
B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0106

*ZZX1011063S0106*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.
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Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

1/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0206

*ZZX1011063S0206*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.
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Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

2/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0306

*ZZX1011063S0306*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 1 - Sayfa 1
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Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.
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GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0406

*ZZX1011063S0406*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 1 - Sayfa 2
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......... / ......... / .................
Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

4/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0506

*ZZX1011063S0506*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 1 - Sayfa 3
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......... / ......... / .................
Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

5/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0606

*ZZX1011063S0606*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 2 - Sayfa 1
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......... / ......... / .................
Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

6/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0706

*ZZX1011063S0706*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 2 - Sayfa 2
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......... / ......... / .................
Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

7/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.



B1
Lütfen sadece BÜYÜK HARF kullanın.

Adayın 
Adı: 

Adayın 
Soyadı: 

Kayıt Numarası (Sınav Gözetmeni tarafından verilecektir)

0 321 74 65 F8 BA9 C ED

AÇIKLAMALAR

ZZX1011063S0806

*ZZX1011063S0806*
- Sadece yumuşak kurşun kalem 

  (2B, HB) kullanmanız gerekmektedir.

- Sınav Kayıt Numarasını Doldurunuz.
- Değiştirmek istediğiniz cevapları iz
  bırakmayacak şekilde siliniz.    
- Cevap şıklarını aşağıda gösterildiği  
  şekilde tamamen doldurunuz.
- Daha fazla açıklama için sınav

  gözetmeninize başvurunuz.

Yazma

Bölüm 2 - Sayfa 3
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......... / ......... / .................
Sayfa 

Sınav Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Adayın İmzası

Sınav gözetmeni cevap 
kâğıdının LanguageCert 
yönergelerine göre 
doldurulduğunu onaylar.

8/8

GİZLİLİK ANLAŞMASI
Bu sınav gizlidir. Sınavın adaylara uygulanması sırasında kullanılan LanguageCert’ün fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve markası yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sınav, sadece dil düzeyinizi belirlemek için size, 
aday oluşunuz nedeniyle sunulmuştur. Her hangi bir amaçla, sınavların tamamının veya kısmen LanguageCert’ün yazılı izni olmadan görsel, işitsel, sözlü, yazılı, elektronik veya mekanik olarak kopyalanması, 
açıklanması, yayınlanması, çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Sınav kaydı sırasında verdiğiniz kişisel bilgileriniz, sonucunuzun LanguageCert’e aktarılması sırasında ve sınav takip amacıyla 
kullanılacaktır. Kişisel ve sınav bilgileriniz LanguageCert’ün veri tabanında saklanacaktır. Kişisel bilgilerinize erişme, silme ve değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için lütfen LanguageCert ile 
iletişime geçin.


