاربردی و سرعت گفتار مشکل ساز 
بودند! هیج کس پیگیر این نبود که آیا من چنان که در کالس زبان آلمانی معمول بود چیزی متوجه شده ام یا نه. اما مهارت 

هایی که با TestDaF فرا گرفتم، کمک شایانی در تحصیل هستند. به طور مثال در زمینة نمودارهای دروس آماری و یا نوشتن متون 
که غالبًا پیش می آید. ویژگی بزرگ و مهم این آزمون و تحصیل در دانشگاه به نظر من این است که بتوان با وجود اشتباه ها 

گفتگو کرد و نوشت.
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TestDaF 4 بخش آزمون
در آزمون TestDaF باید به این مهارت ها اشراف داشته باشید:

مهارت خواندن  
شامل 3 متن و 30 پرسش به مدت 60 دقیقه

شما قادر هستید متون کوتاه مربوط به زندگی روزمره 
دانشگاهی را بخوانید و تناسب صحیح با اظهارات عنوان 

 شده را پیدا کنید. )شامل آگهی ها ، خالصه کتاب
و داده های مربوط به کالس های دانشگاهی(. عالوه بر 

آن شما توانایی درک مفاهیم متون بلند با مضامین علمی 
را دارید و قادر هستید به پرسش های مربوط به جزئیات 

آن پاسخ دهید.

مهارت نوشتن
یک تکلیف نوشتاری به مدت 60 دقیقه

شما توان نوشتن متنی منسجم با ترکیب مشخص در 
مورد موضوعی خاص را دارید. بدین منظور شما می توانید 

اطالعات یک نمودار آماری را استخراج کرده و محتوای 
آن را جمع بندی کنید. شما موفق می شوید قیاسهایی را 
به نمایش بگذارید و دیدگاه های خود را با ذکر دلیل بیان 

کنید.

مهارت شنیدن 
شامل 3 متن شنیداری و 25 پرسش به مدت 40 

دقیقه

شما قادر هستید متون گفتاری را درک کنید. این 
متون شامل گفتگوهای کوتاه، مصاحبه و سخنرانی 
می شوند. شما قادر به فهم بافت کلی و داده های 

 حائز اهمیت متون بلند گفتاری هستید و به
پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهید.

مهارت گفتار
شامل 7 مسئله گفتاری به مدت 35 دقیقه

شما توانایی واکنش در موقعیت های زندگی 
دانشگاهی را دارید و می توانید دیدگاه های خود را 

در یک سمینار به اشتراک بگذارید یا توان در میان 
گذاشتن یک پیشنهاد با یکی از هم دانشگاهی های 
خود را دارید. عالوه بر آن می توانید فعاالنه در یک 

بحث شرکت کنید.



TestDaF سطوح
 سه سطح آزمون TestDaF )شامل TDN 3, 4, 5 ( توانایی های زبانی که پیش نیاز تحصیل در آلمان

می باشند را توصیف می کنند.  این سطوح از "مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها" تبعیت می کنند و به شما و 
نهادهای مختلف که گواهینامه در اختیارشان قرار می گیرد،  امکان قیاس مهارت های زبانی شما را در سطح بین 

الملل فراهم می کند

مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها
C B A

Proficient User Independent User Basic User 

C2
Mastery

C1
Effective Proficiency

B2
Vantage

B1
Threshold

A2
Waystage

A1
Breakthrough

TestDaF سطوح   TDN 3TDN 4TDN 5

اخذ قطعی پذبرش امکان اخذ 
پذبرش
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آزمون TestDaF  نه تنها عادالنه است…

عدالت و کیفیت از اصول خط مشی انستیتو تست داف می باشند.

شکل استاندارد آزمون TestDaF به شما امکان 
آماده سازی با اطمینان خاطر را می دهد. شما آگاهی 

کامل نسبت به انتظاراتی که از شما می رود دارید. 
انستیتو تست داف عدالت را در آزمون و ارزشیابی آن 

تضمین می کند.

آزمون TestDaF  برای داوطلبان با شرایط 
خاص جسمی

شرکت در آزمون TestDaF حتی با وجود ناتوانی 
جسمی و معلولیت نیز امکان پذیر است. )به طور 
نمونه در صورت ابتال به بیماری های دیداری و 

شنیداری( یا اگر با مشکالت یادگیری روبرو هستید 
)عدم تمرکز، کم توجهی و یا خوانش پریشی(

نوع برگزاری آزمون بنا بر نیازهای شما تطبیق داده 
می شود. در صورت لزوم در اسرع وقت با مرکز 

برگزاری آزمون تماس بگیرید.

آزمون  TestDaF همواره در موارد زیر 
یکسان می باشد

   ساختار

   نوع سؤاالت

   خواسته ها

   نوع برگزاری آزمون

   ارزشیابی
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حفظ استانداردها، اثبات کیفیت
موسسه تست داف نهادی دانش بنیاد است. کیفیت 
آزمون از طریق پژوهش های مداوم حفظ شده و ارتقا 

داده می شود. شفاف سازی بیشتر نیز سرلوحه کیفیت 
می باشد.

در نهایت این شرکت کنندگان هستند که از این 
رویکرد بهره مند می شوند: خواسته های آزمون 
یکسان می ماند و عدالت در آزمون جاری است.

Q-Mark :مهر استاندارد
  TestDaF رعایت استانداردهای کیفیت در آزمون

توسط اتحادیه اروپایی عرضه کنندگان 
آزمون های زبان با رتبه ممتاز ارزیابی 

شده است و این آزمون موفق به دریافت 
گواهینامه استاندارد Q-Mark شده 

است.
www.alte.org

آزمون TestDaF تابع چارچوب های یکنواخت و دقیق می باشد.

ما استانداردهای جهانی کیفیت را برای هر آزمون تضمین می کنیم.

… بلکه قابل اطمینان نیز می باشد.

 آزمون نویسی متمرکز توسط طراحان
دوره دیده در انستیتو تست داف

برگزاری سراسری آزمون TestDaF در 
مراکز مجاز آزمون در دنیا

سنجش و ارزیابی متمرکز تمامی سؤاالت 
 آزمون و نمره دهی مهارت های

شرکت کنندگان

ارزیابی سؤاالت در دنیا از طریق برگزاری 
 آزمون های آزمایشی با داوطلبین
TestDaF و ارزیابی سؤاالت



TestDaF هفت گام برای موفقیت در آزمون
www.testdaf.de ← برای داوطلبین

آیا آمادگی شرکت در آزمون را دارید؟ به کمک آزمون تعیین 
سطحی که در پایگاه اینترنتی TestDaF وجود دارد می توانید به این 

موضوع پی ببرید. 
1

آماده سازی خود را به صورت اصولی انجام دهید:

  به وسیله نمونه سؤاالت )موسوم به Modellsatz( که در پایگاه
اینترنتیTestDaF به صورت رایگان به همراه فایل های صوتی در   

دسترس است. شما مجاز به دانلود و چاپ آنها نیز می باشید.  

) Hinweise und Tipps با استفاده از راهکارهای ما )موسوم به  
به صورت مطمئن گام در راه پاسخ گویی به سؤاالت آزمون   

بردارید.  

  با کمک کتاب های آماده سازی انتشارات گوناگون که فهرستی از
آنها در پایگاه اینترنتی TestDaF موجود است.  

  با نام نویسی در دوره های آماده سازی مراکز برگزاری آزمون
شامل دانشگاه ها و مراکز آموزشی انستیتو گوته.  

  با کمک دوره های )Deutsch-Uni Online )DUO می توانید
از پشتیبان های آنالین بهره ببرید.  

2

اقدام به انتخاب یکی از مراکز آزمون در نزدیکی محل زندگی خود 3
نمایید.

یکی از تاریخ های آزمون را انتخاب نمایید. در اسرع وقت و با توجه 4
به مهلت درخواست پذیرش دانشگاه ها اقدام کنید.

به صورت آنالین اقدام به نامنویسی کنید. به توصیه های مرکز 5
آزمون توجه نمایید. نام کاربری و رمز عبور خود را به خاطر بسپرید. 

زیرا برای پردازش داده های خود به آن نیاز دارید.

اطالعات دقیق کسب کنید: آزمون چگونه برگزار می شود؟ صفحه 6
 TestDaF را در پایگاه اینترنتی )FAQ( مربوط به سؤاالت متداول

مطالعه نمایید تا به جزییات مربوط به بازه زمانی پیش، به هنگام و 
پس از آزمون آگاه شوید.

از دریافت نتیجه آزمون و کارنامه خوشحال شوید!7

از نتیجه آزمون می توانید 6 هفته پس از برگزاری آزمون با مراجعه 
به صفحه شخصی خود آگاه شوید. بدین منظور نیاز به نام کاربری و 
رمز عبور خود دارید. گواهینامه رسمی TestDaF را می توانید با 

مراجعه به مرکز آزمون خود دریافت کنید. 



مراکز آزمون در سراسر دنیا

  نزدیک به 500 مرکز آزمون در 100 کشور دنیا
   شرکت کنندگانی از 150 کشور

   با 25000 شرکت کننده در سال بزرگترین و مهم ترین آزمون 
زبان آلمانی در این سطح از مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien

Burkina Faso
Chile
China
Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran

Island
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien

Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien

Südkorea
Südafrika
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische 
Emirate
Vietnam
Zypern



ارائه شده توسط: :TestDaF ارتباط با انستیتو

Gesellschaft für Akademische Studien-
vorbereitung und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

kontakt@testdaf.de
www.testdaf.de
www.facebook.com/
TestDaF

EALTA  و  ALTE عضو
EAQUALS  و  ITC عضو وابسته
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