
SERTİFİKA SINAVLARI 

FRANSIZCA SERTİFİKA SINAVLARI  ( DELF diplomaları ) :  

DELF diploması (Diplôme d’Etudes en Langue Française) Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından, ana dili 

Fransızca olmayanlara verilen ve geçerlilik süresi olmayan bir dil yeterlilik sertifikasıdır. Ülkemizde 

Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen sınavlar neticesinde verilen bu sertifikaların, öğrencilerin 

gelecekteki eğitim ve iş hayatları üzerinde oldukça faydalı etkileri bulunmaktadır. Öğrenciler sahip 

oldukları B2 düzeyindeki sertifika ile Fransız üniversitelerine girişleri sırasında uygulanan sınavlardan 

muaf tutulur ve Hükümet tarafından verilen eğitim burslarına da başvuru hakkı kazanırlar. 

DELF diploması (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ,Avrupa Konseyi Dil Çerçevesindeki 

seviyelere denk gelecek şekilde 6 ayrı sertifikadan oluşmaktadır: 

 DELF A1 seviyesi  

 DELF A2 seviyesi   

 DELF B1 seviyesi 

 DELF B2 seviyesi 

 DALF C1 seviyesi  

 DALF C2 seviyesi 

Her seviyede “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” dan oluşan 4 temel dil becerisi ölçülmektedir. 

Öğrencilerimiz okulumuzda Fransızca dersleri sırasında bu 4 temel dil becerisini geliştirici bir eğitim 

almakta olup, arzu eden öğrencilerimizle sertifika ek çalışma gurpları da oluşturulmaktadır. 

 

ALMANCA SERTİFİKA SINAVLARI (FİT ve ZDJ  sertifikası) : 

Goethe-Institut tarafından yürütülen “Fit in Deutsch ve Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDJ )” 

sertifika sınavları, dünyanın bir çok ülkesinde tanınmakta ve  öğrencilerin yurt içi - yurt dışı üniversite 

eğitimleri sırasında onlara bir çok avantaj kazandırmaktadır. Öğrencilerin dil yeterliliklerini ve öğrenme 

standartlarını şeffaf bir biçimde tespit edilmesine olanak sağlayan bu sınavlar Avrupa Konseyi Dil 

Çerçevesindeki seviyelere denk gelecek şekilde 6 ayrı sınav ve sertifikadan oluşmaktadır: 

 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 

 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 

 Goethe-Zertifikat B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDJ) 

 Goethe-Zertifikat B2,  

 Goethe-Zertifikat C1,  

 Goethe-Zertifikat C2. 



Her seviyede “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” dan oluşan 4 temel dil becerisi ölçülmektedir. 

Öğrencilerimiz okulumuzda Almanca dersleri sırasında bu 4 temel dil becerisini geliştirici bir eğitim 

almakta olup, arzu eden öğrencilerimizle sertifika ek çalışma gurpları da oluşturulmaktadır. 

 

İSPANYOLCA SERTİFİKA SINAVLARI (D.E.L.E. Diplomaları) :  

DELE’nin açılımı Yabancılar İçin Yeterlilik Diploması’dır. DELE Diplomaları İspanya Eğitim, Kültür 

ve Spor Bakanlığı tarafından verilen İspanyolca bilgisini uluslararası alanda belgeleyen tek resmi 

lisanstır. Ülkemizde DELE diplomaları için artık Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, YDS 

(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavına denklik verilmiştir.  

Avrupa Konseyi Dil Çerçevesindeki seviyelere denk gelecek şekilde 6 ayrı sertifikadan oluşmaktadır:  

 DELE A1 seviyesi 

 DELE A2 seviyesi 

 DELE B1 seviyesi 

 DELE B2 seviyesi 

 DELE C1 seviyesi 

 DELE C2 seviyesi 

Her seviyede “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” dan oluşan 4 temel dil becerisi ölçülmektedir. 

Öğrencilerimiz okulumuzda İspanyolca dersleri sırasında bu 4 temel dil becerisini geliştirici bir eğitim 

almakta olup, arzu eden öğrencilerimizle sertifika ek çalışma gurpları da oluşturulmaktadır. 

 


