TestDaF sınavı ile
yüksek öğreniminiz
başlıyor
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Hangi bölümü nerede okumak istediğiniz
önemli değil: TestDaF Almanya’daki tüm
üniversitelerde dil yeterliliği olarak kabul
görmektedir.

Yüksek öğrenim ve meslek için dil
yeterlilik belgesi:
Yılda 25.000 sertifika: TestDaF, başvuru yapan yabancı uyruklu öğrenciler arasında
Almanca yeterliliğini belgeyen en önemli dil testidir.
 estDaF sınavının dört sınav bölümünün her birinden TestDaF-Seviye 4 (TDN 4)
T
alırsanız, hemen hemen tüm alan ve branşlara kabul edilirsiniz.
Sadece bir kaç master bölümü için ise daha yüksek bir TestDaF seviyesi gerekmektedir.

TestDaF sertifikası
değerlidir:

Bazı üniversiteler, sınavın herhangi bir bölümden TDN 3 alsanız bile bir diğer bölümden
TDN 5 aldığınız takdirde sonucunuzu kabul etmektedirler.

Sürekli geçerlidir.

Bir çok bölümde ise daha düşük bir sonuç yeterli gelmektedir (örneğin 4 x TDN 3).

Tüm üniversitelerde kabul
görmektedir.

Lisans programında hangi dil becerilerinin gerekli olduğu konusunda erken bilgilenin.
Okumak istediğiniz üniversitenin web sitesini araştırıp bilgi alın.
TestDaF sınavını (akademik) mesleki dil yeterlilik belgesi olarak da kullanabilirsiniz.
İyi bir TestDaF sertifikası ile araştırma merkezlerini ve iş verenleri iyi Almanca
bildiğinize dair ikna edebilirsiniz.

Dil yeterliliğiniz hakkında
kesin bilgi vermektedir.

TestDaF neyi sınamaktadır?

Dört sınav bölümü ile TestDaF,
yüksek öğreniminiz ve bilimsel
çalışmalarınız için dilsel becerilerinizi
sınamaktadır.
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Bence TestDaF formatı itibari ile bir öğrenciye Almanya’daki eğitim hayatında nelerle karşılaşabileceği ve ondan ne beklenebileceği konusunda oldukça gerçekçi fikir ve ilk izlenim veren bir
sınav. Ben sınava hazırlanırken son birkaç ayda neredeyse her gün bir essay yazdım, metin okuma
çalışması yaptım veya katıldığım kursta dinleme çalışmalarına katıldım. Kendi alanımın hukuk olması
ve masterda da yine hukukun bir alanında çalişacak olmam nedeniyle alacağım dersler de benim
hep TestDaF hazırlik sürecine paralel olarak metin yazmamı gerektiren, gruplara ayrılarak farklı iki
fikri savunmamızı gerektiren sözlü çalışmaları içeren, bazen belli bir grafik ve istatistik üzerinden
ilerlediğimiz alıştırmaların yer aldığı dersler olarak karşıma çıkmakta. Bu anlamda da TestDaF’ın beni
yalnızca günlük hayatta kullandığım Almancaya değil, akademik anlamda Almancaya da hazırladığını
düşünüyorum. Ayrıca dersler sırasında kendi anadilim dışında bir dil olan Almanca not tutma alışkanlığını da TestDaF’a hazırlık sürecinde kazandım.

TestDaF sınavındaki 4 bölüm
TestDaF için bilmeniz gerekenler:

Okuduğunu Anlama

Dinlediğini Anlama

3 Okuma metni, 30 soru, 60 dakika

3 Dinleme metni, 25 soru, 40 dakika

Üniversite gündemi ile ilgili kısa metinleri
okuyup verilen ifadelerle eşleştirebiliyorsunuz: ders programları, ilanlar veya kitap
incelemeleri. Genel ve bilimsel konular
ile ilgili uzunca metinleri anlayıp önemli
ifadeler ile ilgili soruları detaylı yanıtlayabilirsiniz.

Konuşulan metinleri anlayabilirsiniz: kısa
diyaloglar, röportajlar veya sunumlar.
Uzunca dinleme parçalarındaki genel
bağlantıyı ve önemli ifadeleri anlıyor ve
soruları yanıtlayabiliyorsunuz.

Yazılı İfade
1 Yazılı metin sorusu, 60 dakika
Belirli bir konu üzerine birbirine bağlı ve iyi düzenlenmiş bir metin
yazıyorsunuz. Bunun için bir diyagramın bilgilerinden yararlanabilir,
bunları tasvir edebilir ve özetleyebilirsiniz. Karşılaştırma yapıp kendi
fikrinizi açıkça beyan edebiliyorsunuz.

Sözlü İfade
7 konuşma sorusu, 35 dakika
Üniversite hayatındaki tipik durumlarda
kendinizi sözlü ifade edebiliyorsunuz.
Seminerde kendi fikrinizi beyan ediyor,
üniversite arkadaşlarınıza öğüt veriyor veya
aktif olarak tartışmalara katılabiliyorsunuz.

TestDaF-Seviyeleri
Yüksek öğrenim için ihtiyacınız olan TestDaF’ın üç seviyesi (TDN 3, 4 und 5) dil yetilerini
tasvir eder. Bunlar Avrupa Konseyi Dillerin Ortak Avrupa Referans Düzeylerine uygundur.
Dil düzeyinizle ilgili size ve sertifikayı sunduğunuz kurumlara uluslararası birbirleriyle
karşılaştırılabilinir dil kriterleri sunmaktadırlar.

Dillerin Ortak Avrupa Referans Düzeyi
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TestDaF adil …
Adillik ve kalite TestDaF enstitüsünün
ilkeleridir.
Sınava hazırlanırken TestDaF’ın standart
formatı size güven sağlar. TestDaF sınavında sizden ne beklendiğini bilirsiniz.
TestDaF Enstitüsü size sınavda ve performansınızın değerlendirilmesinde adillik
temin eder.

TestDaF şu konularda hep
aynıdır:

Engelli kişiler için TestDaF
Bedensel engeliniz (örneğin görme veya
işitme engeli) veya öğrenme engeliniz
(örneğin disleksi veya dikkat eksikliği)
varsa da TestDaF sınavına katılabilirsiniz.
TestDaF sınavı bu durumda sizin gereksinmelerinize göre uygulanır. Arzu ettiğiniz
TestDaF merkezine başvurup bu konuyu
bildiriniz.

Format
Soru tiplemeleri
Test uygulaması
Değerlendirme
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Sizden beklenen

… ve güvenilir sınar.
Her sınavda uluslararası kalite standartlarını
garanti ediyoruz.
TestDaF birbirinin aynı ve açık prensiplere uyar
TestDaF enstitüsü tarafından
eğitilmiş yazarlar ile merkezi test
oluşturulması

tüm sınav sorularının ve tüm
katılanların sonuçlarının
merkezi değerlendirilmesi

TestDaF adayları ile dünya çapında
sınav sorularının denenmesi ve
soruların değerlendirilmesi

Sadece lisanslı TestDaF sınav
merkezlerinde dünya çapında
sınav uygulaması

Kalite sağlamak,
kalite kanıtlamak
TestDaF enstitüsü bilimsel bir kurumdur.
Sürekli araştırma yapılarak TestDaF’ın
kalitesi sürekli sağlanır, iyileştirilir ve
şeffaflaşır.
Avantajınız: Sınav adildir ve sınavın zorluk
derecesi aynı kalır.

Kalite mührü: Q-Mark
Avrupa Dil Testi sağlayıcıları TestDaF
kalite standartlarının korunmasını çok
iyi ile değerlendirdi ve sınava „Q-Mark“
kalite mührünü layık gördü:
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

TestDaF sınavının başarısına götüren yedi adım:
www.testdaf.de ➡ Katılanlar için:
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 estDaF sınavına hazır mısınız? TestDaF Internet sayfasınT
daki seviye sınavı ile veya onDaF sınavı ile bunu tespit edin.
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TestDaF sınavına iyi hazırlanın:
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 rnek sınavlar ile: TestDaF sitesindeki iki örnek sınavı
Ö
ve dinleme dosyasını ücretsiz olarak görebilir,
indirebilir ve bastırabilirsiniz.
 estDaF sorularını güvenilir bir şekilde çözebilmeniz
T
için internet sitemizdeki „Bilgi ve öneriler“ bölümü
size yol gösterecektir.
 eğişik yayın evlerinin hazırladığı kitaplarla
D
internet sitemizde bir liste bulabilirsiniz.
 azırlık kursları ile, örneğin test merkezlerinde,
H
üniversitelerde ve Goethe-Institut’larda.
 eutsch-Uni Online (DUO) ile uzaktan eğitim veren
D
öğretmen yardımıyla hazırlanabilirsiniz.

Size en yakın test merkezini seçiniz.

Bir TestDaF sınav tarihine karar verin.
Planlamanızı erken yapıp başvuracağınız üniversitenin
başvuru tarihlerini dikkate alınız.
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TestDaF kaydınızı online yapınız.
Kullanıcı şifrenizi ve paralonazı iyi saklayın, çünkü
bunlarla kişisel bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.
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En doğru bilgiyi edinin: Sınavın akışı nasıldır?
Internet sayfasındaki SSS’yi okuyup sınav gününden
önce, sınav esnasında ve sınav gününden sonra nelere
dikkat edilmesi gerektiğini öğreniniz.
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Sonucunuza ve sertifikanıza sevinin
Kullanıcı portalında sınav gününden 6 hafta sonra sonuçları bulabilirsiniz. Bunun için kullanıcı şifrenize ve
parolanıza ihtiyacınız vardır. İmzalanmış sertifikanızı
test merkezi size ulaştıracaktır.

Dünya çapındaki test
merkezleri:
Yaklaşık 100 ülkede 500 test merkezi
150 ülkeden TestDaF katılımcıları
Yılda yaklaşık 50.000 sınav katılımcısı ile Dillerin
Ortak Avrupa Referans Düzeyinin bu seviyesindeki
en önemli ve en büyük Almanca sınavıdır

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
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
Südafrika
Südkorea

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern

Veren makam:

Gesellschaft für Akademische
Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum
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TestDaF Enstitüsü ile iletişim:

E-Mail: kontakt@testdaf.de
Internet: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF
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