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إّن مؤسســة  »أكاديميــة إســطنبول« لتعليــم اللغــات واّلتــي تقــدم 

ــال  ــدة يف مج ــات الرائ ــن املؤسس ــة بي ــام 2009 ذات مكان ــذ ع ــا من خدماته

تعليــم اللغــة التركيــة لألجانــب يف تركيــة.

ــر  ــا أكب ــان اهتمام ــة اإلنس ــه لخدم ــتثمار املوج ــي االس ــتنا تول وإن مؤسس

ــى يف  ــة الفضل ــم الخدم ــن أي شــيٍء آخــر، وتســتمر يف عزمهــا ىلع تقدي م

ــعا  ــا واس م طيف ــدِّ ــي تق ــٌد«. فه ــاٌن جدي ــدٌة إنس ــٌة جدي ــعاره »لغ ــاٍل ش مج

ــة. ــة والتركي ــن العربي ــم اللغتي ــال تعلي ــات يف مج ــن الخدم م
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م دروس اللغــة التركيــة  وُتقــدَّ

ــدّرس وفــق مبــدأ مثــل  يف مؤسســتنا اّلتــي ُت

“اللغــة األم” بطريقــة “التعليــم بــا لغــٍة وســيطٍة”؛ وُتجــرى دروســنا 

ــة وبأســلوٍب يرتكــز  ــة، وباســتعانٍة بالوســائل التقني ــة تفاعلي بطريقــة تواصلي

إلــى الطالــب. وتهــدف “أكاديميــة إســطنبول” إلــى إكســاب الطــاب املهــارات 

ــاب  ــه الط ــى في ــويٍّ يتلّق ــٍم لغ ــز تعلي ــي مرك ــية؛ فه ــع األساس ــة األرب اللغوي

تعّلمهــم بمتعــٍة مــن خــال األنشــطة اللغويــة يف داخــل املؤسســة وخارجها.

وإّن مؤسســتنا مــن حيــث عــدد املدرســين وطــاب الــدورات الذيــن يتلقــون 

خدماتهــا تعتبــر مــن بيــن مراكــز تعليــم اللغــات التابعــة لــوزارة التربيــة 

ــتعَمل  ــة. وتس ــب يف تركي ــة لألجان ــة التركي ــم لّلغ ــز تعلي ــر مرك ــة أكب الوطني

مــواد تدريســية تفاعليــٌة يف أنظمــة تدريســنا اّلتــي ُتطبَّــق باســتخدام اللغــة 

التركيــة بنســبة %100 ومــن الــدرس األول، ويقــوم بٰذلــك فريــق عمــل تدريســي  

ــداد  ــم إع ــن قس ــة وم ــة التركي ــم أدب اللغ ــن قس ــون م ــاؤه خريج ــر أعض خبي

معلمــي اللغــة التركيــة. ونقــدم ملــن ينــوون اتبــاع دورات تعليميــة ويرغبــون 

يف التثّبــت مــن جــودة تعليمنــا إمكانيــة حضــور “درس تجريبــي” و ٰذلــك بــأن 

يــزوروا مؤسســتنا يف الوقــت اّلــذي يــوّدون، فيشــاركوا يف أحــد الــدروس اّلتــي 

ُتجــرى باســتمرار لدينــا، وٰذلــك مــن أجــل أن يتخــذوا 

قرارهــم براحــة وطمأنينــٍة أكبــر.



ُتــدرِّس مؤسســتنا يف تعليــم اللغــة التركيــة منهاج كتــاب »إســطنبول«، وتدعم 

ٍة من قبــل وحدة الطباعة  الطــاب أيضــا بمواّد تعليميــة مقّوية ذات جــودة وغنى ُمعدَّ

والنشــر يف مؤسســتنا. وتتألف مناهجنا للغة التركية عادًة من ســّت مراحل تعليمية 

م املراحــل األربع األولى ىلع شــكل حزمة من 100 ســاعة دراســية لكل مرحلة.   وُتقــدَّ

ــة  ــة التركي ــية للغ ــج تدريس ــكل مناه ــى ىلع ش ــان فتعط ــان األخري ــا املرحلت أّم

رفيعــة املســتوى ضمــن 80 ســاعة دراســية لــكل مســتوى، عدد الســاعات الدراســية 

للمســتويات الســتة 560 ســاعة دراســية ، الســاعة الدراســية الواحــدة ٤٥ د.

ويتــم تطبيــق برامجنــا يف 6 فتــرات مختلفــة؛ منهــا 4 يف أيــام األســبوع  

و2 يف نهايــة األســبوع وفــق الجــدول اآلتــي: 
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عدد الساعات                     األيــــــــــــــــــامالساعــاتالفتـــــرات
مدة الدورةأسبوعيًا

وع
سب

األ
ام 

أيـــ

أسابيع16  ساعةاالثنني-الثالثاء-األربعاء-اخلميــس12.15 – 09.00األوىل  6

ني�ة لثا أسابيع16 ساعةاالثنني-الثالثاء-األربعاء-اخلميــس15.45 – 12.30ا  6

لثة لثا 6أسابيع16 ساعةاالثنني-الثالثاء-األربعاء-اخلميــس19.15 – 16.00ا  

لرابعة 8أسابيع12 ساعةاالثنني-الثالثاء-األربعاء-اخلميــس21.45 – 19.15ا  

طل
الع

ام 
8 أسابيع12 ساعةالسبت - األحد14.00 – 09.00األوىلأيـــ  

8 أسابيع12  ساعة السبت - األحد19.15 – 14.15  الثانيــ�ة   

 املناهــج املتبعة وتوزيع األوقات:



ــطنبول” أّن  ــة إس ــة يف “أكاديمي ــة التركي ــس اللغ ــص تدري ــرز خصائ إنَّ أب

ــراق  ــن إغ ــدًا ع ــطة بعي ــق واألنش ــن التطبي ــر م ــد ىلع الكثي ــدروس تعتم ال

ــازم فقــط مــن  الطــاب باملعلومــات اللغويــة. فاملدرســون يعطــون القــدر ال

ــرات  ــر عش ــذ عب ــى التامي ــدروس إل ــا امل ــون قالبه ــم ينقل ــة، ث ــد اللغ قواع

ــف ىلع  ــّي يف الص ــق عمل ــرى تطبي ــات. فُيج ــل واملحادث ــن الجم ــة م األمثل

كّل موضــوع، ويحــث املعلمــون الطــاب ىلع تركيــب الجمــل؛ ويقدمــون لهــم 

ــواٍر. ــوص ح ــر نص ــع عب املواضي

ــة  ــد اللغوي ــة بالقواع ــع خاص ــا ىلع مواضي ــج دوراتن ــوي دروس مناه وتحت

األساســية وباإلنشــاء واإلمــاء وقــراءة النصــوص وفهمهــا واالســتماع وممارســة 

ــاب  ــى الط ــة إل ــة األربع ــارات اللغوي ــم امله ــا بتقدي ــي اهتمامه ــة، وتول اللغ

ــة. ــاوية متزامن ــوية متس بس

ويخضــع الراغبــون يف تعّلــم اللغــة التركيــة إلــى امتحــان تحديد مســتوى 

أعّدتــه مؤسســتنا، ثــّم يتحــدد مســتواهم مــن خــال امتحــان 

شــفوي يجــرى بعــد االمتحــان الكتابــي. 

خصائــص تدريس اللغة التركية يف »أكاديمية إســطنبول« 

اختبار تحديد املستوى



 وإنَّ مدرســينا يف تعليــم اللغــة التركيــة يقومــون كثيــرًا بأنشــطِة محادثــٍة 
ــراك  ــاب األت ــع الط ــايف م ــا الثق ــاج طابن ــاهمون يف اندم ــاب؛ ويس ــع الط م
الدارســين يف دورات اللغــة العربيــة يف مؤسســتنا؛ كمــا ويؤّمنــون للطــاب 

ــّف. ــارج الص ــطة خ ــر األنش ــي عب ــطها الطبيع ــة يف وس ــم اللغ تعّل

ــب وىلع  ــى الطال ــز إل ــوم يرتك ــا بمفه ــرى يف مركزن ــي ُتج ــدروس اّلت إنَّ ال
يــد فريــق تدريــس شــاّب نشــيط عملــّي تهــدف إلــى اســتعمال الطــاب اللغــة 

ــّي. ــلوب تفاعل بأس

الــدورات  النجــاح يف امتحانــات نهايــة مرحلــة  م لطابنــا بعــد  وُتقــدَّ
ــا إّن  ــتطيع طابن ــة يس ــة السادس ــد املرحل ــن بع ــاح؛ وم ــور ونج ــهادة حض ش
شــاؤوا االشــتراك يف فحــص اللغــة التركيــة املجــرى مــن قبــل 
منــح  فتــرة  خــال  الوطنــي  التعليــم  وزارة 

الرســمية. الشــهادات 

واملحادثة األنشطة 

فحــص اللغة التركية املجرى مــن قبل وزارة التعليم الوطني:



 تتيــح مؤسســتنا لطابنــا فرصــة الخضــوع المتحــان TÖMER ضمــن مبنــى 

“أكاديميــة إســطنبول”، مــن خــال الجامعــات الحكوميــة اّلتــي تعاقــدت معهــا 

ٰــذه امليــزة أحــد املراكــز النــادرة التــي يجــري فيهــا  مؤسســتنا اّلتــي تعــدُّ بهـ

امتحــان TÖMER الخــاص بالجامعــات الحكوميــة.

ــول  ــن يف الحص ــاب الراغبي ــة للط ــف متاح ــم مكث ــي تعلي ــة تلق إّن فرص

ــة.  ــة التركي ــات الحكومي ــاق بالجامع ــل االلتح ــن أج ــة م ــة تحضيري ىلع دراس

ــاراٌت  ــتنا استش ــة يف مؤسس ــات الجامعي ــب الخدم ــر مكت ــاب عب م للط ــدَّ وُتق

ــة. ــة التركي ــات الخاص ــة بالجامع ــة خاص مجاني

تقــدم “أكاديميــة إســطنبول” فرصــة تعليــم خــاٍص باملجموعــات القادمــة 

ــة؛  ــرات الصيفي ــة يف الفت ــة التركي ــم اللغ ــة لتعل ــارج تركي ــن خ م

ــن  ــهيات تتضم ــطنبول” تس ــة إس ــم “أكاديمي ــدم له ــا تق كم

االســتقبال يف املطــار واإلقامــة وخدمــات الطعــام والجــوالت 

يف املناطــق الســياحية واألثريــة التاريخيــة يف إســطنبول، 

إضافــة إلــى برنامــج ملــيء جــدًا بالرحــات يف نهايــة 

األســبوع. ويســتمتع كّل صيــٍف باللغــة التركيــة ضمــن 

طابيــة  مجموعــاٌت  إســطنبول”  “أكاديميــة  دراســات 

تقــارب 1000 طالــب مــن تونــس والجزائــر واملغــرب 

ــابيع. ــدة 4 أس ــر مل ــان ومص واألردن ولبن

امتحان »TÖMER« ضمن مبنى »أكاديمية إســطنبول:

امتحــان  اليوس  YÖS  للقبول يف الجامعــات الحكومية التركية 

ِحَزم التعليم الخاصة باملجموعات القادمة من خارج البالد يف الفترة الصيفية



40 جنســية مختلفــة تــدرس اللغة  أكثــر مــن 

لتركيــة يف أكاديميــة إســطنبول  ا

لغٌة جديدٌة، إنساٌن جديٌد
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