ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن

آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﺎه ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮن TestDaF

ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﻤﯿﻨﺪ در ﮐﺪام رﺷﺘﻪ و ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن را دارﯾﺪ .آزﻣﻮن  TestDaFﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺎه ﻫﺎی
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرﺟ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر در
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن را دارﻧﺪ  ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ آﺷﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﯾ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎن دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ را دارﯾﺪ .در واﻗﻊ آزﻣﻮن
 TestDaFﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰۰۰ﻫﺰار ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن
اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل و از ﻃﺮﻓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮدن و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻮدن اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ  ،ارزش و اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ داده اﺳﺖ.

اﻣﺎ دروس ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰوات ﮔﺮاﻣﺮی ﯾﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧ ﺳﺎﯾﺖ  ، de.alemani.deﮐﻤ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺳﻄﺢ  TDN 4در ﻫﺮ  ۴ﺑﺨﺶ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  TDN 5دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ، دارای  ۴ﺑﺨﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﺎﻫﻬﺎی
آﻟﻤﺎن  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  TDN 4در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﯿﺮد.

 .۱ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﻣﺘﻦ و  ۳۰ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

 .۲ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﯾ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶۰دﻗﯿﻘﻪ

 .۳ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪن
ﺷﺎﻣﻞ  ۳ﻣﺘﻦ ﺷﻨﯿﺪاری و  ۳۵ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ

 .۴ﻣﻬﺎرت ﮔﻔﺘﺎر
ﺷﺎﻣﻞ  ۷ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۵دﻗﯿﻘﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزﻣﻮن  TestDaFﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ  ) TestDaFﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ (

آﻣﻮزش راﯾﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ – ﻣﺮﺗﻀ ﻏﻼم ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ de.alemani.de :

