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تصوير :كالوديا رادك

بصرف النظر عن أين وماذا تريد أن ت َدرس:
إختبار اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف
هو إختبار معترف به من قبل كل الجامعات
والمعاهد العليا في ألمانيا.

إختبار اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف
إثباتك إلتقان اللغة للدراسة والعمل
أكثر من  50ألف شهادة سنوياً :إختبار اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف هو أهم إختبار لغة لألجانب
الراغبين في الدراسة في ألمانيا لتقييم مستواهم في اللغة األلمانية.
سيتم لك السماح بالدراسة في معظم الكليات لمعظم المواد عند إجتيازك بنجاح ألجزاء اإلمتحان األربعة
إلختبار اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف في المستوي الرابع.
نسبة قليلة من دراسات الماجستير تحتاج إلى مستوى أعلى من المستوى الرابع.
العديد من الكليات تقبل جزء من المستوى الثالث إذا تم معادلته بجزء من المستوى الخامس.
لدراسة بعض الشعب تكتفي بعض الكليات بمستوى أقل من المستوي الرابع ،فعلى سبيل المثال فقد يكفي
إجتياز أجزاء اإلمتحان األربعة بالمستوى الثالث فقط.
إستعلم مبكرا ً عن مستوى اللغة المطلوب لدراستك وذلك من خالل الموقع اإللكتروني للكلية التي تريد
اإللتحاق بها.
إمتحان اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف ليس فقط لإللتحاق بالجامعات .لكن إذا كنت تريد التميز كصاحب
مهنة أكاديمية أو تعمل في أحد مرافق البحوث أو ترغب في إبداء قدراتك في شركتك فشهادة تست داف
تساعدك في إثبات ذلك.

شهادة إمتحان اللغة األلمانية كلغة
أجنبية تست داف هي شهادة قيمة:
هي صالحة بدون حدود.
 معترف بها من قبل كل الجامعات
والمعاهد العليا.
 تعطي تقييم دقيق لمستواك اللغوي.

كيف يختبر تست داف
قدراتك اللغوية؟

عن طريق أربع أجزاء
يختبر إختبار اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست
داف قدراتك اللغوية التي تحتاج أليها في دراستك
أو عملك.

عمار العبدو ( )22من سوريا يدرس الطب البشري في جامعة هامبورغ :

تصوير خاص

تست داف مل يساعدين لغوياً فقط بل ساهم بتحضريي للدراسة بالجامعة.
األمر الذي حسب رأيي مميز بالتست داف:
تست داف يحتوي ليس فقط عىل مواقف وحاالت تصادفنا يف محارضات وندوات بالجامعة ،بل يحتوي إضافة لذلك عىل أشياء تصادفنا يف الحياة الطالبية.
عىل سبيل املثال البحث عن سكن او محادثة عادية مع الطالب والزمالء.
باإلضافة لذلك هناك االرساتيجيات والطرق ملا يجب تدوينه أثناء محارضة أو خطاب ما.
كل ذلك قام التست داف مبحاكاته ،مام أعطاين فكرة وتصور عن الدراسة يف الجامعة.

األجزاء األربعة إلختبار تست داف
ماذا يجب عليك إتقانه إلجتياز تست داف:

الفهم عن طريق القراءة

الفهم عن طريق السمع

ثالث نصوص ،ثالثون سؤاالً ،ستون دقيقة

ثالثة نصوص ،خمسة وعشرون سؤاالً ،أربعون
دقيقة

تستطيع أن تقرأ نصوص قصيرة من نطاق الحياة
الجامعية وتستطيع أن تفهم وترتب المعلومات التي
تحتوي عليها هذه النصوص :جداول محاضرات،
إعالنات ،منشورات ،ملخصات .تستطيع أن تقرأ وتفهم
نصوص عن الحياة العامة وعن موضوعات علمية
وتستطيع أن تجاوب على أسئلة عن بعض النقاط الهامة
وبعض النقاط التفصيلية في هذه النصوص.

التعبير التحريري
تمرين تحريري ،ستون دقيقة
تستطيع أن تكتب وتعبر تحريريا ً عن موضوع ُمعَين
بإسلوب متسلسل وواضح .باإلضافة إلى أنك تستطيع أن
تستقي معلومات من رسم بياني وتلخصها .أنت قادر على
إقامة مقارنات والتعبير عن رأيك وإبداء أسباب رأيك
و ُح َججك.

تستطيع أن تسمع وتفهم ما سمعت :حوارات
قصيرة ،مقابالت ،محاضرات .تستطيع أن تفهم
السياق العام والمعلومات الهامة وتجيب على أسئلة
عنها.

التعبير الشفوي
سبعة تمارين ،خمس وثالثون دقيقة
تستطيع أن تعبر عن نفسك شفويا في مواقف الحياة
الجامعية .تستطيع أن تعبر عن رأيك في محاضرة،
تعطي نصيحة لزمالئك أو تشارك في مناقشة.

مستويات إمتحان اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف
تصف المستويات الثالثة إلمتحان اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف ( 5و  )TDN 3,4القدرات اللغوية
التي تحتاجها لدراستك .وهي تلتزم في ذلك بـ "اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات" .اإلختبار يعطيك
ويعطي المؤسسات التي تقدم لها نتيجة أختبارك شهادة تعطي تقييم لمستواك اللغوي معترف به عالمياً.
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إمتحان اللغة األلمانية كلغة أجنبية تست داف هو
إختبار عادل…
مصداقية التقييم والجودة هما مبدءا معهد تست داف.
تست داف للمعوقين وذوي اإلحتياجات الخاصة
تستطيع أن تجتاز إمتحان تست داف أيضا إذا كنت
معاقا أو من ذوي اإلحتياجات الخاصة (مثال إعاقة
البصر أو السمع أو عسر القراءة أو قصور اإلنتباه).
عند ذلك سوف تراعي مؤسسة تست داف هذه
الظروف خالل إجتياز اإلمتحان وتوفر شكل إمتحان
مناسب .قم بإخبار مؤسسة تست داف التي تريد
إجتياز اإلمتحان فيها بإحتياجاتك الخاصة في وقت
مناسب قبل إجتيازك اإلمتحان.

يتبع شكل إمتحان تست داف منهج موحد متعارف
عليه .هذا المنهج الموحد يعطي إحساس بالثقة
والتمكن خالل إجتياز اإلمتحان .أنت تعرف ماذا
يتطلب منك اإلمتحان .معهد تست داف يضمن لك
العدل في اإلمتحان وفي تصحيح اإلمتحان وتقييم
قدراتك اللغوية.

تست داف يلتزم بنفس الشكل دائما في
بناء اإلمتحان
نوع األسئلة
المطلوب في األسئلة
كيفية إجتياز اإلمتحان

تصوير :لوتس كامبرت

تصحيح وتقييم اإلمتحان

… وموثوق به.
نضمن مقاييس جودة عالمية في كل إمتحان.
ضمان الجودة ،إثبات الجودة

تست داف يتبع مبادئ موحدة وواضحة

وضع اإلمتحان يكون مركزيا في معهد تست
داف عن طريق مدرسين مؤهلين لذلك

يتم تجريب وتقييم جميع أجزاء اإلمتحان
لجميع الممتحنين في كل أنحاء العالم من
طرف مرشحي تست داف

معهد تست داف هو مؤسسة علمية غير تجارية .عن
طريق الدراسة والبحث الدائم يضمن معهد تست داف
جودة اإلمتحانات وتطورها وتطابقها.
ذلك يعود بالفائدة عليك :متطلبات اإلمتحان تظل ثابتة
وتقييم اإلمتحانات يظل عادال.

ختم الجودة Q-Mark
تدريب على كل أجزاء اإلمتحان للراغبين
في إجتيازه في كل أنحاء العالم وتقييم النتائج

إجتيازاإلمتحان في كل أنحاء العالم فقط في
معاهد مرخص لها بذلك

قام إتحاد مختبري اللغة في أوروبا بتقييم إسلوب
عمل مؤسسة تست داف وإلتزامها بإدارة ومقاييس
الجودة بدرجة " إمتياز" وقامت بإعطائها ختم الجودة
:Q-Mark
إتحاد مختبري اللغة في أوروبا:
www.alte.org
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هل أنت مستعد لالمتحان؟ تأكد من ذلك عن طريق إختبار التقييم في
الموقع اإللكتروني لمعهد تست داف.
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إختر مركز إمتحانات بالقرب منك.

2

إستعد لإلمتحان تماما ،عن طريق:

4

قرر بنفسك موعد إجتيازك .قرر بنفسك أي من مواعيد إمتحان تست
داف هو المناسب لك .خطط في وقت مناسب لك وراعي مواعيد
تقديم طلبات اإللتحاق بالجامعات.

5

سجل نفسك أون الين إلمتحان تست داف .إحتفظ ببيانات تسجيلك
لتستطيع أن تقوم بإدارة بياناتك عن طريقها.

نماذج إمتحانات .في الموقع اإللكتروني لمعهد تست داف هناك
نموذجان لإلمتحان كامالن مجانيان تستطيع أن تطبعهما أو تحملهما
على حاسبك اآللي.
إرشادات ونصائح لحل نماذج اإلمتحانات ستجدها في الموقع
اإللكتروني لمعهد تست داف تحت قسم "إرشادات ونصائح".
كتب مختلفة للتدريب على اإلمتحان .ستجد قائمة بأسماء الكتب
ودور الطبع المصدرة لهذه الكتب على موقع معهد تست داف
اإللكتروني.
دروس تدريبية خاصة بالتحضير لإلمتحان .ستجد مثل هذه الدروس
في الجامعات وفي معاهد جوته ومراكز إمتحانات عديدة.
الجامعة األلمانية أون الين ( )DUOتستطيع أن تستعين بمساعدة
مدربين ومدربات لتحضر نفسك لإلمتحان.

6

إستعلم عن كل تفاصيل إجتياز اإلمتحان .إقرأ في الصفحة
اإللكترونية لمعهد تست داف تحت قسم  FAQماذا يجب أن تراعيه
قبل ،أثناء وبعد اإلمتحان

7

إهنأ بنتيجة إمتحانك وبشهادتك!
بعد ستة أسابيع من إجتيازك اإلمتحان تستطيع أن ّ
تطلع على نتيجتك
أون الين في موقع التسجيل اإللكتروني لتست داف .لكي تقوم بذلك
ستحتاج إلى بيانات تسجيلك .الشهادة المطبوعة الموقعة المختومة
ستحصل عليها من مركز اإلمتحان الذي إمتحنت فيه.

مراكز اإلمتحانات في كل أنحاء
العالم
خمسمائة مركز إمتحانات في ما يقارب من مائة دولة
 طالب إلجتياز تست داف من مائة وخمسين دولة
. ألف طالب يجتازون اإلمتحان سنويا50  أكثر من
تست داف هو أهم إمتحان للغة األلمانية يُقيّم القدرات اللغوية
لمجتازيه في اإلطار األوروبي العام المرجعي للغات

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
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien

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

Spanien
Sri Lanka
Südkorea
Südafrika
Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
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