LanguageCert AÜ TÖMER
B1
TürkYet (Konuşma)
Örnek Sınav 1
Gözetmen için açıklamalar
KAYIT CİHAZINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav süresi : 12 dakika
A = Aday

G = Gözetmen

Birinci Bölüm
Süre: 3 dakika
G

:LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, B1 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. Soruların farklı konulardan olmasına dikkat ediniz.
Konuyu veriniz; ör “Şimdi Seyahat”.)

Konular
Televizyon
•
•
•
•

Günde kaç saat televizyon seyredersiniz?
Hangi tür TV programlarını seversiniz?
Evinizde en çok kim televizyon seyreder?
Televizyon seyretmenin faydaları ve zararları nelerdir?

Seyahat
•
•
•
•

Bugüne kadar hangi ülkelere / şehirlere seyahat ettiniz?
En çok hangi seyahatinizden memnun kaldınız? Niçin?
Seyahatteyken ne gibi zorluklar yaşadınız?
Seyahatinize ait ilginç bir anınız var mı? Anlatınız.

Dil
•
•
•
•

Hangi yabancı dilleri konuşabiliyorsunuz?
Hangi yabancı dili öğrenmek istersiniz?
Yabancı bir dil öğrenmenin ne gibi zorlukları vardır?
Yabancı bir dil bilmenin ne gibi faydaları vardır?
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Arkadaşlık
•
•
•
•

Arkadaşlıkta önemli olan şeyler nelerdir?
Siz arkadaşlarınızda ne gibi özellikler ararsınız?
En yakın arkadaşınızı kısaca tarif eder misiniz?
Sizce, siz iyi bir arkadaş mısınız?

Alışveriş
•
•
•
•

Ne kadar sık alışveriş yaparsınız?
Alışveriş alışkanlıklarınız nelerdir?
Alışverişte nelere dikkat edersiniz?
Nerede alışveriş yapmayı tercih edersiniz?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Gözetmen kısa cevaplar verir ya da yorumlar yapar.)

G:

Teşekkürler.
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İkinci Bölüm
Süre : 3 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 liseden arkadaşınızım. Ben başlıyorum.
(Merhaba canım, beni hatırladın mı? Ben Zeynep.)

•

Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ben başlıyorum.
(Ben bugün çok hastayım. Benim için müdürle konuşabilir misin? )

•

Yakın arkadaşız. Ben başlıyorum.
(Merhaba canım, bu hafta sonu bir şeyler yapalım mı?)

•

Siz benim patronumsunuz. Ben başlıyorum.
(Ben maaşıma zam istiyorum.)

A:

(Cevap verir.)

G:

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

G:

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

B
•

Kapalı alanda gizlice sigara içiyorum. Siz başlayın.

•

Engelli park yerine arabamı park ettim. Siz başlayın.

•

Bir arkadaşınızın doğum günü için lokantayı arayıp rezervasyon yaptıracaksınız.
Siz başlayın.

•

Biz arkadaşız. Siz benim eşimi bir kafede başka bir bay/bayanla gördünüz. Siz
başlayın.

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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Üçüncü Bölüm
Süre : 3 dakika
G : Şimdi üçüncü bölüm. Birazdan vereceğim konu hakkında bir tartışma yapacağız.
(Gözetmenin kağıdı)
“Günümüzde artık her şeyi internetten yapıyoruz. Ben internet kullanımının artışı ve bu
artışın gençler ve yetişkinler üzerindeki etkisi hakkında yarın üniversitede bir sunum
yapacağım. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? ” Aşağıdaki resimlerden yararlanarak
düşüncelerinizi anlatınız.
(Adayın kağıdı veriniz.) Ben başlıyorum.

G : Teşekkürler. ( Adayın kağıdını geri alınız.)
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Dördüncü Bölüm
Süre: 3 dakika ( Tamamlayıcı soruların da sorulması ile)
G : Dördüncü bölümde (aday için bir konu seçiniz) hakkında bir buçuk dakika konuşacaksınız.
Konular
A Yapmaktan hoşlandığınız spor
B Tatilinizi geçirmekten hoşlandığınız yer
C Çocukluğunuz
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.)

G:

(Adayın adını söyleyiniz), lütfen başlayın.

A:

(Konuşur.)

G:

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

Tamamlayıcı Sorular
Yapmaktan hoşlandığınız spor
•
•
•
•

Haftada kaç gün bu sporu yaparsınız?
Herhangi bir spor kursuna katıldınız mı?
Sevdiğiniz spor dalında örnek aldığınız bir kişi var mı?
Başka hangi spor dalından hoşlanıyorsunuz?

Tatilinizi geçirmekten hoşlandığınız yer
•
•
•
•

Sizce bu tatil yeri gelecekte değişime uğrar mı?
Tatilinizi kimlerle geçirmeyi tercih edersiniz?
Tatilinizi başka nerede geçirmekten hoşlanırsınız?
Tatilde neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Çocukluğunuz
•
•
•
•

Çocukluğunuza ait hatırladığınız ilginç bir anınız var mı?
Çocukluğunuz ile ilgili en çok özlediğiniz şey nedir?
Güzel bir çocukluk geçirdiğinizi düşünüyor musunuz?
Nasıl bir çocuktunuz? Yaramaz mıydınız, uslu muydunuz?

G: Teşekkürler, (adayın adını söyleyiniz.) Sınavınız bitmiştir.
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Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
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Adaya verilecek kağıt

