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 آموزش   ارائه دهنده  یک مرکز آموزشی   (FBÜ TÖMER)مرکز کاربردی و تحقیقاتی آموزش زبان ترکی دانشگاه فنرباغچه

توصیه متن   ترکی را به عنوان یک زبان خارجی بر اساس چارچوب    زبان  که می خواهند  ستی اترکی برای دانشجویان  زبان

   .های مشترک اروپایی یاد بگیرند 

ترکی را به زبان  که می خواهند    جویانیتوصیه های مشترک اروپایی تاکید شده است، دانشمتن   چارچوب  همانطور که در

پس از آزمون تعیین سطح که در آن مهارت    .عنوان یک زبان خارجی یاد بگیرند ابتدا در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند

بر اساس سطح مهارت خود با توجه به طبقه    جویانسنجیده می شود، دانشدانشجویان  های خواندن، شنیدن، نوشتن و گفتار  

در یک    جویاندانش، به آموزش زبان می پردازند.  میباشد   C1, B2 , B1 , A2 , A1  دوره  ۵که شامل  بندی مشخص شده  

 کالس های درسیدر    ، نوشتن و صحبت کردن( قرار میگیرند.شنیدنسیستم آموزشی مبتنی بر چهار مهارت اساسی )خواندن،  

استانبول   آتاشهیر  در  واقع  فنرباغچه  شدهکه  دانشگاه  روز  به  تجهیزات  دانش  با  است،  شده  با    جویانمجهز  را  ترکی  زبان 

 .است، یاد می گیرند تدارک دیده شدها هزبان آناد درسی که متناسب با سطح فتکنولوژی به روز و م

مرکزی است که زبان ترکی را به دانشجویان خارجی آموزش   (،FBÜ TÖMER) مرکز آموزش تومر دانشگاه فنرباغچه

. عالوه بر یادگیری زبان،  می دهد تا از آنها در محیط های شخصی و عمومی، زمینه های حرفه ای و آموزشی استفاده شود

، مرکز آموزش به منظور تحقق این هدف  ترکیه دانش فرهنگی داشته باشند.کشور  در مورد    جویانهدف این است که دانش

 جویان ترکیه را به دانش  کشور فعالیت های مختلفی را سازماندهی می کند که   (FBÜ TÖMER)تومر دانشگاه فنرباغچه

با هدف آموزش زبان ترکی به دانشجویان خارجی با      (FBÜ TÖMER)مرکز آموزش تومر دانشگاه فنرباغچه  .معرفی کند

گواهی مهارت زبان ترکی با   ارایهدانشجو محور و تکنیک های نوین آموزش زبان، دانشجویان خود را با    یرویکرد آموزش

 .توجه به سطح مهارت دانشجویان فارغ التحصیل می کند

  



 دوره ها و سطوح

 

 ؛ مطابق با چارچوب توصیه های مشترک اروپا (FBÜ TÖMER) تومر دانشگاه فنرباغچه  مرکز آموزش آموزش ترکی در

 

 A2 و A1 در سطح ابتدایی •

 B2و  B1 هدر سطح متوسط •

 ، C1در سطح پیشرفته  •

 

 تشکیل شده است.  ترمدر مجموع از پنج 

 

 

 های ما دانشجو

 

 ؛A1در سطح  •

 

یاد می گیرند که نیازهای مشخص خود را برآورده کنند، عبارات روزمره و جمالت ساده را بفهمند و از آنها استفاده کنند، 

 .معرفی کنند، دیگران را معرفی کنند و به سؤاالت ساده در مورد خود پاسخ دهندخود را 

 

 ؛A2در سطح  •

 

ند و خود را در مورد موضوعات و نرا درک ک خود  ند جمالت و عبارات پرکاربرد مرتبط با حوزه های مورد عالقهنمی توا 

 انسوابق، تحصیالت، محیط و چیزهایی که مستقیماً با نیازهایشد در مورد  نمی توان. همچنین  ندن موقعیت های ساده و آشنا بیان ک

 . صحبت کنندمرتبط است با کمک ابزارهای ساده زبانی 

 

 

 ؛ B1در سطح  •

 

 .ندنغلبه کو دنصحبت کن  هستند گیری آنیاد حال که در رایج آنجا زبان به ،کشور آن می توانند بر اکثر مشکالتی که در

اطالعاتی در مورد    می توانند   . صحبت کنندبه سادگی و در ارتباط با موضوعات آشنا و زمینه های مورد عالقه خود  می توانند  

د ند و دالیل مختصری ارائه دهند رویاها، انتظارات، اهداف و مقاصد را توصیف کن نمی توان  .ارائه دهندتجربیات و رویدادها  

 .دنیا آنها را توضیح ده

 

 

 ؛ B2در سطح  •

 

ند محتوای خطوط اصلی متون حاوی موضوعات انتزاعی و شاخص و مباحث مربوط به حوزه تخصصی خود را ن توامی  

 .ندنند و با کمی تالش با زبان مادری ارتباط برقرار کن ند خود را روان بیان کندر این سطح می تواهمچنین د. ندرک کن

 

 ؛ C1در سطح  •

 

به طور موثر و انعطاف پذیر از زبان ترکی در    ند وهمچنین معانی ضمنی را درک کن می توانند متون گسترده و طوالنی و  

 .ندناستفاده ک  یو پرورش یزندگی اجتماعی و حرفه ای، آموزش

  



 امتحانات پایان ترم 

 

در امتحان نهایی    جویاندانش ،(FBÜ TÖMER)  مرکز آموزش تومر دانشگاه فنرباغچه در سطح  پس از تکمیل هردر پایان  

  جویانی دانش.  نیز در امتحان نهایی سنجیده می شود  دستور زبانمهارت های خواندن، شنیدن، نوشتن و گفتار با    .شرکت می کنند

که حداکثر    جویانیدانش  .، حق ادامه مرحله بعدی را کسب می کنندپشت سر بگذارند  دوره را با موفقیتهر  امتحان پایان    که

های مربوطه نتوانند حداقل نمره را کسب کنند، برای آن یک مهارت در آزمون جبرانی شرکت خواهند  در یکی از مهارت

بیش از یک مهارت را مردود شوند یا نمره کل چهار مهارتی که در نتیجه امتحان کسب کرده اند   جویانکرد. زمانی که دانش

نمره است و   ۲۵هر مهارت در مجموع شامل    .ندنتکرار می کدوباره  را    آن سطح  شود وباشد، ناموفق تلقی می    ۶۰کمتر از  

 نمره را کسب کنند.  ۱۵برای تکمیل موفقیت آمیز هر مهارت باید حداقل  جویاندانش

 

 

 

 

 نمره  قلحدا نمره  حداکثر مهارت ها  

 

 درک مفاهیم 

 ۱۵ ۲۵ شنیدن

 ۱۵ ۲۵ خواندن

 

 

 گفتار 

صورت  به  کردن  صحبت 

 متقابل 

۱۵ ۹ 

صورت  به  کردن  صحبت 

 مستقل 

۱۰ ۶ 

 ۱۵ ۲۵ توضیح کتبی نوشتار 

 ۶۰ ۱۰۰ مجموع

  



 برنامه آموزشی

 

روزهای   دوره  سطح تعداد 

 درسی در هفته

در   درسی  ساعات 

 هفته

مجموع مدت زمان  

 دوره )هفته( 

ساعات  مجموع 

 درسی 

 

یابتدای  

 

 

A1 ۵ ۲۰ ۶ ۱۲۰ 

A2 ۴ ۱۶ ۶ ۱۰۰ 

 

 متوسطه 

B1 ۵ ۲۰ ۶ ۱۲۰ 

B2 ۴ ۱۶ ۶ ۱۰۰ 

 C1 ۴ ۱۶ ۶ ۱۰۰ پیشرفته
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