7.3.3.7 Der XS-Test – Türkische Version
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7.3.2 Einstufung Der XS-Test – Türkische Version

Mini Test
Yabancı dil bilginizi tazelemek veya geliştirmek mi istiyorsunuz? Sizlere en uygun olan kursu bulmanıza yardımcı
oluyoruz.
Bu mini test sayesinde, Avrupa Birliği´nin dil konusunda standartlaştırdığı A1´den C2 Kursu´na kadar, size en uygun
olankursu tahmin etmek istiyoruz.
Hangi dili öğrenmek istiyorsunuz?

Bu dili ne kadar biliyorsunuz?
Diğer sayfalarda bulunan cevapların yardımıyla seviyenizi tahmin ediniz.
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 Sonraki sayfalarda, size uygun olan cevapların yanına bir çarpı işaretikoyunuz.
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 Bu dil hakkında hiç bir bilgim yok.
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Yeni başlayanlar kursu

Önemli:
Öğrenmek istediğiniz dil hakkında az da olsa bir şey biliyorsanız, (ör.okulda, tanıdıklarınız sayesinde veya uzun
süreli yurtdışı seyehatlerinizde), o zaman bu kurs seviyeniz altında kalabilir.
Bu yüzden A1 ve A2 kurslarını inceleyiniz.
A1
Basit kelimelerle, kısa cümlelerle, mimik ve vücut hareketleriyle, basit bir şekilde konuşabiliyorum.
Örneğin:
 Birini selamlayıp, kendimi tanıtabiliyorum.
 Basit sorular sorup cevaplayabiliyorum.
 Rakamları, fiyatları, saatin kaç olduğunu anlayabiliyorum.
 Kısa notlar yazabilirim.
 Reklam panolarının, yol işaretlerinin bazılarını anlayabiliyorum.
A2
Bir çok hata yapmama rağmen, günlük yaşamda kendimi ifade edebiliyorum.
Örneğin:
 Yiyecek, içecek ısmarlayabilirim.
 Yolu sorabilirim.
 Kartpostal yazabilirim.
 Gazetede bazı bilgilere ulaşabiliyorum. (ör. Bir gösterinin yeri ve giriş ücreti)
 Anonsları anlayabiliyorum. (havalimanı v.b.)

Hatalar yapmama rağmen günlük yaşamda gayet iyi bir şekilde kendimi ifade edebiliyorum.
Örneğin:
 Bildiğim konular üzerinde basit konuşmalar yapabiliyorum.
 Yavaş konuşulduğunda telesekretere bırakılan notlarıanlayabiliyorum.
 Mektup yazabiliyorum.
 Gazetede ağır dille yazılmamış makaleleri anlayabiliyorum.
 Yurtdışında bir çok konuda kendimi ifade edebilirim.
B2
Değişik durumlarda,büyük bir çaba sarfetmeksizin,anlaşılır derecede konuşabiliyorum. Ama yine de ara sıra hata
yapıyorum.
Örneğin:
 Aktif olarak uzun tartışmalara katılabiliyorum.
 Özel yazışmaları okuyabiliyorum.
 Televizyondan haberleri takip edebiliyorum.
 İş mektupları yazabiliyorum.
 Bir tartışmada savımı destekleyici konuşmalar yapabiliyorum.
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B1

Hemen hemen hiç hata yapmadan, beklenmedik durumlarda,spontane bir şekilde konuşabiliyorum.
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C1

Örneğin:
 Anadili bu dil olanlarla özel konuları tartışabiliyorum
 Anlatması zor olan olayları detaylarıyla anlatabiliyorum.
 Bir çok televizyon programını sorunsuz takip edebilyorum
 Her konuda rapor ve mektup yazabiliyorum.
 Günlük gazeteleri, dergileri ve edebi yazıları okuyabiliyorum.
C2
Aşağı yukarı her durumda anadili bu dil olanlar gibi kendimi ifade edebiliyorum.
Örneğin:
 Akıcı bir şekilde, bu dilin inceliklerini kullanarak konuşabilirim.
 !çeriği ağır konulu olan yazılar yazabiliyorum.
 Teknik ve edebiyat kitaplarını okuyabiliyorum.
 Anadili bu dil olanlarla, hiç zorluk çekmeden, değişik konulardaki tartışmalara katılabiliyorum.
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 5ok hızlı konuşulsa da hiç orluk çekmeden her şeyi anlayabiliyorum.
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Aralarından en az üç şık işaretlediğiniz kursların hangisi en yüksek seviyeli kurs?
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Değerlendirme

Size bu kursu veya bir üst seviyedeki kursu tavsiye ediyoruz.
Bu dili nerede öğrendiniz? (Okulda, kursta, yurtdışı gezilerinde, kendi kendime, ana dili bu dil olanlarla iletişim
kurarak, v.b.)

Başka yabancı dil konuşabiliyor musunuz? Evetise,hangileri?

Herhangi bir okuldan,bir yabancı dil öğrendiğinizi belgeleyen diploma veya sertifika aldınız mı? Hangileri?

En iyi nasıl öğreniyorsunuz? Size uygun olanı işaretleyiniz
1. Hangi kursu tercih edersiniz?
 Haftada 1 defa.
 Haftada bir kaç gün.
 Yoğun kurs.
 Hafta sonu kursu.
 Diğerleri.
2. Bu dili uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sınavına hazırlık için mi öğreniyorsunuz?
 Yeterli seviyeye ulaşabilirsem, neden olmasın.
 Hayır, sertifikaya ihtiyacım yok.
3. Aşağıdakilerden hangileri başlıca hedefinizdir?
 Günlük konuşmaları yapabilmek.
 İş hayatında kullanmak.
 Yurtdışı gezilerinde kullanmak
 Konverzasyon.
 Eski bilgilerimi tazelemek.
 Bay

 Bayan

Soyad:
Ad:
Adres:

Telefon:
e-posta:
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 Evet, bir sertifika sınavına hazırlık benim için önemli.

