ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΡ ΑΤΙΚ Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙ ΑΣ

E ğ i t i m , Y a ş a m b o yu Ö ğ r e n m e ve D i n İ ş l e r i B a k a n l ı ğ ı

Devlet Dil Sertifikası

DÜZEY

B1&B
2

BÖLÜM

4

Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır.

SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI

Dönem

DİKKAT

Mayıs 2011

Bu kitapçık Sözlü Anlatım Sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir.
İçeriği:
•
B1&B2 Söyleşi çerçevesi - Etkinlik 1, 2, 3
•
Sınav konuları - 1., 2. ve 3. etkinliğin soruları
•
Sınav sürecinde dikkat edilecek noktalar
•
B1&B2 değerlendirme cetveli
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1. ETKİNLİK
Sınava girenlere sorulacak sorulardan örnekler. Dikkat! Soru, resim ve etkinlik seçimi ya da konuşma
sırasında 2. tekil veya 2. çoğul şahıs kullanımı, sınava girenin profiline göre sınav görevlisi tarafından yapılır.
Sınav görevlisi önce B1, takibinde B2 seviyesinden seçtiği soruları sorar.

B1 SEVİYE SORULARI

B2 SEVİYE SORULARI

KİŞİSEL SORULAR

KİŞİSEL SORULAR

1. Aileniz geniş bir aile mi? Bize en sevdiğiniz

13. Genellikle nasıl giyinirsiniz? Sosyal hayattaki

yakınınızı anlatın.

değişik etkinliklerde ne tür kıyafetler seçersiniz?

2. Size çok yakın olan bir dostunuz var mı? Bize

14. Hangi ünlü ile tanışmak isterdiniz? Neden?

onun hakkında biraz bilgi verin.

15. Hangi sporu/hobiyi hiçbir zaman yapmayı

3. Kaldığınız semtin olumlu ve olumsuz yanları

düşünmezsiniz? Neden?

nelerdir?

OKUL, EĞİTİM, İŞ HAKKINDA SORULAR

OKUL, EĞİTİM, İŞ HAKKINDA SORULAR

4. Neden Türkçe öğreniyorsunuz?

16. Eğer çok zor bir dil öğrenmeniz gerekseydi,

5. Okuldayken/üniversitedeyken hangi dersleri

hangisini seçerdiniz? Neden?

severdiniz? Neden?

17. Eğitiminizi tamamladıktan sonra hangi mesleği

6. Okulu/eğitiminizi bitirdikten sonra hangi mesleği

seçmek istersiniz? Neden?

seçeceksiniz?

18. Geleceğin meslekleri nelerdir? Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?

TERCİHLER HAKKINDA SORULAR

TERCİHLER HAKKINDA SORULAR

7. En sevdiğiniz yemek nedir?

19. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Ne tür

8. Genellikle televizyonda ne seyredersiniz?

fotoğraflar çekmeyi tercih edersiniz?

Neden?

20. Akrabalarınızı ziyaret ettiğinizde sizi mutlu eden

9. Ne tür kitap okumayı seversiniz?

şeyler nelerdir? Bu ziyaretlerde hoşunuza gitmeyen
şeyler var mı? Neden?
21. Ev yemeğini mi yoksa hazır yemekleri mi tercih
edersiniz? Neden?

HOBİLER, İLGİ ALANLARI HAKKINDA

TATİLLER VE SEVDİĞİNİZ YERLER

SORULAR

HAKKINDA SORULAR

10. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Boş

22. Tatildeyken zamanınızı nasıl geçirirsiniz?

zamanınızı nasıl geçirirsiniz?

23. Tatile tek başınıza mı, yoksa arkadaşlarınızla mı

11. Hangi sporları seyretmekten, hangilerini de

çıkmayı tercih edersiniz? Neden?

yapmaktan hoşlanırsınız? Neden?

24. Gitmekten zevk aldığınız bir yer hakkında

12. Hafta sonları genellikle ne yaparsınız?

konuşunuz. Orada en çok hoşunuza giden şey
nedir?
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2. ETKİNLİK: TEK TARAFLI KONUŞMA
Bu sorularla birlikte verilen resimler arka sayfalardadır.

2.1. Hangi çantayla nereye ...? (SAYFA 5)
SORU 1
Resim 1’de kız kardeşinizi/ablanızı görüyoruz. O nerede? Nereye gidiyor? Kendini nasıl

B1

hissediyor?
SORU 2
Resim 4’te arkadaşınız Nermin var. Resimde onu kiminle görüyoruz? Nereden geliyorlar?
Nereye gittiklerini düşünüyorsunuz?
SORU 3
Resim 5'teki kadının kardeşiniz/ablanız olduğunu düşünün. Resim 3'te ise iki arkadaşınızı

B2

görüyoruz. Bu kadınlar ne yapıyorlar? Kimin yerinde olmak isterdiniz? Niçin?
SORU 4
Resim 2’deki erkek sizin neyiniz olabilir? Şimdi resim 5’e bakın ve erkeğin, resim 5’teki kıza
telefon ettiğini düşünün. Sizce onu niçin arıyor? Telefonda ona ne söylemek istiyor?

2.2. Uygun kıyafet (SAYFA 6)
SORU 1
Resim 8’de kız kardeşinizi görüyoruz. O şimdi nerede? Ne yapmaya hazırlanıyor ve kendini

B1

nasıl hissediyor?
SORU 2
Resim 10’daki fotoğrafı siz çektiniz. Bu genç hanım neyiniz oluyor? Bu fotoğrafı nerede çektiniz?
Fotoğrafı çektikten sonra ne yaptınız?
SORU 3
Resim 6’da sizi görüyoruz. Niçin böyle giyindiniz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Niçin ?

B2

SORU 4
Resim 7 ve resim 9’a bakınız. Resim 7’deki genç, resim 9’da gördüğünüz babasından bir mesaj
almış. Mesajda babası ona ne diyor? Niçin?
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2.3. Resimlerin diliyle (SAYFA 7)
SORU 1
Bir ressam arkadaşınız gittiği tatilde 12 nolu resmi yaptı. Resimde gördüklerinize dayanarak, bu
tatil yeri hakkında neler anlatabilirsiniz?

B1

SORU 2
Resim 15’te arkada gördüğünüz kız uzak bir akrabanız. Burası neresi? O kimlerle beraber ve
hep beraber ne yapıyorlardı? Siz de akrabanızın yaptığı türden işler yapar veya yapmak ister
miydiniz?
SORU 3
Zengin bir arkadaşınız size bir tablo hediye edecek. Bu sayfada gördüğünüz tablolardan
hangisini seçerdiniz? Niçin?

B2

SORU 4
Resim 11'le resim 13’te gördüğünüz tablolardan birini evinize koymak üzere seçiyorsunuz. Bu
tablolar arasında ortak veya zıt noktalar var mı? Her birinin sizde uyandırdığı duyguları
karşılaştırın.

2.4. Mekânlar ve mekân sahipleri (SAYFA 8)
SORU 1
Resim 18’de gördüğünüz oda erkek kardeşinize ait. Kendisi ve odası hakkında bize neler

B1

söyleyebilirsiniz?
SORU 2
Resim 17’de gördüğünüz salonu nasıl buluyorsunuz? Burada kim yaşıyor olabilir? Siz böyle bir
evde yaşar mıydınız? Böyle bir mekânda neleri değiştirirdiniz?
SORU 3
Yeni bir şehre gidiyorsunuz ve bir ev kiralamak istiyorsunuz. Emlak bürosunda, size bu resimleri

B2

gösteriyorlar (16-21). Resimlerdeki evlerden hangisi size uygun? Niçin?
SORU 4
Arkadaşınızla tatile çıkacaksınız ve kiralık bir ev arıyorsunuz. Resim 20’deki evi mi, resim
21’deki evi mi kiralardınız? Gerekçelerini açıklayın.
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2.5. Çeşit çeşit hobiler (SAYFA 9)
SORU 1
Resim 26’de gördüğünüz genç erkek ve genç kız sizin kardeşleriniz. Bu resimde onlar

B1

neredeler? Ne yapıyorlar? Siz onları böyle görünce ne hissediyorsunuz?
SORU 2
Resim 27’de sizi görüyoruz. Neredesiniz? Oraya kiminle, ne yapmaya gittiniz? Nasıl bir tecrübe
yaşadınız?
SORU 3
Resim 22 ve resim 24’e dikkatlice bakın ve bir oğlunuz olduğunu düşünün. Bir spor yapacak

B2

olsa, bu ikisinden hangisini yapmasını isterdiniz? Niçin?
SORU 4
Emekliliğe ayrılan sevdiğiniz bir akrabanıza, resim 23 ve resim 25’te gördüğünüz hobilerden
hangisini yapmasını tavsiye ederdiniz? Niçin?

2.6. İnsanın en yakın dostu (SAYFA 10)
SORU 1
Resim 32’de sizi görüyoruz. Neredesiniz? Yanınızda kimler var ve kiminle ilgileniyorsunuz? Siz

B1

burada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
SORU 2
Resim 28’i, size yıllardır görüşmediğiniz bir çocukluk arkadaşınız gönderdi. Onun şimdiki hayatı
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU 3
Resim 29’da çok iyi bir arkadaşınızın kızını görüyoruz. Κüçük kız bu kaplumbağayı mutlaka eve
almak istiyor. Siz arkadaşınızın yerinde olsanız ne yapardınız? Çocuğun isteğini yerine getirir

B2

miydiniz? Niçin?
SORU 4
Resim 29, resim 31 ve resim 33’e bakın. Bu hayvanlardan birine sahip olabilseniz, hangisini
seçerdiniz? Niçin?
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3. ETKİNLİK
Sınava girenlere sorulacak sorular.

3.1. Dansın faydaları (SAYFA 11)
SORU 1
Arkadaşınız Sebahat, erkek arkadaşıyla birlikte bir dans kursuna kaydolurlarsa, dans ilişkilerine

B1

yardımcı olabilir mi? Okuduğunuz makale bu konuda ne diyor?
SORU 2
Son zamanlarda kilo alan arkadaşınız Aynur’a, bu makaleye dayanarak diyet yerine dansa
başlaması gerektiğini anlatmak için, ona neler söylerdiniz?
SORU 3
Siz bir dans kursuna kayıt yaptırdınız ve arkadaşınız Aynur’un da aynı kursa gelmesi için, onu ikna

B2

etmeye çalışıyorsunuz. Ona neler söylerdiniz?
SORU 4
Atina’ya yeni yerleşmiş arkadaşınız Mine, posta kutusunda bu dans kursu için bir reklam bulup size
getirir. Ona bu reklamla ilgili bilgi verin.

3.2. Tod’s firması sponsor oluyor (SAYFA 12)
SORU 1
Dostunuz Emre bu yaz Roma’yı ziyaret edecek. Kolosseum’un restorasyon çalışmalarıyla ilgili, bu

B1

yazıdan öğrendiklerinizi ona anlatıyorsunuz.
SORU 2
Kolosseum’u ziyaret eden turist sayısı ne kadar? Restorasyon çalışmalarına katkıda bulunacak firma
hangisidir? Çalışmalar ne zaman başlayacak? Ne kadar sürecek? Anlatın.
SORU 3
Tod’s firması hangi alanda faaliyet gösteriyor? Kolosseum’la ilgisi ne? Anlatın.

B2

SORU 4
Tod’s firmasının kurucusu, Kolosseum’un restorasyon kararı hakkında neler söylüyor? Arena’da
ürünlerinin reklamı yapılacak mı?
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3.3. Bob Dylan’a ait şarkı sözleri (SAYFA 13)
SORU 1
Bob Dylan’a hayran olan arkadaşınız Barış’a bu haberden bahsediyorsunuz. Hangi şarkının el

B1

yazması sözleri bulundu? Kim tarafından, kaça satıldı? Anlatın.
SORU 2
Bob Dylan şimdi kaç yaşında? Yeni albümleri çıkıyor mu? Son zamanlarda hangi müzik türü ilgisini
çekiyor? Turnelere çıkıyor mu? Arkadaşınız Metin’e anlatıyorsunuz.
SORU 3
Bob Dylan kimdir? Şarkılarında hangi konuları ele alır? Şarkıcı ile ilgili yazıdan neler öğrendiniz? Bu

B2

bilgileri Türkçe dersiniz için sözlü ödev olarak hazırlıyorsunuz.
SORU 4
Türkçe yayın yapan bir radyo için Bοb Dylan’ın müziği ile ilgili bir program hazırlıyorsunuz. Şarkıcıyı
kısaca dinleyicilere tanıtmak için, programınızda yazıda verilen bilgilerin hangilerini kullanırdınız?

3.4. Kriz ortamında çalışmak (SAYFA 14)
SORU 1
Günümüzde çalışma ve iş ortamı daha mı basit daha mı zor? Okuduğunuz makale bu konuda neler

B1

diyor? Dostunuz Gül’le tartışıyorsunuz.
SORU 2
İş arkadaşlarımızla ne tür ilişki içinde bulunmalıyız? Bu bize niçin yardımcı olabilir? Okuduğunuz
yazıya dayanarak, dostunuz Kadri’ye neler anlatırdınız?
SORU 3
İzmirli arkadaşınız Ozan işin yarattığı stresten yakınıyor. Bu yazıda okuduğunuz görüşlere

B2

dayanarak, ona neler tavsiye ederdiniz?
SORU 4
Arkadaşınız Aslı bugün çok üzgün. Müdürü ona çok fena kızdı. Okuduğunuz makaleye dayanarak,
ona ne yapmasını önerirdiniz?
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3.5. Su tasarrufu (SAYFA 15)
SORU 1
Yunanistan’da yaşayan arkadaşınız Hayriye, bu broşürü apartman kapısının altında buldu ve size
getirdi. Su tasarrufuyla ilgili, evimizde bulaşık makinesi ve rezervuar konusunda ne yapabiliriz? Ona

B1

anlatın.
SORU 2
Arkadaşınız Sema günde iki defa duş alıyor. Radyodan müzik dinlemeyi çok sevdiğini bildiğinizden,
duşta fazla kalmaması için, ona makaleden öğrendiğiniz yöntemi anlatın.
SORU
Yunanistan ve Türkiye’den iki örgüt ortak bir su tasarrufu kampanyası hazırlıyorlar. Siz ve Kemal, bu
konuda beraber çalışıp bu konuda bir afiş hazırlayacaksınız. Bu broşürden öğrendiklerinizi Kemal’e

B2

anlatıyorsunuz.
SORU 4
Arkadaşınız Kenan’la su tasarrufu konusunda, sıradan vatandaşların yapabileceği şeyleri
tartışıyorsunuz. Okuduğunuz yazıdan bu konuda neler öğrendiniz? Ona anlatın.

3.6. Edebiyat tutkunu (SAYFA 16)
SORU 1
Şebnem Yunanca öğrenmek için önce ne yapmış? Sonra bu kararını nasıl değiştirmiş? Yunanca

B1

öğrenmekte zorluk çeken Ankaralı arkadaşınız Onur’a anlatıyorsunuz.
SORU 2
Şebnem’in yabancı dillere ilgisi hangi yıllarda başlamış? Yabancı dilleri ve özellikle Yunanca’yı hangi
amaçla öğrenmek istemiş? Yunanca tutkunu Emre’ye anlatıyorsunuz.
SORU 3
İnternette bu yazıyı okudunuz ve hemen aklınıza Ankara Üniversitesi’nde Yunan Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde okuyan arkadaşınız Ömür geldi. Telefonla arayıp ona Şebnem’in hikâyesini

B2

anlatıyorsunuz.
SORU 4
Şebnem’in son çevirdiği kitap İstanbul’da halka sunulacak. Siz de hem Yunanca’dan Türkçe’ye
yapılan çeviriler hakkında, hem de Şebnem’in bu konuda katkısını gösteren kısa bir konuşma
yapmakla görevlendirildiniz. Bu makaleye dayanarak neler söylerdiniz? Anlatın.
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