
يتيح لك نظام امتحان اللغة الرتكية االونالين(®TDS)، إجراء اختبار اللغة الرتكية كلغة أجنبية يف املنزل يف بيئة 
محوسبة قا�ة عىل اإلنرتنت. حيث يوفر تطبيق نظام اختبار (®TDS)، القيام بالدخول يف امتحان تحديد املستوى 
وامتحانات إك�ل املستوى من املنزل دون الحاجة اىل حضور قاعات امتحانية تقليدية، ك� سيضمن لك النجاح يف 

االمتحان الحصول عىل شهادة إتقان اللغة الرتكية املعرتفة بها من قبل كافة الجامعات الرتكية

®كن االطالع عىل الفيديو التعريفي لالمتحان من خالل الرابط التايل

        TDS® فيديو تعريفي بخصوص امتحان

تأكد من توف± واستيفاء املتطلبات والقواعد واإلجراءات التالية ذكرها لغرض التسجيل ألداء االمتحان والتحض± 
بشكل مناسب إلجراء االمتحان يف بيئة املنزل.

التعلي�ت والقواعد الواجبة اتباعها يف تطبيق نظام

امتحان اللغة الرتكية االونالين

يف البيئة املنزلية 

www.onlinetds.org

®

https://www.youtube.com/watch?v=3Zt5KnZCVY0&t=9s


التحض�� ل�متحان

الحاسبة الشخصية

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والغرفة التي ستقوم بإجراء االمتحان فيها تستويف املتطلبات التالية قبل 

التسجيل يف اختبار (®TDS)، خالف ذلك، لن تكون قادرا عىل اجراء االمتحان.

 أثناء االمتحان، وباإلضافة إىل مراقبة شاشة الكمبيوتر، سيقوم املراقب االمتحا¾ ½راقبة سلوكك وصوتك للتأكد من
أنك تلتزم بقواعد وتعلي�ت االمتحان. لذا؛ تأكد من االمور التالية

سيتم اجراء االمتحان يف بيئة محوسبة باستخدام 

حاسبة مكتبية أو حاسبة محمولة. ال يسمح 

باستخدام الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف املحمول

يجب أن يكون نظام التشغيل املثبت عىل الكمبيوتر 

هو نظام التشغيل Windows باإلصدار 10 أو 8 

أو 7 أو كمبيوتر Mac مثبت عليه نظام التشغيل 

  iOS ال يجوز استخدام أنظمة تشغيل .Windows
Android  أو

سيتم إجراء االمتحان عرب اإلنرتنت، لذلك؛ تأكد من 

استخدام اإلصدار املحدث من متصفح الويب  

Chrome  أو Firefox. ك� يجب تحديث 
تطبيقات Java و Adobe Flash Player يف 

الحاسبة

مك�� الصوت والميكروفون

يجب أن تتوفر يف الحاسبة مكربات صوت داخلية 

أو ربطها ½كربات صوت او س�عات أذن خارجية.

يجب أن تتوفر يف الحاسبة ميكروفون داخيل أو 

ربطها ½يكروفون خارجي.

يجب أن يحتوي الكومبيوتر عىل كام±ا مدمجة بها أو ربطها بكام±ا ويب خارجية 

 يجب أن تكون الكام±ا قابلة للتحرك لض�ن أن تظهر للمراقب رؤية 360 درجة للغرفة االمتحانية ½ا يف 
ذلك سطح الطاولة عند طلب ذلك

 من أجل اداء االمتحان دون أي مقاطعة وإجراء
 عمليات التحميل والتنزيل برسعة، من الرضوري توف±

 اتصال باإلنرتنت برسعة ال تقل عن 15 ميجابت يف
الثانية

ا الكام��

نت ن�� ا�تصال با��

المعدات والمستلزمات ال�زمة ل�متحان

www.onlinetds.org



 يجب إجراء االمتحان بصورة منفردة يف 
 غرفة هادئة ومضاءة جيداً مع عدم الس�ح

 بدخول أي شخص آخر إىل غرفة االمتحان أثناء
القيام بأداء االمتحان

 ال يسمح بإجراء االمتحان يف مكان عام 
مثل املنتزه أو املقهى أو املطعم

الخصوصية

 يجب أن يكون الكمبيوتر ولوحة املفاتيح 
 موضوعا عىل سطح املكتب أو عىل سطح طاولة

مستوية

 يجب أن يكون سطح الطاولة واملنطقة 
 املحيطة به خالية من جميع املواد التي ال يُقبل

 بتواجدها أثناء أداء االمتحان (مثل املتعلقات
 الشخصية أو املعدات واألجهزة اإللكرتونية ذات

خاصية االتصال و/أو التخزين

 يجب الجلوس عىل كريس قيايس. ال يجوز 
الجلوس أو االستلقاء عىل رسير أو أريكة

 ®نع منعاً باتاً استخدام أجهزة التسجيل 
وكام±ات التصوير من أي نوع

 يُسمح فقط بتناول املرشوبات أثناء 
االمتحان. ال يسمح باستهالك األطعمة

سطح الطاولة وطريقة الجلوس

 ألغراض التحقق من هوية املمتحن، تأكد 
 من أن وجهك مرÜ ملراقب االمتحان وغ± مخفي

 بواسطة النظارات الشمسية أو القبعات وامللحقات
األخرى امل�ثلة

 عند عدم استخدام س�عات الرأس، يجب 
 أن تظل أذنيك مرئيتÝ طوال فرتة االمتحان وال

يغطيه� الشعر أو القبعة أو األشياء امل�ثلة

 اضافة اىل مراقبة االمتحان باستخدام كام±ا 
 الكمبيوتر، سيتم أيضا تسجيل جلسة االمتحان

ً  بالكامل والتقاط صورتك قبل وأثناء االمتحان. نظرا
 لكون صورتك قد تتم مشاركتها مع املؤسسات التي

 تطلبها لغرض التحقق من الهوية، تأكد من ارتداء
مالبس مناسبة أثناء االمتحان

المظهر والم�بس

 ألغراض متعلقة بأمن االمتحان، ال يسمح 
 بتدوين املالحظات عىل الورق العادي واستخدام

األقالم

 عند الحاجة، ®كن تدوين املالحظات 
باستخدام الواجهة االمتحانية للنظام

تدوين الم�حظات أثناء ا�ختبار

البيئة ا�متحانية ومساحة ا�ختبار

www.onlinetds.org



"www.onlinetds.org" اذهب اىل موقع

انقر عىل الحقل املسمى "املشاركون يف االمتحان"

قم بالتسجيل يف نظام امتحان®TDS بالضغط عىل حقل "قم بالتسجيل اآلن"

سيتم مطالبتك بالتسجيل باستخدام بريدك اإللكرتو¾ الشخيص وإنشاء كلمة مرور خاصة بك. وال يجوز مشاركة 

معلومات التسجيل هذه مع أطراف ثالثة

يجب أن تكون املعلومات الشخصية التي تقوم بتسجيلها مطابقة ملعلومات وثيقة الهوية الرسمية الخاصة بك مثل 

جواز السفر، الهوية الوطنية أو الدولية، وما ماثلها من الوثائق الرسمية

من أجل التسجيل يف نظام®TDS االمتحا¾، يجب املوافقة عىل "رشوط االستخدام وسياسة الخصوصية"

عند التحقق من الحساب من قبل النظام، ستتمكن من تسجيل الدخول إىل حسابك باستخدام نفس الربيد 

اإللكرتو¾ وكلمة املرور اللذين استخدمته� اثناء التسجيل

�
� نظام®TDS ا�متحا��

التسجيل وانشاء حساب ��

 قم بالتواصل مع مركز امتحا¾ معتمد لنظام®TDS االمتحا¾ من أجل تحديد تاريخ ووقت االمتحان
 بعد االتفاق مع املركز االمتحا¾، سيتم تزويدك برمز امتحا¾ (قسيمة) خاصة بك وقابلة لالستخدام ملرة 

TDS®واحدة فقط من أجل استخدامه إلجراء امتحان
 يجب رشاء الرمز االمتحا¾ قبل اجراء االمتحان

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بخصوص حسابك يف النظام أو إعادة جدولة موعد االمتحان أو االستفسار عن 
أي موضوع آخر متعلق باالمتحان، ®كنك التواصل مبارشة مع املركز االمتحا¾ لغرض ذلك أو إرسال بريد إلكرتو¾ إىل 

"info@onlinetds.org"
 يف حالة عدم حضور االمتحان يف التاريخ والوقت املحددين دون إخطار مسبق للمركز االمتحا¾، سيتم إلغاء 

االمتحان. ك� لن يتم ارجاع األجور املدفوعة.

التقديم بالطلب لدخول ا�متحان

التسجيل ل�متحان

www.onlinetds.org



أداء ا�متحان

قبل ا�متحان

إجراء ا�متحان

 تأكد من أن جهاز الكمبيوتر وبيئة االمتحان جاهزة إلجراء االمتحان قبل ثالثÝ دقيقة من املوعد املحدد 
وذلك لغرض إçام اجراءات التحقق من الهوية والدخول اىل النظام

 قم بتحض± وثائق الهوية الرسمية الخاصة بك إلظهارها للمراقب االمتحا¾ عند طلبها. يجب أن تتطابق 
الخاص بك ®TDS املعلومات املوجودة عىل هويتك مع املعلومات املوجودة يف حساب

قم بتحض± الرمز االمتحا¾ 

قد يقوم املراقب االمتحا¾ باالتصال بك ملراجعة تعلي�ت وقواعد أداء االمتحان واجراءات املراقبة 

 قد يطلب منك املراقب االمتحا¾ استخدام الكام±ا املوجودة عىل جهاز الكمبيوتر ملشاهدة الغرفة 
االمتحانية بزاوية رؤية 360 درجة ½ا يف ذلك سطح املكتب

 قم بادخال الرمز االمتحا¾ (رقم القسيمة) التي تم تزويدك بها مسبقا يف حقل "الرمز االمتحا¾" لغرض 
"الدخول يف االمتحان، ثم انقر فوق "املشاركة يف االمتحان

 للبدء باالمتحان، انقر عىل زر "بدء االمتحان" املوجود يف الجزء العلوي األ®ن من واجهة االمتحان، ثم قم 
بتأكيد االختيار واملوافقة بالنقر عىل زر "نعم" يف النافذة التي ستظهر

 يتألف االمتحان من أربعة أقسام ملهارات اللغة يف القراءة واالست�ع والكتابة واملحادثة، حيث يكون لكل 
قسم عدد محدد من األسئلة وفرتة زمنية معينة لإلجابة عليها

سرتشدك واجهة االمتحان إىل كيفية املتابعة والتنقل بÝ كل قسم من أقسام االمتحان 

يتوفر عداد الوقت يف أعىل األسئلة إلعالمك بالوقت املتبقي لإلجابة عىل األسئلة 

عند الحاجة، ®كنك تدوين املالحظات يف القسم األيرس من واجهة االمتحان 

 ®كنك االنتقال من سؤال إىل آخر عن طريق النقر عىل زر "التايل" املوجود يف الجزء السفيل من واجهة 
االمتحان

 ً ضمن نفس القسم، يسمح لك النظام ترك سؤال معÝ من دون اإلجابة عليها والعودة إليها الحقا

 يف القسم األ®ن من واجهة االمتحان ولغرض تسهيل متابعة االجابة عىل االسئلة، سيتم çييز أرقام األسئلة 
التي çت اإلجابة عليها باستخدام اللون، بين� ستبقى أرقام االسئلة التي ë يُرَد عليها غ± ملونة

 بعد االنتهاء من االجابة عىل قسم معÝ من أقسام االمتحان، ستظهر نافذة منبثقة لغرض تأكيد املوافقة 
 عىل االنتقال إىل القسم التايل من االمتحان. ®كنك املتابعة اىل القسم التايل بالضغط عىل زر "نعم" يف النافذة

 املنبثقة أو العودة إىل القسم الحايل بالنقر عىل زر "ال". يجدر الذكر أنه ال ®كنك العودة إىل القسم السابق عند
دخول قسم جديد من اقسام االمتحان

 عند االنتهاء من اإلجابة عىل جميع أسئلة االمتحان، ®كنك إنهاء االمتحان بالنقر عىل زر "إنهاء االمتحان" 
 املوجود يف الجزء األ®ن العلوي من واجهة االمتحان. ال تقم بغلق نافذة االمتحان حتى تكتمل عملية حفظ

االجابات

 عند االنتهاء من االمتحان بدون أي مشاكل، سيتم فتح صفحة تعلمك بذلك. عندها، ®كنك النقر عىل حقل 
"موافق" للخروج من واجهة االمتحان

�كن االطالع عىل الفيديو التوضيحي إلجراء االمتحان من خالل الرابط التايل

TDS®فيديو توضيحي بخصوص اجراء امتحان

www.onlinetds.org

 عند توجيهك من قبل املراقب االمتحا¾ يف املوعد املقرر ألداء االمتحان، ستتمكن من البدء باالمتحان
"www.onlinetds.org" اذهب اىل موقع 

 قم بتسجيل الدخول إىل حساب ®TDS الخاص بك عن طريق النقر عىل حقل "املشرتكÝ يف االمتحان" 
باستخدام الربيد اإللكرتو¾ وكلمة املرور اللتÝ استخدمته� لغرض تسجيل حسابك يف النظام

 يف واجهة االمتحان، انقر عىل حقل "امتحان جديد" املوجود يف الجزء العلوي األ®ن من الشاشة
 انقر عىل نوع االمتحان املناسب الذي ستخوضه

��� النظام من خ�ل الرابط التا
�

ت ا�وجودة  نواع ا�متحا��
�
كن ا�ط�ع ع  الفيديو التوضي�� � ��

�
� نظام ®TDS ا�متحا��

�
ت ا�وجودة  صوص أنواع ا�متحا�� � فيديو توضي�� ��

https://www.youtube.com/watch?v=u8UlF6XUiw4&t=6s


 قم بادخال الرمز االمتحا¾ (رقم القسيمة) التي تم تزويدك بها مسبقا يف حقل "الرمز االمتحا¾" لغرض 
"الدخول يف االمتحان، ثم انقر فوق "املشاركة يف االمتحان

 للبدء باالمتحان، انقر عىل زر "بدء االمتحان" املوجود يف الجزء العلوي األ®ن من واجهة االمتحان، ثم قم 
بتأكيد االختيار واملوافقة بالنقر عىل زر "نعم" يف النافذة التي ستظهر

 يتألف االمتحان من أربعة أقسام ملهارات اللغة يف القراءة واالست�ع والكتابة واملحادثة، حيث يكون لكل 
قسم عدد محدد من األسئلة وفرتة زمنية معينة لإلجابة عليها

سرتشدك واجهة االمتحان إىل كيفية املتابعة والتنقل بÝ كل قسم من أقسام االمتحان 

يتوفر عداد الوقت يف أعىل األسئلة إلعالمك بالوقت املتبقي لإلجابة عىل األسئلة 

عند الحاجة، ®كنك تدوين املالحظات يف القسم األيرس من واجهة االمتحان 

 ®كنك االنتقال من سؤال إىل آخر عن طريق النقر عىل زر "التايل" املوجود يف الجزء السفيل من واجهة 
االمتحان

 ً ضمن نفس القسم، يسمح لك النظام ترك سؤال معÝ من دون اإلجابة عليها والعودة إليها الحقا

 يف القسم األ®ن من واجهة االمتحان ولغرض تسهيل متابعة االجابة عىل االسئلة، سيتم çييز أرقام األسئلة 
التي çت اإلجابة عليها باستخدام اللون، بين� ستبقى أرقام االسئلة التي ë يُرَد عليها غ± ملونة

 بعد االنتهاء من االجابة عىل قسم معÝ من أقسام االمتحان، ستظهر نافذة منبثقة لغرض تأكيد املوافقة 
 عىل االنتقال إىل القسم التايل من االمتحان. ®كنك املتابعة اىل القسم التايل بالضغط عىل زر "نعم" يف النافذة

 املنبثقة أو العودة إىل القسم الحايل بالنقر عىل زر "ال". يجدر الذكر أنه ال ®كنك العودة إىل القسم السابق عند
دخول قسم جديد من اقسام االمتحان

 عند االنتهاء من اإلجابة عىل جميع أسئلة االمتحان، ®كنك إنهاء االمتحان بالنقر عىل زر "إنهاء االمتحان" 
 املوجود يف الجزء األ®ن العلوي من واجهة االمتحان. ال تقم بغلق نافذة االمتحان حتى تكتمل عملية حفظ

االجابات

 عند االنتهاء من االمتحان بدون أي مشاكل، سيتم فتح صفحة تعلمك بذلك. عندها، ®كنك النقر عىل حقل 
"موافق" للخروج من واجهة االمتحان

�كن االطالع عىل الفيديو التوضيحي إلجراء االمتحان من خالل الرابط التايل

TDS®فيديو توضيحي بخصوص اجراء امتحان
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 عند توجيهك من قبل املراقب االمتحا¾ يف املوعد املقرر ألداء االمتحان، ستتمكن من البدء باالمتحان
"www.onlinetds.org" اذهب اىل موقع 

 قم بتسجيل الدخول إىل حساب ®TDS الخاص بك عن طريق النقر عىل حقل "املشرتكÝ يف االمتحان" 
باستخدام الربيد اإللكرتو¾ وكلمة املرور اللتÝ استخدمته� لغرض تسجيل حسابك يف النظام

 يف واجهة االمتحان، انقر عىل حقل "امتحان جديد" املوجود يف الجزء العلوي األ®ن من الشاشة
 انقر عىل نوع االمتحان املناسب الذي ستخوضه

��� النظام من خ�ل الرابط التا
�

ت ا�وجودة  نواع ا�متحا��
�
كن ا�ط�ع ع  الفيديو التوضي�� � ��

�
� نظام ®TDS ا�متحا��

�
ت ا�وجودة  صوص أنواع ا�متحا�� � فيديو توضي�� ��

https://www.youtube.com/watch?v=RGzg0XCP85E&t=10s


 تأكد من أن املراقب االمتحا¾ ®كنه رؤيتك عىل كام±ا الكمبيوتر. إن القيام بأي حركات أو إجراءات 
مشبوهة بها ®كن أن تلغي وتبطل امتحانك

 أثناء االمتحان، ال يُسمح باستخدام املواد غ± املرصح بها مثل الهواتف املحمولة أو دفرت املالحظات أو 
الكتب الدراسية

 يجب البقاء يف صفحة واجهة االمتحان فقط أثناء أداء االمتحان. ستؤدي عملية زيارة مواقع الويب األخرى 
عىل املتصفح أثناء االمتحان إىل إنهاء االمتحان وإلغائه

ال يسمح بالتواصل مع اآلخرين أثناء االمتحان 
 يجب أّال يتلقى املمتحن أي نوع من املساعدة أثناء االمتحان. سيؤدي القيام بعملية الغش أو محاولة الغش 

إىل إنهاء االمتحان وإلغائه

خ�ل ا�متحان

 ستحصل عىل نتيجة االمتحان وتقرير التقييم املفصل الخاص باالمتحان يف غضون أربعة عرش يوماً من تاريخ 
إجراء االمتحان، والذي ®كن الحصول عليه عن طريق التواصل مع املركز االمتحا¾ أو عن طريق تسجيل الدخول إىل 

TDS® حسابك الشخيص عىل موقع

 عند نجاحك يف االمتحان، سيتم تزويدك بشهادة رسمية لنتيجة االمتحان من قبل مركز ®TDS االمتحا¾ املعتمد
 ®كن التحقق من صحة كالً من تقرير التقييم وشهادة االمتحان التي تم الحصول عليها باستخدام الرقم األمني 

"www.onlinetds.org" االلكرتو¾ عىل الويب TDS®  املوجود عليه� يف موقع

 ®كن إجراء امتحان  ®TDSمرتÝ يف الشهر
 لغرض االجابة عىل أي استفسارات أخرى، ®كن التواصل مبارشة مع املركز االمتحا¾ او إرسال بريد إلكرتو¾ إىل 

"info@onlinetds.org"

بعد ا�متحان

Telefon: +90 312 439 43 01
GSM: +90 533 486 63 65

Web:      www.onlinetds.org
E-Posta: info@onlinetds.org

Adres:    Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad. 
No: 23 Kat: 2 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA

®


