
Chương trình học 
của bạn bắt đầu 
với kỳ thi TestDaF



Dù bạn muốn học chuyên ngành gì 
và ở đâu, TestDaF là chứng chỉ ngôn 
ngữ được công nhận bởi tất cả các 
trường đại học Đức.
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TestDaF:
Chứng chỉ ngoại ngữ cho việc học tập và làm việc

Hơn 25.000 chứng chỉ mỗi năm: TestDaF là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Đức 
quan trọng nhất đối với sinh viên nước ngoài.

   Với TestDaF trình độ 4 (TDN 4) trong cả 4 phần thi, bạn sẽ được chấp nhận 
ở hầu hết các ngành học.

  Chỉ một số rất ít chương trình cao học yêu cầu trình độ TestDaF cao hơn.
   Một số trường đại học chấp nhận TDN 3 cho một trong 4 phần thi, nếu bạn 
đạt được TDN 5 ở một trong các phần còn lại.

  Nhiều ngành học thậm chí chấp nhận kết quả TestDaF thấp hơn 
   (chẳng hạn TDN 3 cho cả 4 phần thi).

Bạn có thể tìm hiểu yêu cầu về ngoại ngữ đối với từng chương trình học tại 
trang web của trường hoặc tại www.sprachnachweis.de.

Bạn cũng có thể dùng TestDaF làm chứng chỉ ngôn ngữ đối với những công 
việc thuộc lĩnh vực học thuật và thuyết phục các cơ sở nghiên cứu hoặc nhà 
tuyển dụng về trình độ tiếng Đức tốt của mình.

Chứng chỉ TestDaF
rất hữu ích vì:

  Có giá trị vĩnh viễn. 

    Được chấp nhận bởi tất cả 
các trường đại học.

   Cung cấp thông tin chính
 xác về khả năng ngôn ngữ
 của bạn.



TestDaF kiểm tra 4 kỹ năng ngôn 
ngữ bạn cần cho việc học tập và 
làm việc.

TestDaF kiểm tra những gì? 

Dilafruz Rahieva (22), Uzbekistan:
Tôi vượt qua kỳ thi TestDaF năm vừa rồi và hiện đang học ngành 
Tâm lý tại đại học Ruhr Bochum. 

Những giờ học đầu tiên với tôi khá khó khăn – những khái niệm chuyên ngành và tốc độ 
nói! Không ai hỏi tôi có hiểu không như trong những giờ học tiếng Đức trước đó. Nhưng 
những gì có được từ TestDaF giúp tôi rất nhiều. Chẳng hạn như có nhiều biểu đồ để 
phân tích trong lớp Thống kê và chúng tôi phải viết nhiều. Điều quan trọng nhất trong học 
và thi theo tôi là việc có thể nói và viết một cách dễ hiểu. 

Ản
h:

 S
te

fa
n 

G
ru

nd
m

an
n



4 phần thi TestDaF
Bạn cần có những kỹ năng sau:

Đọc hiểu 
3 bài đọc, 30 câu hỏi, 60 phút

Bạn có thể đọc những đoạn văn ngắn 
về các hoạt động thường ngày ở trường 
và sắp xếp các ý dựa trên: nội dung bài 
giảng, mẩu tin hoặc bình luận sách báo. 
Bạn có thể đọc những đoạn dài hơn về 
các đề tài chung hoặc học thuật và trả 
lời câu hỏi về các phát biểu cũng như 
chi tiết được đề cập trong đó.

Viết
1 câu hỏi, 60 phút

Bạn viết một cách mạch lạc, chặt chẽ, rõ ràng về một đề 
tài xác định. Bên cạnh đó bạn cũng có thể được yêu cầu 
miêu tả và tóm tắt thông tin từ một biểu đồ, thông qua 
việc so sánh và đưa ra nhận định cá nhân.

Nghe hiểu 
3 bài nghe, 25 câu hỏi, 40 phút

Bạn có thể hiểu những đoạn được 
nghe: đoạn hội thoại ngắn, phỏng 
vấn hoặc thuyết trình. Bạn cũng hiểu 
nội dung tổng quát và những ý quan 
trọng trong những đoạn dài hơn và 
trả lời những câu hỏi liên quan.

Nói
7 câu hỏi, 35 phút

Bạn có thể giao tiếp trong những 
tình huống thông thường ở trường. 
Bạn nêu lên quan điểm, ý kiến trong 
giờ học, đưa ra lời khuyên hoặc chủ 
động tham gia thảo luận.



Những trình độ TestDaF 
3 trình độ TestDaF (TDN 3, 4, và 5) là thước đo về các kỹ năng ngôn ngữ của 
bạn, các kỹ năng mà bạn cần có cho việc học tập và làm việc. Những mức 
độ này tuân theo khung quy định chung về ngôn ngữ của châu Âu.  Nó cung 
cấp cho bạn cũng như nơi bạn nộp chứng chỉ những đánh giá và so sánh 
chính xác, mang tính quốc tế, về năng lực ngoại ngữ của bạn.

TestDaF-Niveaustufen (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Khung quy định chung của châu Âu về ngôn ngữ

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Có thể  
được chấp 
nhận

Chắc chắn được 
chấp nhận



Ản
h:

 L
ut

z 
Ka

m
pe

rt



TestDaF công bằng…

Sự công bằng và chất lượng là tiêu 
chí của viện TestDaF.
Định dạng chuẩn của TestDaF mang 
đến sự an toàn trong việc chuẩn bị 
cho kỳ thi. Bạn biết rõ TestDaF yêu 
cầu gì từ thí sinh.
Viện TestDaF cam đoan tính công 
bằng trong kỳ thi cũng như trong 
việc đánh giá bài làm của bạn.

TestDaF dành cho thí  
sinh đặc biệt
Bạn vẫn có thể tham dự kỳ thi  
TestDaF nếu bạn chịu ảnh hưởng bởi 
những khiếm khuyết cơ thể (chẳng 
hạn về thị giác hay thính giác) hoặc 
gặp khó khăn trong việc học (chẳng 
hạn mắc chứng đọc khó hay khó tập 
trung). Trong trường hợp đó TestDaF 
sẽ được tiến hành phù hợp theo nhu 
cầu của bạn. Vui lòng liên hệ sớm 
với trung tâm tổ chức thi mà bạn 
chọn để được sắp xếp thuận tiện 
nhất.

Kỳ thi TestDaF luôn không 
đổi trong

   Cấu trúc
   Loại câu hỏi
   Yêu cầu
   Quy trình tổ chức
   Đánh giá
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Chấ lượng được bảo đảm và 
chứng minh
Viện TestDaF là một tổ chức học 
thuật. Chất lượng của TestDaF luôn 
được bảo đảm và nâng cao rõ rệt 
thông qua những nghiên cứu liên tục.
Lợi ích của bạn: Yêu cầu của kỳ thi 
không thay đổi, đảm bảo sự công 
bằng.

Dấu của chất lượng: Q-Mark
Hiệp hội của châu Âu về kiểm tra 
khả năng ngôn ngữ (ALTE) đã đánh 
giá sự bảo đảm chất lượng của 
TestDaF ở mức rất tốt và cấp dấu 
„Q-Mark“ cho bài thi.

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

TestDaF tuân theo những nguyên tắc thống nhất

Chúng tôi bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế trong  
mỗi kỳ thi. 

… và đáng tin cậy.

Soạn thảo tập trung bởi những 
chuyên gia tại trung tâm  

TestDaF

Các câu hỏi trong bài thi Test-
DaF được kiểm nghiệm  

và đánh giá trước trên toàn  
thế giới

Kỳ thi chỉ được tổ chức tại 
những trung tâm được cấp 

phép trên thế giới

Phân tích và đánh giá tập  
trung tất cả các phần thi



7 bước để thành công trong kỳ thi TestDaF
www.testdaf.de ➡ Tab dành cho thí sinh

Bạn đã sẵn sàng cho TestDaF? Tự kiểm tra đánh 
giá trình độ tại trang web của TestDaF hoặc 
onDaF. 

1
Chuẩn bị kỹ cho TestDaF thông qua:

   Bài thi mẫu: Các bài thi mẫu bao gồm phần 
nghe của chúng tôi có thể được xem, tải và in 
miễn phí từ trang web TestDaF.

   Mục „Hướng dẫn và gợi ý“ trên trang web sẽ 
giúp bạn hoàn thành bài thi chính xác hơn.

   Tài liệu luyện thi từ các nhà xuất bản khác  
nhau – bạn có thể tìm thấy danh sách trên web.

   Các khóa học luyện thi ở những địa điểm tổ 
chức thi, trường đại học hoặc viện Goethe.

   Khóa học tiếng Đức trực tuyến (DUO) với sự 
giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn.

2

3 Chọn trung tâm tổ chức thi thuận tiện cho bạn.

4 Chọn thời gian thi thích hợp. 
Lên kế hoạch sớm và chú ý hạn chót nộp hồ sơ 
vào trường bạn muốn nhập học.

5 Đăng ký trực tuyến cho kỳ thi TestDaF.
Bạn cần lưu giữ tên và mật khẩu cẩn thận để 
có thể sửa đổi thông tin cá nhân nếu cần thiết.

6 Tìm hiểu về quy trình của kỳ thi?
Đọc kỹ mục FAQ – những câu hỏi thường gặp 
– về những điều cần chú ý trước, trong và sau 
ngày thi. 

7 Nhận kết quả thi 

Bạn có thể xem kết quả 6 tuần sau kỳ thi tại 
phần thông tin cho thí sinh trên trang web (Teil-
nehmerportal) bằng tên đăng nhập và mật khẩu 
đã có. Chứng chỉ chính thức có chữ ký bạn có 
thể nhận sau đó tại trung tâm tổ chức thi.



Những địa điểm thi của 
chúng tôi trên toàn thế giới
  Khoảng 500 trung tâm tổ chức thi tại 100 quốc gia
   Thí sinh từ hơn 150 quốc gia
    Với hơn 25.000 thí sinh mỗi năm TestDaF là kỳ  
thi tiếng Đức quan trọng nhất và lớn nhất ở cấp 
độ này thuộc khung quy định chung về ngôn  
ngữ của châu Âu.

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



Liên hệ Viện TestDaF:

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

Email: kontakt@testdaf.de
Web: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Chuyển đến thông qua:

Thành viên của ALTE và EALTA
Thành viên cộng tác của ITC và EAQUALS
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