LanguageCert AÜ TÖMER
B2
TürkYet (Konuşma)
Örnek Sınav 1
Gözetmen için açıklamalar
KAYIT CİHAZINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav süresi : 13 dakika
A = Aday
G = Gözetmen
Birinci Bölüm (3 dakika)
G:

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, B2 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, Spor).

Konular
Spor
•
•
•
•

Düzenli spor yapar mısınız?
Hangi tür sporlardan hoşlanırsınız?
Sağlığınız için mi keyif için mi spor yaparsınız?
Ülkenizdeki en popüler spor nedir?

Alışveriş
•
•
•
•

Ne sıklıkla alışverişe çıkarsınız?
Alışverişte genellikle ne satın alırsınız ?
Alışveriş için özellikle tercih ettiğiniz yerler var mı?
Alışverişe yalnız mı çıkarsınız, arkadaşlarınızla mı?

Sağlık
•
•
•
•

Sağlığınıza dikkat eder misiniz? (yeme-içme alışkanlıkları, spor…)
Düzenli beslenme ile sağlığın ilişkisi var mıdır??
Alternatif tıbba inanır mısınız?
Yoga, meditasyon gibi pozitif düşünme ve rahatlama çalışmalarının etkili olduğunu
düşünüyor musunuz?
(devam
ediyor)
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Ekonomi
•
•
•
•

Ev ekonominizi kim yönetir ?
Para biriktirme konusunda başarılı mısınız?
Kendi ekonominizi güçlendirmek için yaptığınız şeyler var mı?
Savurganlık hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ev Hayatı
•
•
•
•

Evde zaman geçirmeyi sever misiniz ?
Evcil hayvanlarınız var mı?
Ev hayatınızı nasıl düzenliyorsunuz? (Yemek, temizlik, alışveriş…. Bunları kim yapıyor?)
Nasıl bir evde yaşamayı hayal edersiniz?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Gözetmen kısa cevaplar verir ya da yorumlar yapar.)

G:

Teşekkürler.
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İkinci Bölüm (3 dakika)
G:

A

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

•

Biz ev arkadaşıyız ve bu akşam bir partiye davetliyiz. Siz gelmek istemiyorsunuz.
Başlıyorum.
Neden partiye gelmek istemediğini anlayamıyorum. Çok eğleneceğiz.

•

Biz aynı sınıfta iki öğrenciyiz ve ben ödevi yapmadım. Sizden yardım istiyorum.
Başlıyorum.
Biliyorum çok önemliydi ama dün akşam biraz keyifsizdim ve ödevi yapamadım. Senin
ödevinden yardım alıp derse kadar yazabilir miyim?

•

Kalabalık bir arkadaş grubuyla bir lokantadayız. Yeni tanıştık. Başlıyorum.
İşinizi severek mi yapıyorsunuz?

•

Trafikte benim arabama hafifçe çarptınız. Başlıyorum.
Geçmiş olsun, yeşil ışık benim için yanıyordu. Görmediniz sanırım.

A:

(Cevap verir.)

G:

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

G:

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

B
•

Otobüsteyiz ve siz bir adres öğrenmek istiyorsunuz. Siz başlayın.

•

Tatil için büyük bir otele yeni geldiniz. Ben bir süredir otelde konaklayan biriyim. Benden
otele hakkında bilgi istiyorsunuz. Siz başlayın.

•

Bir araba kiralamak istiyorsunuz. Bizim acentemize geldiniz. Siz başlayın.

•

Arkadaşınız için doktor randevusu almak istiyorsunuz. Ben doktorun sekreteriyim. Beni
arıyorsunuz. 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 (3 dakika)
G:

Şimdi üçüncü bölüm. Birazdan vereceğim konu hakkında bir tartışma yapacağız. Siz ve ben
iki arkadaşız. İkimizin de çocukları var. Çocuğunuzu okula kaydettirmek istiyorsunuz.
Benimle bu konuyu tartışın. (Adayın kâğıdını veriniz.)
Söyleyeceklerinizi düşünmeniz için 20 saniyeniz var. (20 saniye.) Lütfen başlayın.

Gözetmenin Kağıdı
Okul Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

G:

•

Okulun Sosyal Aktiviteleri

•

Okulda Yabancı Dil Öğretimi

•

Okulun Başarısı

•

Okuldaki Sportif Faaliyetler

•

Öğrenci Disiplin Sistemi

•

Öğretmen-Öğrenci ilişkisi

•

Okulun Ücreti

•

Okulun Konumu

Teşekkürler. (Adayın kâğıdını geri alınız.)

4

LanguageCert B2

Dördüncü Bölüm (Tamamlayıcı sorular ile 4 dakika)
G:

Dördüncü bölümde (aday için bir konu seçiniz) hakkında iki dakika konuşacaksınız.

Konular
A

Yaşadığınız yer

B

Teknoloji

C

Doğa

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 iki dakika konuştuktan sonra teşekkür edip ilave soruları sorunuz.)

Tamamlayıcı soruları
Yaşadığınız yer
•
•
•
•

Hangi şehirde yaşıyorsunuz?
Yaşadığınız şehirde çok turist oluyor mu?
Yaşadığınız şehrin turistik yerleri var mı ?
Yaşadığınız şehirden memnun musunuz ?

Teknoloji
•
•
•
•

Teknoloji ile aranız nasıl ?
Teknolojik ürünler denince aklınıza neler geliyor ?
Bilgisayar, tablet, akıllı telefon kullanmak konusunda nasılsınız ?
Teknolojik ürünlere çok para harcar mısınız ?

Doğa
•
•
•
•

G:

Doğa ile baş başa olmayı sever misiniz? Doğa tatillerine çıkar mısınız?
Doğal sistem (çevre dengesi) hakkında ne düşünüyorsunuz? 50 yıl önce/şimdi/50 yıl
sonra nasıldı nasıl ve nasıl olacak ?
Doğayı korumak konusunda bireysel önlemlere örnekler verebilir misiniz ?
Siz doğayı korumak için neler yapıyorsunuz?

Teşekkürler, (Adayın adını söyleyiniz.) Sınavınız bitmiştir.
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Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
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Adaya Verilecek Kağıt
Okul Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler
•

Okulun Sosyal Aktiviteleri

•

Okulda Yabancı Dil Öğretimi

•

Okulun Başarısı

•

Okuldaki Sportif Faaliyetler

•

Öğrenci Disiplin Sistemi

•

Öğretmen-Öğrenci ilişkisi

•

Okulun Ücreti

•

Okulun Konumu
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