LanguageCert AÜ TÖMER
A2
TürkYet (Konuşma)
Örnek Sınav 1
Gözetmen için açıklamalar
KAYIT CİHAZINIZI KONTROL EDİNİZ.
Sınav Süresi : 9 dakika
A = Aday
G = Gözetmen

Birinci Bölüm
Süre: 2 dakika
G

:LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, A2 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 Kişisel Bilgiler”.)
Konular
Kişisel bilgiler
•
•
•
•

Nerede doğdunuz?
Ne zaman doğdunuz?
Ailenizdeki kişileri tanıtınız.
Anneniz ne iş yapıyor?

Boş zaman, boş zaman etkinlikleri
•
•
•
•

Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?
Hangi tür müzikten hoşlanırsınız?
Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?
Bir hobiniz var mı?

Alışveriş
•
•
•
•

Alışveriş yapmaktan hoşlanır mısınız ?
Üzerinizdekileri nereden aldınız ?
Ne sıklıkta alışveriş yaparsınız ?
Sizce burada yiyecekler pahalı mı?
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Yiyecek ve içecek
•
•
•
•

Kahvaltıda ne içmeyi tercih edersiniz ?
İyi yemek pişirir misiniz ?
Ne sıklıkta dışarıda yemek yersiniz ?
Evde yemekleri kim hazırlar?

Günlük yaşam
•
•
•
•

Saat kaçta uyanırsınız ?
Mesleğiniz hakkında bilgi verir misiniz ?
Geçen hafta ne yaptınız ?
Nasıl bir işte çalışmak istersiniz ?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Gözetmen kısa cevaplar verir ya da yorumlar yapar.)

G:

Teşekkürler.
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İkinci Bölüm
Süre: 2 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
• Biz sokakta yürüyorduk. Ben sizin omzunuza çarptım. Ben başlıyorum.
(Pardon. Çok özür dilerim.)
• Arkadaşız. Ben başlıyorum.
(Yaz tatilinde nereye gidelim?)
• Ben bir restoranda çalışıyorum. Siz restoranda yer ayırtmak istiyorsunuz. Ben başlıyorum.
(Nasıl yardımcı olabilirim?)
• Sınıfınızla ilgili bilgi almak için okulunuzu arıyorsunuz. Ben başlıyorum.
(Merhaba, Merkez Dil Okulu)

A:

(Cevap verir.)

G:

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

G:

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

B
• Arkadaşız. Yanınızda bir arkadaşınız var. Bizi tanıştırın. Siz başlayın.
• Siz yaşlı bir kadınsınız. Yolun karşısına geçmek istiyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız var.
Siz başlayın.
• Ben bir satış görevlisiyim. Kıyafet almak istiyorsunuz. Siz başlayın.
• Arkadaşız. Siz yeni bir eve taşınıyorsunuz ve yardım istiyorsunuz. 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: 2 dakika
G:

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

Gözetmenin kağıdı

G:

Teşekkürler. (Adayın kağıdını geri alınız.)
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Adaya Verilecek Kağıdın Örneği ( Gözetmende kalacak)
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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

Eviniz

B

Okul hayatınız

C

Sağlıklı beslenme

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

Eviniz
•
•
•
•

Evinizde kaç oda var ?
En çok hangi odada vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz? Neden?
Salonun penceresinden nasıl bir manzara görüyorsunuz?
Evinize yakın market var mı?

Okul hayatı
•
•
•
•

Okulda en çok hangi dersi seviyorsunuz?
Kaç yaşında okumayı öğrendiniz?
Sınıfta nerede oturuyorsunuz?
Ne zamandan beri bu okula devam ediyorsun?

Sağlıklı beslenme
•
•
•
•

Egzersiz yapar mısınız?
Ne sıklıkta abur cubur yersiniz?
Et yemek vücudumuz için neden önemlidir?
Sağlıklı besleniyor musunuz?

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