LanguageCert AÜ TÖMER
A1
TürkYet (Konuşma)
Örnek Sınav 1
Gözetmen için açıklamalar
KAYIT CİHAZINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav süresi : 6 dakika
A = Aday
G = Gözetmen
Birinci Bölüm (1 dakika 30 saniye)
G:

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, A1 düzeyi, (Bugünün tarihini
söyleyiniz) (Adayın adını söyleyiniz). Sınav başlıyor.
Merhaba. Benim adım (tam adınızı veriniz). Lütfen adınızı ve soyadınızı söyler misiniz?

A:

(Tam adını söyler.)

G:

Teşekkürler. Nerelisiniz?

A:

(Cevap verir.)

G:

Teşekkür ederim. Birinci bölüm. Birazdan size bazı sorular soracağım. (Zamanınız varsa
listeden en fazla beş soru seçiniz.)

Sorular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aileniz kalabalık mı? Kaç kardeşsiniz?
Ne sıklıkta sinemaya gidiyorsunuz?
Hangi sporları seviyorsunuz?
Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Hafta sonları neler yapıyorsunuz?
Dün akşam saat kaçta uyudunuz?
Uyumadan önce neler yapıyorsunuz?
Hangi renkleri seviyorsunuz?
Sizce en güzel meslek hangisi? Neden?
Okula/işe neyle gidiyorsunuz?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Gözetmen kısa cevaplar verir ya da yorumlar yapar.)

G:

Teşekkürler.
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İkinci Bölüm (1 dakika)
G:

Şimdi ikinci bölüm. Size bazı durumlar vereceğim. Sizden diyaloğa başlamanızı ya da cevap
vermenizi rica ediyorum. Birinci durum. (A’ dan bir durum seçiniz).

A
•

Ben sizin arkadaşınızım. Ben başlıyorum.
Sınavın nasıl geçti?

•

Mağazadayız. Ben satıcıyım, siz müşterisiniz. Ben başlıyorum.
Buyurun, yardım istiyor musunuz?

•

Hastanedeyiz. Ben doktorum, siz hastasınız.
Ben başlıyorum.Şikayetiniz ne?

•

Sınıftayız. Ben öğretmenim, siz öğrencisiniz. Ben başlıyorum.
Yorgun görünüyorsun? Hasta mısın?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Aday ile canlandırma yapılır. – Yaklaşık iki defa konuşma sırası gelmelidir.)

G:

İkinci durum. (B’ den bir durum seçiniz.)

B
•

Ev arkadaşıyız. Temizlik sırası bendeydi, ama yapmadım. Siz başlıyorsunuz.

•

Arkadaşız . Ben çok meşgulüm ve yardıma ihtiyacım var. Siz başlıyorsunuz.

•

Ben anneyim. Eve geç kaldınız. Siz başlıyorsunuz.

•

Lokantadayız.Ben garsonum, siz müşterisiniz. Siz başlıyorsunuz.

A:

(Başlar.)

G:

(Aday ile canlandırma yapılır. – Yaklaşık iki defa konuşma sırası gelmelidir.)

G:

(Eğer zamanınız varsa A’ dan ya da B’ den üçüncü bir durumu canlandırınız.)

G:

Teşekkürler.
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Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır
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Üçüncü Bölüm (1 dakika 30 saniye)
G:

Şimdi üçüncü bölüm. (Adaya kağıdını veriniz.) Bir mutfak resmi var ancak bende biraz
farklı bir mutfak resmi var. Bu iki resim hakkında konuşalım. Ben başlıyorum.

Gözetmenin Kağıdı

G:

Teşekkürler. (Adayın kağıdını geri alınız.)
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Adaya verilecek kağıt (Gözetmenin Kopyası)
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Dördüncü Bölüm (Tamamlayıcı sorular ile 2 dakika)
G:

Dördüncü bölümde (aday için bir konu seçiniz) hakkında otuz saniye konuşacaksınız.

Konular
A

Ailenizde kimler var? Onları anlatınız.

B

Hangi tür sporlardan hoşlanıyorsunuz?

C

En son doğum gününüzde neler yaptınız?

G:

(Bir kağıt ve kalem veriniz.) Şimdi not almanız için otuz saniyeniz var.(konu ) hakkında
konuşacaksınız. (Konuyu tekrar ediniz.) (Otuz saniye boyunca göz temasınızı devam ettiriniz.
Kayıt devam etsin.)

A:

(Adayın adını söyleyiniz), lütfen başlayın.

G:

(Konuşur.)

A:

(Aday en fazla otuz saniye konuştuktan sonra teşekkür edip tamamlayıcı soruları
sorunuz.)

Tamamlayıcı soruları
Nasıl bir aileye sahipsiniz?
•
•
•
•

Kaç kardeşsiniz? Siz kaçıncı çocuksunuz?
Kalabalık ailelerden hoşlanıyor musunuz?
Ailenizle nasıl zaman geçiriyorsunuz?
Ailenizden en çok kime benziyorsunuz?

Hangi tür sporlardan hoşlanıyorsunuz?
•
•
•
•

Düzenli spor yapıyor musunuz?
Takım sporlarını mı bireysel sporları mı tercih ediyorsunuz?
Açık hava sporlarını mı salon sporlarını mı tercih ediyorsunuz?
En çok hangi spor türünü beğeniyorsunuz?

En son doğum gününüzde neler yaptınız?
•
•
•
•

G:

Doğum günlerinizi nasıl kutluyorsunuz?
Doğum günlerinizde ailenizle mi arkadaşlarınızla mı olmak istiyorsunuz?
Nasıl hediyeler sizi mutlu ediyor?
Sizce doğum günleri önemli mi yoksa sıradan bir gün mü?

Teşekkürler, (Adayın adını söyleyiniz.) Sınavınız bitmiştir.
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…

Adaya Verilecek Kağıt
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