LanguageCert AÜ TÖMER
C2
TürkYet (Konuşma)
Örnek Sınav 1
Gözetmen İçin Açıklamalar
KAYIT CİHAZINI KONTROL EDİNİZ
Sınav Süresi: 13 Dakika
G = Gözetmen
A = Aday
BİRİNCİ BÖLÜM (3 dakika)
G:

LanguageCert AÜ TÖMER TürkYet Konuşma Sınavı, C2 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 “Çevre”)

Konular
Kariyer
• Sahip olduğunuz meslek nedir?
• Kariyerinize nasıl ve ne zaman başladınız?
• Kariyerinizde bulunduğunuz noktadan memnun musunuz?
• Kariyeriniz için bulunduğunuz fedakârlıklar nelerdir?
Aile
•
•
•
•

Nasıl bir aileden geliyorsunuz?
Aile yapınız geleneksel midir? Modern mi?
Ailenizde önemli kararlar nasıl alınır?
Siz aile kurarken nelere dikkat ettiniz? / edeceksiniz?

Şans
•
•
•
•

Şans nedir?
İnsan kendi şansını kendisi yaratır mı?
Siz kendinizi şanslı buluyor musunuz?
İnsan şansla nelere sahip olabilir?
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Alışkanlıklar
• Alışkanlıklar nasıl edinilir?
• Öğrenmek ve alışkın olmak arasında fark var mıdır?
• Alışkanlıklardan kurtulabilmek mümkün müdür?
• Sizin sahip olmaktan rahatsız olduğunuz bir alışkanlığınız var mı?
Moda
•
•
•
•

Moda kurbanı mısınız?
Beğenilmek adına popüler kültür ürünlerine yatırım yapar mısınız?
Kendi zevkleriniz mi daha önemlidir toplum yargıları mı?
Hiç beğenmediğiniz ürünleri almak zorundaymış gibi hissederek aldığınız oluyor mu?

A:

(Cevap verir.)

G:

(Gözetmen kısa cevaplar verir ya da yorumlar yapar.)

G:

Teşekkürler.
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İKİNCİ BÖLÜM (4 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.)

• Siz benim kahve dükkânımda çalışıyorsunuz. Ben başlıyorum.
Müşteriler kahvelerin soğuk olmasından ve sizin geç ilgilenmenizden şikâyetçi. Bu
konuda sizden bir açıklama bekliyorum.
• Ben araba satıcısıyım. Siz de bir araba almak için bana başvurdunuz. Ben başlıyorum.
Nasıl bir araçla ilgileniyorsunuz?
• Çocuğunuzun arkadaşının annesi/babasıyım. Onlar okulda kavga etmişler. Ben başlıyorum.
Böyle bir olayın nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Çocuğum adına çok özür dilerim.
• Ev dekorasyonu firmam var benden evinizi dekore etmemi istiyorsunuz. Ben başlıyorum.
Evinizi modern mi yoksa avangart mı döşemeyi düşünüyorsunuz?

A:

(Cevap verir.)

G:

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

G:

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

B
•

Ünlü bir ressamım. Siz benim sergime geldiniz. Siz başlayın.

•

Yolunu kaybetmiş bir turistsiniz. Benden yardım istiyorsunuz. Siz başlayın.

•

Geçici süreli kalacak bir yer arıyorsunuz. Ben bir odamı kiraya veriyorum. Siz
başlayın.

•

Falcıyım ve bana geleceğinizi öğrenmek için geldiniz. 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 (4 Dakika)
G:

Şimdi üçüncü bölüm . Birazdan vereceğim konu hakkında bir tartışma yapacağız. Bizi
mutlu eden şeyleri inceleyerek parayla mutluluk olup olmayacağına dair tartışacağız.
Bu konuda sen ne düşünüyorsun? (Adayın kağıdını veriniz.)
Söyleyeceklerinizi düşünmeniz için 20 saniyeniz var. (20 saniye .) Lütfen başlayın.

Gözetmenin kağıdı

Sağlık yegâne
mutluluk
kaynağıdır.

Parayla
düşlediğiniz gibi
bir hayat
yaşayabilirsiniz.

Mutluluk
parayla satın
alınamaz.

Parayla
mutluluk olur
mu?

Zengin ülkeler
fakir ülkelerden
daha mutludur.

Paranın insana
verdiği güç
mutluluk getirir.

En büyük
zenginlik
maneviyattır.

G:

Teşekkürler. ( Adayın kağıdını geri alınız.)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Tamamlayıcı sorular ile 5 dakika )
G:

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

Konular
A

Göç

B

Dilekler

C

Hak ettiklerimiz ve sahip olduklarımız

G:

(Bir kağıt ve kalem veriniz .) Şimdi not almanız için otuz saniyeniz var. Konunuz; (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 tamamlayıcı soruları sorunuz.)

Tamamlayıcı Sorular
Göç
•
•
•
•

Yaşadığınız şehirden/ülkeden memnun musunuz?
Yaşadığınız şehir/ülke göç alıyor mu?
İnsanların göç etmelerinin sebepleri sizce nedir?
Göçmenlerle empati kurarsak sizce göçmen olmak nasıl bir duygu?

Dilekler
•
•
•
•

Üç dilek hakkınız olsa sadece kendiniz için ne dilerdiniz?
Hiç olmasını istediğiniz bir şeyin süper hızlı şekilde olduğu oldu mu?
Dilekleriniz sıklıkla gerçekleşir mi?
Dilek dilemenin bir yolu, doğru zamanı veya metodu var mıdır?

Hak ettiklerimiz ve Sahip Olduklarımız
•
•
•
•

Geriye dönüp bakınca olduğunuz yerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Hak ettiğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz?
Hayat size karşı cömert mi?
Değiştirme şansınız olsa hayatınızda hangi zamana gider ve neyi değiştirirdiniz?

G: Teşekkürler. ( Adayın kâğıdını geri alınız.)
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Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Adaya verilecek kağıt )

Sağlık yegâne
mutluluk
kaynağıdır.

Parayla
düşlediğiniz gibi
bir hayat
yaşayabilirsiniz.

Mutluluk
parayla satın
alınamaz.

Parayla
mutluluk olur
mu?

Zengin ülkeler
fakir ülkelerden
daha mutludur.

Paranın insana
verdiği güç
mutluluk getirir.

En büyük
zenginlik
maneviyattır.

Copyright © 2018 LanguageCert

C1

