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 جامعة كابادوكيا

 معايير اجتياز الدورات التحضيرية للغة التركية 

 

 

   (B ف  لكي يتمكن المرشحون المؤهلين للتسجيل بالقيام بعملية التسجيل النهائية يجب أن يكون مستوى اللغة التركية كا

 .في نفس السنة التي حصلو فيها على حق التسجيل  C)أو

 

في  تقان اللغة التركية إلى مستوى كاف  إلفي اللغة التركية بزيادة مستواهم   ( A)المرشحون ذو مستوى غير كافيلتزم 

 .غضون عام واحد

 

 :لنتيجة امتحان اللغة التركية المستويات وفقا  

 

 .مستوى اللغة التركية للطالب كاف ويمكنه البدء بالتعلم C : مستوى

 

 .الطالب في فترة قصيرة ويمكنه البدء بالتعلميمكن أن تتحسن لغة   B :مستوى

 

تعلم للغة  من في التعلم بعد سنة أيعني أن الطالب يمكنه البد مما يةمستوى اللغة التركية للطالب غير كاف  A :مستوى

 .التركية

 

 نطاق الدرجة المستوى مالحظة

B1 بالتعلم دون الوصول لمستوى أال يمكن للطالب البد A1 0-29 

A2 30-49 

مواصلة دروس اللغة التركية مع هدف  يمكن للطالب أن يبدأ بالتعلم و 

 C1الوصول لمستوى 

B1 50-69 

B2 70-79 

 C1 80-89 يبدأ الطالب بالتعلم مباشرة

C2 90-100 

 

 

( على األقل   Bيطلب من الطالب األجانب المؤهلين للتسجيل في األقسام التي تدرس باللغة التركية الحصول على درجة )

مره،  معهد اللغة التركية أمن اختبار اللغة التركية / اختبار إتقان اللغة التركية التي يتم الحصول عليها من معهد  يونس 

 . TÖMER أو معهد التومر YÖSالتابع لكلية اللغات بجامعة كابادوكيا، امتحان 
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هؤالء الطالب   إجازة لمدة عام واحد لتعلم اللغة التركية. لكن" يعتبرون في Aأولئك الذين هم في المستوى التركي "

( في غضون عام واحد.  و يجب على من هم في هذه الحالة أن يوثقوا أنهم حصلوا Bملزمون برفع المستوى التركي إلى )

لتركية التابع لكلية  مره أو معهد اللغة اأ( على األقل من اختبار الكفاءة للغة التركية التابع لمعهد يونس B)  على درجة

 .  TÖMERاللغات بجامعة كابادوكيا أو معهد التومر

دراستهم الجامعية بعد  أ بد ،لتحقوا بجامعة كابادوكيا بشهادة امتحان غير اليوس ولكن معادلة لهإيمكن للطالب الذين 

مره أو معهد اللغة التركية التابع أالتركية التابع لمعهد يونس في امتحان تحديد مستوى اللغة  الحصول على مستوى كاف  

 ة اللغات بجامعة كابادوكيا أو معهد التومر.يلكل

 


