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D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 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 

Bu kitapçık Sözlü Anlatım Sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ 

 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ 

 

 

 

 

Δλόηεηα 4 

Δμέηαζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πξνθνξηθήο δηακεζνιάβεζεο 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ ΔΞΔΣΑΣΗ 

 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ πξόρεηξνπ βαζκνινγίνπ, 

ζπκπιεξσκέλν κε επηγξακκαηηθέο έζησ ζεκεηώζεηο γηα ηελ επίδνζε ηνπ 

θάζε ππνςεθίνπ, είλαη απαξαίηεηε.  

Σν ζπκπιεξσκέλν πξόρεηξν βαζκνιόγην δηεπθνιύλεη, ηδηαίηεξα ζε 

πεξίπησζε έλζηαζεο από ππνςεθίνπο ή/θαη θεδεκόλεο ππνςεθίσλ, λα 

αηηηνινγεζεί ν ηειηθόο βαζκόο πνπ θαηαζέζαηε ζην Έληππν αμηνιόγεζεο 

ηνπ ππνςεθίνπ, δηαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αμηνπηζηία ηεο 

εμέηαζεο. 

Δπίζεο, λα κελ μεράζεηε λα παξαδώζεηε ηα πξόρεηξα βαζκνιόγηα, καδί 

κε ηα Έληππα αμηνιόγεζεο, ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ. 

 

 

 

 

 

 

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 
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SINAV GÖREVLĠLERĠNE B(B1&B2) DÜZEYĠ KONUġMA YÖNERGESĠ 
  

A - Kendimizi Tanıtma, Adayı Tanıtma    (Her iki aday için toplam 2 dakika. Değerlendirme yapılmıyor.)  

Sınav 

görevlisi: 

- Ġyi günler. HoĢ geldiniz, değerlendirme formlarınızı alabilir miyim?  
(Adayların formlarını alın ve kimin kim olduğunu kontrol edin.   
- TeĢekkürler, lütfen oturun. Adım .......... Lütfen test boyunca yüksek sesle, açık ve net bir 
Ģekilde, Türkçe konuĢun. Etkinliklerin açıklamalarının tekrarını, yalnızca Türkçe olarak 
isteyebilirsiniz. ġimdi, sizin adınız nedir? 
(Adayın adını yazın, sonra ikinci adaya sorun.)  
- Ve sizinki? 
(Onu da yazın) 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday A’ya hitap ederek)  

- ġimdi .......... (adını söyleyerek) ne iĢ yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? / Gelecekle 

ilgili ne gibi planlarınız var? vs.  

(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.) 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday B’ye hitap ederek)  

- Ve size gelelim, .......... (adını söyleyerek) ne iĢ yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? / 
Gelecek için ne planlarınız var? vs. 
(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.) 

 

1. Etkinlik    (Her iki aday için toplam 6 dakika – Her aday için 3 dakika) 

Sınav 

görevlisi: 

- Tamam, birinci etkinlikle baĢlayalım. Her birinize bazı sorular soracağım.  

(Aday A ile başlayın, sınav görevlisinin kitapçığından değişik konulardan iki tane B1 ve iki tane B2 

düzeyi soru seçin ve bunları sorun.) 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi, (Aday B’nin ismini söyleyerek) .......... devam edelim. (Sınav görevlisinin kitapçığından  

değişik konulardan iki tane B1 ve iki tane B2 düzeyi soru seçin ve bunları sorun.) 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

 

2. Etkinlik    (Her iki aday için toplam 8 dakika – Her aday için 4 dakika) 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi iki numaralı etkinliğe geçelim. Her birinize bir veya daha fazla fotoğraf vereceğim ve iki 

soru soracağım. Her birinizin cevap vermek için dört dakikası var. 

Sınav 

görevlisi: 

(Bu sefer aday Β’den başlayın. Aday B’nin adını söyleyerek)  - ..........’den baĢlayalım. (Aday 

kitapçığından sayfayı seçin).  

- (Aday B’nin adı)........., no.lu sayfayı açın ve .......... no.lu fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya 

daha fazla fotoğraf seçin) ve.......... (Sınav görevlisinin kitapçığında B1 seviyesinde bir etkinlik seçin ve 

yüksek sesle okuyun.)  

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 
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Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi .......... no.lu fotoğrafa bakın.  

(Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf seçin) ve .......... (Sınav görevlisinin 

kitapçığından B2 seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek sesle okuyun.) 

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi (Aday A’nın adını söyleyerek) sizin sıranız. (Aday kitapçığından sayfayı seçin) 

- Lütfen .......... no.lu sayfayı açın ve fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya daha fazla fotoğraf 

seçin) ve .......... (Sınav görevlisininn kitapçığından B1 seviyesindeki etkinliklerden birini seçip yüksek 

sesle okuyun.) 

(Aday etkinliği bitirdiğinde) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi .......... no.lu fotoğrafa bakın. (Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf 

seçin) ve.......... (Sınav görevlisinin kitapçığından B2 seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek 

sesle okuyun.) 

(Adaylar etkinlikleri tamamladıkları zaman) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

 

3. Etkinlik      (Her iki aday için toplam 10 dakika – Her aday için 5 dakika) 

Sınav 

görevlisi: 

- ġimdi 3. etkinliğe geçelim. Her birinize okumanız için Yunanca bir metin ve yapmanız için 2 

etkinlik vereceğim. Her birinizin 3 dakikası var. 

Sınav 

görevlisi: 

(Bu sefer aday A ile başlayarak) - (Adını söyleyerek)............. sizden baĢlayalım (Aday kitapçığından 

bir sayfayı seçin) .......... no.lu sayfayı açın ve .......... no.lu metne bakın (Metni seçin) ve..........  

(Sınav görevlisinin kitapçığından B1 düzeyinde bir etkinlik seçin ve yüksek sesle okuyun).  

- Metni iki dakika boyunca okuyabilirsiniz. Siz baĢlamadan önce, ben etkinliği tekrar 

okuyacağım. (Adaya metni okuması için iki dakika izin verin) 

(Yaklaşık iki dakika sonra) 

Sınav 

görevlisi: 

- Hazır mısınız? Tamam. (Etkinliği tekrar okuyun). (Aday etkinliği tamamladığı zaman).  

- ġimdi size metni tekrar okumanız ve baĢka bir etkinliği hazırlamanız için biraz daha zaman  

vereceğim. (B2 düzeyindeki etkinliği verin) 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday B’ye hitap ederek) - ġimdi (Aday B’nin adı) .......... sıra sizde. Hazır mısınız? Tamam.  

(B1 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın). (Aday etkinliği tamamladığı zaman). 

- TeĢekkür ederim. ġimdi size metni okumanız ve baĢka bir etkinliği hazırlamanız için biraz 

daha zaman vereceğim. (B2 düzeyindeki etkinliği verin). 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday A’ya hitap ederek) - ġimdi (Aday A’nın adı) .......... ikinci etkinliği yapmak için sizin 

sıranız, hazır mısınız? Tamam. (B2 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın). 

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 

görevlisi: 
- TeĢekkür ederim. 

Sınav 

görevlisi: 

(Aday B’ye hitap ederek) - ġimdi (Aday B’nin adı) .......... 2. etkinliği yapmak için sıra sizde,  

hazır mısınız? Tamam. (B2 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın).  

(Aday etkinliği tamamladığı zaman) 

Sınav 

görevlisi 
- TeĢekkür ederim. Sınav bitmiĢtir. Size iyi günler ve baĢarılar dilerim. 
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SÖZLÜ YANITLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE OLASI SORUNLAR 

Özellikle B1 düzeyinde, adayların sözlü yanıtlarında kimi kez kararsızlıklar, uzunca duraklamalar, hatalı 

başlangıçlar, uygun sözcüğü ve cümle yapısını bulamama gibi sorunlar yaşandığını unutmayınız. Bu nedenle 

sınav yapan kimse; soruları yavaş yavaş ve anlaşılır bir biçimde sormalı, adayın yanıt verebilmesi için gerekli 

zamanı ona vermelidir. 

 

SORUN ÇÖZÜM 

Ne yaparım? AĢağıdaki önerilere uyunuz 

Eğer aday yanıt vermekte kararsız davranıyor 

(tereddüt ediyor), uzun süre duraksıyor ya da çok kısa 

bir yanıt veriyorsa (çok kısa bir konuşmayla 

yetiniyorsa)... 

1. Adayın yanıtını sürdürmesini teşvik etmek için onun 

son cümlesini tekrar ediniz.  

2. Sorunuzu daha basit bir biçimde yeniden ifade 

ediniz.  

3. Konuşmaya devam etmesine yardım etmek 

amacıyla bir veya iki ek soru sorunuz. 

(Örneğin: Herhangi bir şey eklemek ister misiniz?) 

Aday, stres nedeniyle kendini ifade etmede güçlükler 

yaşıyorsa... 

1. Adayın kendini rahat hissetmesi için gülümseyiniz, 

onu rahatlatmaya çalışınız. 

2. Yanındaki adaya soru yöneltiniz, sonra yeniden 

stresli adaya dönünüz. 

Aday hiç konuşmuyor, sorulara cevap verebilecek gibi 

görünmüyorsa...  

(2nci ve 3üncü etkinlik için). 

Soruyu tekrar ediniz ya da soruyu yeniden ifade ediniz. 

 

NOTLAR: 

 Adaylara yapılan her tür yardım (yukarıda belirtildiği gibi) yanıtlara final notu verilirken dikkate alınmalıdır. 

 Sınavdaki görevinizin, adaylara yardım etmek ya da onlara Türk dilini öğretmek değil, onları değerlendirmek 

olduğunu unutmayınız. Dikkat edin, adayın aradığı sözcüğü söyleyerek ya da cümlesini tamamlayarak 

öğretmen rolünü üstlenmek çok kolaydır. Adaya gereksiz yardımda bulunmaktan olabildiğince kaçınmaya 

çalışınız. 

 Sorular basit ve anlaşılır biçimde ifade edilmiştir. Soruları, adaylara iletirken okumamaya çalışınız. 

Sorularınıza bilgi eklemeyiniz. 

 Sorulan soruda, eğer aday bir sözcüğün anlamını eğer anımsayamazsa, sadece yardım istediği takdirde 

ona, sözcüğün eşanlamlısını verebilir ya da sözcüğü açıklayabilirsiniz. 

 

 

Puanlama :    

 

 
1 = Yetersiz B 

 
2= Kısmen tatmin 
edici B1 

 

 
3 = Tamamıyla 
tatmin edici B1 

 
4= Kısmen tatmin 
edici B2 

 
5=Tamamıyla 
tatmin edici B2 
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1. ETKĠNLĠK 

  

DĠKKAT! Soru, fotoğraf ve etkinlik seçimi ya da konuĢma sırasında 2. tekil veya 2. çoğul Ģahıs kullanımı, 

sınava girenin profiline göre sınav görevlisi tarafından yapılır. Sınav görevlisi önce B1, takibinde B2 

seviyesinden seçtiği soruları sorar. 

 

Sınava girenlere sorulacak sorulardan örnekler. 

 

B1 SEVĠYE SORULARI  B2 SEVĠYE SORULARI 

KĠġĠSEL SORULAR 

1. Kaldığınız kentte veya köyde 

yaşamaktan memnun musunuz? 

2. Müstakil bir evde mi, apartmanda mı 

yaşamayı tercih edersiniz? Anlatın. 

3. Akşamları işten veya okuldan sonra 

vaktinizi nasıl geçirmeyi seversiniz? 

 KĠġĠSEL SORULAR 

13. Hayalinizdeki evi tarif eder misiniz?  

14. Oturduğunuz yerde komşuluk ilişkileri nasıl? 

Anlatın. 

15. Yalnız mı yaşıyorsunuz, ailenizle mi? Yaşam 

şeklinizden memnun musunuz? Anlatın. 

 

OKUL, EĞĠTĠM, Ġġ HAKKINDA SORULAR 

4. Seçtiğiniz veya seçeceğiniz meslek 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlatın.  

5.Sizce ideal patron/öğretmen nasıl olmalı?  

6. Gelecek hakkında planlarınız var mı? 

Neler? Anlatın 

  

OKUL, EĞĠTĠM, Ġġ HAKKINDA SORULAR 

16. Ġşinizdeki çalışma şartlarından memnun 

musunuz? Örnek vererek anlatın.  

17. Başka bir iş yapma şansınız olsa, bu hangisi 

olurdu? 

18. Okulda aldığınız eğitimden memnun 

musunuz? Neden? Anlatın.  

 

TERCĠHLER HAKKINDA SORULAR 

7. Günlük yaşamınızda spora yer verir 

misiniz? Anlatın. 

8. Boş zamanınızda kitap okumayı mı, TV 

izlemeyi mi tercih edersiniz?  

9. Yemek pişirir misiniz? Hazır yemekler 

hakkında düşündüklerinizi anlatın.  

  

TERCĠHLER HAKKINDA SORULAR 

19. Yalnız çalışmayı mı, grup çalışmasını mı tercih 

edersiniz? Neden? Anlatın. 

20. Beslenme alışkanlıklarınızdan bahsedin. 

Dengeli beslenme konusunda siz ne 

düşünüyorsunuz?  

21. Genellikle yurt içi yolculukları mı, yurt dışı 

yolculukları mı tercih edersiniz? Neden? Anlatın.  

 
HOBĠLER, ĠLGĠ ALANLARI HAKKINDA 
SORULAR 
10. Balık tutmak çok yaygın bir hobidir. Siz 
hobi olarak neler yaparsınız?  
11. Teknolojiyle aranız nasıl? Yeni 
teknolojileri kullanır mısınız? Nerede?   
12. Konser, tiyatro oyunu, sinema filmi. Bu 
üçünden hangisi daha çok ilginizi çeker? 
Anlatın.  

  
TATĠLLER VE SEVDĠGĠNĠZ YERLER HAKKINDA 
SORULAR 
22. Size göre ideal bir tatil nerede ve nasıl olmalı? 
Anlatın.  
23. Tatile gittiğiniz bir yerde kötü bir tecrübe 
(deneyim) yaşadınız mı? Anlatın. 
24. Ġnsanlarda en sevmediğiniz ve sizi kızdıran 
şey nedir? Neden? Anlatın.  
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2. ETKĠNLĠK: TEK TARAFLI KONUġMA 

 
Bu sorularla birlikte verilen fotoğraflar arka sayfalardadır. 

 

2.1. Sen Büyüyünce Ne Olacaksın? (SAYFA 5) 

B1 

SORU 1 

Fotoğraf 4 ve 5’e bakın. Fotoğraftaki kız çocukları ne yapıyorlar? Bu fotoğraflara bakarak 

büyüyünce ne iş yapacaklarını tahmin edebilir misiniz? Anlatın. 

SORU 2 

Fotoğraf 6’yı siz çektiniz. Fotoğrafta gördüğümüz küçük kız kim? Fotoğraf çekilirken ne 

giyiyordu? Biraz önce ne yapıyordu veya biraz sonra ne yapacak? Anlatın. 

B2 

SORU 3 

Bu sayfada gördüğümüz çocuklardan hangisiyle beraber olmak, oynamak veya konuşmak 

isterdiniz? Niçin? Anlatın. 

SORU 4 

Fotoğraf 1’de gördüğümüz kişiler arasında nasıl bir ilişki var? Fotoğraf çekilirken onlar 

kendilerini nasıl hissediyorlardı? Niçin? Anlatın. 

 

2.2. Ayakların Dili (SAYFA 6) 

B1 

SORU 1 

Fotoğraf 8’e bakın. Sizce bu fotoğrafta kimleri ne yaparken görüyoruz? Ayakların dilinden ne 

anlıyorsunuz? Anlatın. 

SORU 2 

Fotoğraf 11’de gördüğümüz ayaklar kimin olabilir? Bu kişi biraz önce ne yaptı? Kendini nasıl 

hissediyor acaba? 

B2 

SORU 3 

Fotoğraf 7, 10 ve 12’ye bakın. Bu etkinliklerden hangisini yapmayı eğlenceli bulurdunuz veya 

bulmazdınız? Niçin? 

SORU 4 

Fotoğraf 9’da ayaklarını gördüğümüz kişilerden biri sizsiniz. Bu fotoğrafta kimlerle berabersiniz? 

Niçin burada bulunuyorsunuz? Ne yapmaya geldiniz? Anlatın. 

 

2.3. Çiğnenen Kurallar (SAYFA 7) 

B1 

SORU 1 

Fotoğraf 18’e bakın. Fotoğraftaki genç nerede ve ne yapıyor? Sizce kime mesaj yazıyor? 

Anlatın. 

SORU 2 

15 nolu fotoğraf nerede çekilmiştir? Sizce araba, trafik kurallarına uygun bir şekilde mi park 

edilmiştir? Anlatın. 

B2 

SORU 3 

Bu sayfada görülen uyulmayan trafik kurallarından hangisi sizce daha önemli? Görüşünüzü 

bildirin. 

SORU 4 

Sizce Yunanistan'daki gençler trafik kurallarına uyuyorlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Görüşünüzü bildirin. 
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2.4. Büyüklerle Oyun (SAYFA 8) 

B1 

SORU 1 

Fotoğraf 20’ye bakın. Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Kim, kimlerle, nerede oynuyor? Anlatın. 

SORU 2 

Diyelim ki fotoğraf 19 sizin fotoğraf albumünüzden alınmış. Siz bu fotoğrafta kimsiniz? Bu 

fotoğrafta ne yapıyorsunuz? Kimlerle berabersiniz? Anlatın. 

B2 

SORU 3 

Bu sayfada gördüğümüz fotoğraflardan hangisinde, kim olarak bulunmayı isterdiniz? Niçin? 

Anlatın. 

SORU 4 

Diyelim ki “Babaların Rolü” adlı bir yazı yazıyorsunuz. Yazınızda kullanmak üzere bu sayfada 

gördüğümüz fotoğraflardan hangisini seçerdiniz? Sizce bu fotoğraf niçin yazınıza uygun? 

 

3. ETKĠNLĠK 

 

Sınava girenlere sorulacak sorular. 

 

3.1. Büronuza Çekidüzen Verin (SAYFA 9) 

Arkadaşınız Nazan çalışma masasının dağınıklığından şikȃyetçi. Size, ne kadar uğraşsa da bir türlü çalışma 

masasını toparlayamadığını söylüyor . Siz bu yazıyı okuduktan sonra ona yardımcı olmaya çalışın. 

B1 

SORU 1 

Arkadaşınız çalışma masasının düzeni için ne yapabilir? Nazan’a tavsiyelerde bulunun. 

SORU 2 

Arkadaşınız ortamı güzelleştirmek için neler yapabilir? Nazan’a tavsiyelerde bulunun. 

B2 

SORU 3 

Sizin çalışma masanız düzenli mi? Siz metindeki tavsiyelerden hangilerini uyguluyorsunuz? 

SORU 4 

Sizin çalışma masanızdaki düzeni sağlamak için, metindeki önerilerden farklı, uyguladığınız 

yöntemler var mı? Bunları arkadaşınız Nazan’a bildirin. 

 

3.2. Hazır Yemek Konusunda Birkaç Tavsiye (SAYFA 10) 

Arkadaşınız Yavuz yalnız yaşıyor ve hep hazır yemek yiyor. Siz de, bu yazıyı okuduktan sonra Yavuz’u hazır 

yemek konusunda bilgilendirin. 

B1 

SORU 1 

Yavuz’a yemek siparişi verirken dikkat etmesi gereken bazı önerilerde bulunun. 

SORU 2 

Arkadaşınıza restoranda yemek yerken sağlığı için göz önünde bulundurması gereken bazı 

önerilerde bulunun. 

B2 

SORU 3 

Siz, ev yemeğini mi,  hazır yemeği mi tercih ediyorsunuz. Yavuz’a bu konuda görüşlerinizi bildirin. 

SORU 4 

Sizce hazır yemeğin ne gibi zararları olabilir? Arkadaşınıza görüşlerinizi bildirin.  
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3.3. YürüyüĢ Deyip de Geçmeyin  (SAYFA 11) 

Arkadaşınız Ġsmail yürüyüş yapmaktan çok hoşlanıyor. Siz bu yazıyı okuduktan sonra onunla yürüyüş 

hakkında konuşun. 

B1 

SORU 1 

Arkadaşınıza tam anlamıyla yürüyüşün ne olduğunu anlatın. 

SORU 2 

Arkadaşınıza normal yürüyüş ile trekking (dağda yürüyüş) arasındaki farklardan bahsedin. 

B2 

SORU 3 

Arkadaşınıza yürüyüş türlerinden hangisini tercih ettiğinizi nedenleriyle açıklayın. 

SORU 4 

Trekking’i (dağda yürüyüş) denediniz mi? Arkadaşınıza görüşlerinizi bildirin. 

 

3.4. Günümüz Gençleri Neden Daha Az Uyuyorlar? (SAYFA 12) 

Arkadaşınız Sevinç ergenlik çağındaki oğlunun geceleri az uyuduğundan şikȃyetçi. Siz de gençlerin uyku 

alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Sleep Medicine dergisindeki makaleyi 

okuyup arkadaşınızı bilgilendirin. 

B1 

SORU 1 

Arkadaşınıza gençlerin uyku alışkanlıklarını etkileyen faktörler hakkında bilgi verin. 

SORU 2 

Arkadaşınıza gençlerdeki uykusuzluğun getirdiği sonuçlar hakkında bilgi verin. 

B2 

SORU 3 

Siz de uykusuzluktan şikȃyetçi misiniz? Size göre bu faktör neden kaynaklanıyor? Arkadaşınıza 

anlatın. 

SORU 4 

Siz de akıllı telefonların uykusuzluğa neden olduğuna inananlardan mısınız? Arkadaşınıza 

görüşlerinizi belirtin. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ 

Δοκιμαςία 1: Διάλογοσ μεταξφ εξεταςτή και υποψηφίου 

1 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει ανεπαρκϊσ ςτισ ερωτιςεισ που του τζκθκαν, δίνει λανκαςμζνεσ ι 
άςχετεσ με το κζμα απαντιςεισ ι δεν απαντάει κακόλου. 
3 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει ικανοποιθτικά ςτισ ερωτιςεισ επιπζδου Β1, αλλά δυςκολεφεται να 
απαντιςει ι δεν απαντάει κακόλου ςτισ ερωτιςεισ του Β2. Γίνεται κατανοθτόσ με λίγθ προςπάκεια 
από τον ςυνομιλθτι/αξιολογθτι. 
5 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει αυκόρμθτα και εφςτοχα ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ, ζςτω και με κάποιον 
διςταγμό. Είναι απόλυτα κατανοθτόσ με ελάχιςτθ ι κακόλου προςπάκεια από τον 
ςυνομιλθτι/αξιολογθτι. 

Δοκιμαςία 2: Μονόλογοσ 

1 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει με δυςκολία τόςο ςτισ ερωτιςεισ του Β1 όςο και ςε αυτζσ του Β2, 
δίνει λανκαςμζνεσ ι άςχετεσ με το κζμα απαντιςεισ ι δεν απαντάει κακόλου. Δεν αξιοποιεί 
αποτελεςματικά το οπτικό ερζκιςμα.  
3 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει ςτισ ερωτιςεισ του Β1, αξιοποιϊντασ το οπτικό ερζκιςμα αρκετά 
αποτελεςματικά, ωςτόςο δυςκολεφεται να απαντιςει ι δεν απαντάει κακόλου ςτισ ερωτιςεισ του Β2. 
Για να γίνει κατανοθτόσ απαιτείται κάποια προςπάκεια από τον αξιολογθτι. 
5 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει ικανοποιθτικά τόςο ςτισ ερωτιςεισ του Β1 όςο και ςε αυτζσ του Β2, 
αξιοποιεί αποτελεςματικά το οπτικό ερζκιςμα επιςθμαίνοντασ τα ςθμαντικότερα ςθμεία του κζματοσ. 

Δοκιμαςία 3: Διαμεςολάβηςη 

1 Ο εξεταηόμενοσ απαντάει με δυςκολία τόςο ςτισ ερωτιςεισ του Β1 όςο και ςε αυτζσ του Β2, 
δίνει λανκαςμζνεσ ι άςχετεσ με το κζμα απαντιςεισ ι δεν απαντάει κακόλου. Χρθςιμοποιεί ελάχιςτα 
τισ πλθροφορίεσ από το ελλθνικό κείμενο ι τισ μεταφζρει λανκαςμζνα ςτθ γαλλικι γλϊςςα. 
3 Ο εξεταηόμενοσ μεταδίδει από το ελλθνικό κείμενο κάποιεσ από τισ πλθροφορίεσ που του 
ηθτικθκαν, ενϊ καταφεφγει ςυχνά ςε χειρονομίεσ ι κάνει μεγάλεσ περιφράςεισ για να περάςει το 
μινυμά του. 
5 Ο εξεταηόμενοσ παραφράηει και μεταδίδει ςτθ γαλλικι γλϊςςα τισ ςθμαντικότερεσ 
πλθροφορίεσ που του ηθτικθκαν από το ελλθνικό κείμενο με αποτελεςματικό τρόπο, αρκετι 
ςαφινεια, άνεςθ και αυκορμθτιςμό, ϊςτε να γίνεται κατανοθτόσ με ελάχιςτθ ι κακόλου προςπάκεια 
από τον αξιολογθτι. 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Ποιότητα προφοράσ και επιτονιςμόσ 

1 Ο εξεταηόμενοσ κάνει αρκετά λάκθ προφοράσ οριςμζνων φκόγγων ι/και επιτονικϊν 
ςχθμάτων, επθρεαςμζνοσ από τθ Γλϊςςα 1 (Γ1), με αποτζλεςμα να γίνεται με δυςκολία κατανοθτόσ 
από τον αξιολογθτι. 
3 Ο εξεταηόμενοσ κάνει κάποια λάκθ προφοράσ ι επιτονιςμοφ, με αποτζλεςμα ο αξιολογθτισ 
να καταβάλει προςπάκεια για να τον κατανοιςει. 
5 Ο εξεταηόμενοσ κάνει ελάχιςτα λάκθ προφοράσ. Διακρίνονται επιδράςεισ ςτθν προφορά από 
τθ Γ1, οι οποίεσ ωςτόςο δεν εμποδίηουν κακόλου τον αξιολογθτι να τον κατανοιςει, ενϊ ο 
επιτονιςμόσ είναι ςωςτόσ. 

Εφροσ και καταλληλόλητα λεξιλογίου 

1 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί απλζσ φράςεισ και απομνθμονευμζνεσ εκφράςεισ για να δϊςει 
πλθροφορίεσ ςχετικά με απλζσ και ςυνικεισ καταςτάςεισ. 
3 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί βαςικό λεξιλόγιο, ωςτόςο όταν εκφράηει ςφνκετεσ ςκζψεισ ι 
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χειρίηεται άγνωςτα κζματα και καταςτάςεισ εξακολουκεί να κάνει ςθμαντικά λάκθ. 
5 Ο εξεταηόμενοσ διακζτει ευρφ φάςμα λεξιλογίου και κατάλλθλο για τθν περίςταςθ 
επικοινωνίασ αποφεφγοντασ τισ ςυχνζσ επαναλιψεισ. Η ενδεχόμενθ εςφαλμζνθ επιλογι λζξεων δεν 
εμποδίηει τθν κατανόθςθ από τον αξιολογθτι. 

Γραμματικότητα/Ορθότητα λόγου 

1 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί ςωςτά κάποιεσ απλζσ δομζσ, αλλά εξακολουκεί να κάνει 
ςυςτθματικά κάποια ςτοιχειϊδθ λάκθ. 
3 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί ζνα ικανοποιθτικό φάςμα γραμματικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν 
με αρκετι ακρίβεια όταν αναφζρεται ςε οικεία κζματα. Παρατθροφνται λάκθ, μερικά από τα οποία 
μπορεί να εμποδίηουν τθν κατανόθςθ. Κάνει προςπάκειεσ να διορκϊςει τα λάκθ του, αν και όχι πάντα 
με επιτυχία. 
5 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα γραμματικϊν και ςυντακτικϊν δομϊν με 
αρκετά αποτελεςματικό τρόπο. Παρατθροφνται μικρά λάκθ άγχουσ, τα οποία όμωσ δεν εμποδίηουν 
κακόλου τθν κατανόθςθ και διορκϊνονται ςυχνά από τον ίδιο τον εξεταηόμενο. 

Ευχέρεια λόγου 

1 Ο εξεταηόμενοσ γίνεται κατανοθτόσ με πολφ ςφντομα εκφωνιματα, αν και είναι εμφανείσ οι 
παφςεισ, οι λανκαςμζνεσ εκκινιςεισ και οι αναδιατυπϊςεισ. 
3 Ο εξεταηόμενοσ παραμζνει κατανοθτόσ για αρκετό χρόνο, αν και οι παφςεισ για λόγουσ 
γραμματικοφ και λεξιλογικοφ ςχεδιαςμοφ και διορκϊςεων είναι ιδιαίτερα εμφανείσ, ειδικά ςε 
εκτενζςτερα τμιματα ελεφκερθσ παραγωγισ. 
5 Ο εξεταηόμενοσ παράγει τμιματα λόγου με ζναν αρκετά ομαλό ρυκμό, παρόλο που είναι 
διςτακτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ ςχθμάτων και εκφράςεων. Υπάρχουν μερικζσ εμφανϊσ 
εκτενείσ παφςεισ. 

τρατηγικέσ επικοινωνίασ  

1 Ο εξεταηόμενοσ αντικακιςτά μια λζξθ που δεν μπορεί να κυμθκεί με ζναν αντίςτοιχο όρο ι και 
χρθςιμοποιεί χειρονομίεσ για να διαςαφθνίςει αυτό που κζλει να πει. Αυτι και μερικζσ άλλεσ βαςικζσ 
ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιεί δεν μποροφν να εξαλείψουν όλεσ τισ ελλείψεισ ι τα λάκθ, αλλά τον 
διευκολφνουν ςε κάποιο βακμό όταν εκφράηεται. 
3 Ο εξεταηόμενοσ είναι ςε κζςθ να κζτει ερωτιςεισ, να ηθτιςει ευγενικά διευκρινίςεισ για να 
καλφψει όςο το δυνατόν καλφτερα τα γλωςςικά του κενά. Σε γενικζσ γραμμζσ καταφζρνει να 
επικοινωνιςει ςε μεγάλο βακμό με τον ςυνομιλθτι του. 
5 Ο εξεταηόμενοσ χρθςιμοποιεί περιφράςεισ και παραφράηει για να καλφψει κενά τοφ 
λεξιλογίου και τθσ δομισ. Μπορεί να διςτάηει λίγο όταν ςυναντά κάποια δυςκολία και να 
αναμορφϊνει αυτό που κζλει να πει χωρίσ να διακόψει εντελϊσ τθ ροι του λόγου. 

υνοχή και ςυνεκτικότητα λόγου 

1 Ο εξεταηόμενοσ ςυνδζει λζξεισ, φράςεισ/προτάςεισ χρθςιμοποιϊντασ τισ πλζον απλζσ 
ςυνεκτικζσ λζξεισ. 
3 Ο εξεταηόμενοσ παράγει ςυνδεδεμζνθ και γραμμικι ακολουκία ςφντομων και απλϊν 
ςτοιχείων, ζςτω και με περιοριςμζνθ χριςθ των ςυνεκτικϊν λζξεων. 
5 Ο εξεταηόμενοσ παράγει ςαφι και ςυνεκτικό λόγο, ζςτω και αν χρθςιμοποιεί, μερικζσ φορζσ, 
ακατάλλθλεσ ι λανκαςμζνεσ ςυνεκτικζσ λζξεισ. 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


