Yeterlilik Tanımları B1 -allgemein

SLEST
Ulaşılması gereken dilsel yeterlilikler için
Standartlaştırılmış Model

Basamak 2 (B1)

Bu proje Avrupa Komisyonunun yardımı ile finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yazarlar sorumludur; Komisyon herhangi istismar amaçlı
kullanımın içeriğine karşı sorumluluğu kabul etmemektedir.
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Küresel yeterlilik tanımları
KO#UŞMA

Yeterli seviyedeki kelime ve deyim hazinesi sayesinde ve bazen kendi günlük hayatı hakkında bir çok konuda (Örneğin: Aile,
hobi, ilgi alanları, iş, seyahat, güncel olaylar) farklı yollardan kendini ifade edebilir.
Bir anlatımda kelime öğelerini ilgili ifadeye bağlayabilir.
Öngörülebilir bilinen konularda bilgisini Alman dilinde, Türkçe’nin bariz etkilerine rağmen gramer ve kelime hazinesi
bakımından iyi anlaşılabilir şekilde kullanabilir.
Geniş bir yelpazede basit dilsel araçları söylemek istediği bir çok şeyi ifade etmek ve ifadelerini çeşitlendirmek için esnek olarak
kullanabilir.
Kişisel ilgi alanlarına ve bildiği konulara ilişkin kendini kolayca ifade edebilir.
Kendini oldukça akıcı ve anlaşılabilir ifade edebilir. Bu esnada,özellikle daha uzun süreyle serbest konuşacağı zaman ifadelerini
düzeltmek ve planlamak için aralar verir.
Kendini duyulabilen yabancı aksana ve ara ara yanlış vurgulara rağmen genel olarak açık ve anlaşılabilir ifade edebilir.
Đfadelerini farklı bağlaçlarla birleştirebilir ancak daha uzun uygulamalarda kopukluk olabilir.
Günlük konuşmalara katılabilir.Açık konuşuluyorsa bazı kelime ve deyimlerin tekrarını rica etmek zorunda kalır.
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Günlük hayatta alışık olduğu durumlarda sık sık kullanılan deyim ve kalıplardan oluşan kelime hazinesiyle oldukça düzgün
anlaşabilir.
Almanca telaffuzda Türkçe’nin bariz etkilerine rağmen ve muhataplarını zaman zaman tekrar etmesini rica etmek zorunda
bıraksa da anlaşılır konuşabilir.
Bildiği ve ilgi duyduğu konularla ilgili basit bir konuşmayı başlatabilir ve sürdürebilir.
Kişisel veya güncel ilgi duyduğu konulara ilişkin anadilindeki sözlü metinlerden önemli ifadeleri basit cümlelerle veya
Almanca’daki farklı yazımların yardımıyla , bazen özel biçimlendirmeler için Almanca konuşan partnerinin yardımına ihtiyaç
duysa da, Almanca olarak aktarabilir.
Kişisel ve güncel ilgiden dolayı ana dilin yazılı metinlerinin önemli içeriklerini basit cümlelerle bazen Almanca farklı yazımların
yardımıyla,özel ifadeler için bazen Almanca konuşan partnerlerinin veya sözlüğün yardımına ihtiyaç duysa da Almanca olarak
aktarabilir.
Günlük hayata ilişkin konular (Örneğin: Aile, hobi, ilgi alanları, iş, seyahat, güncel olaylar) hakkında Almanca ve Türkçe
konuşan kişilerin basit diyaloglarındaki önemli soru ve cevaplarını Almanca konuşan kişi yüksek
Almanca konuşuyor olsa bile,her iki dilde karşılıklı olarak aktarabilir.
Almanca ve Türkçe konuşan kişiler arasında geçen önemli ifadeleri basit kelimelerle ve bazen her iki dilin farklı yazımları
yardımıyla -Almanca konuşan kişi bazen anlayabilmek adına sorular yöneltmek zorunda kalsa da -karşılıklı olarak aktarabilir.
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YAZMA

Günlük hayata ilişkin durumlarda yeterli seviyedeki kelime hazinesiyle, bilgileri ana hatlarıyla oldukça düzgün yazabilir.
Samimi olduğu bir mektup arkadaşıyla düzenli yazışabilmek için arzu, duygu ve olaylara ilişkin ifadeleri kişisel mektuplarda
yeterli düzeyde anlayabilir.
Đmla bilgilerini genellikle yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek bir hata yapmadan düzgün kullanabilir.
Yeterli seviyedeki kelime ve deyim hazinesi sayesinde ve bazen kendi günlük hayatın konularına ilişkin (Örneğin: Aile, hobi,
ilgi alanları, iş, seyahat, güncel olaylar) farklı ifadelerin yardımıyla yazabilir.
Geniş bir yelpazede basit dilsel araçları söylemek istediği bir çok şeyi yazılı olarak ifade etmek ve ifadelerini çeşitlendirmek için
esnek olarak kullanabilir.
Kişisel ilgi alanları ve bildiği konulara ilişkin basit ve ilgili metinler yazabilir veya yorumlayarak not tutabilir.
Bildiği bir konu hakkında öğelerine ayrılmış bir metin yazabilir ve ana noktalarını açık bir şekilde gösterebilir.
Metinlerini bağlaçlarla birleştirebilir ancak daha uzun uygulamalarda kopukluk olabilir.
Alman dilindeki basit yapılandırılmış ifadelerin önemli noktalarını diğer kişiler için ,ortak dilde basit kavramlarla not edebilir.
Kişisel veya güncel ilgi duyduğu konulara ilişkin Türkçe sözlü veya yazılı metinlerden önemli ifadeleri basit cümlelerle ve ana
başlıklarla Almanca konuşan kişiye Almanca olarak not edebilir.
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DĐ#LEME

Yeterli seviyedeki kelime hazinesi sayesinde günlük hayatın konularına ilişkin birçok ifadeyi anlayabilir. (Örneğin: Aile, hobi,
ilgi alanları, iş, seyahat, güncel olaylar).
Güncel durumlarda sık kullanılan kalıp ve deyimleri anlayabilir.
Standart dilde anlaşılır konuşulduğunda ve boş zaman, okul, iş gibi alanlardan bildik meseleler söz konusuysa uzun ifadelerdeki
ana söylemleri de anlayabilir.
Genel olarak kendisinin bulunduğu ortamda sürdürülen uzun
konuşuluyorsa temel ifadeleri takip edebilir.

konuşmalarda eğer standart dilde anlaşılır bir şekilde

Kendi çevresinde söylenenlerin büyük bir kısmını biraz çabayla kavrayabilir ancak, konuşma hızı ve zorluk derecesi kendi
dilindekine uymuyorsa
birden fazla Almanca konuşan muhataplarla sürdürülen konuşmalara etkin olarak katılmakta zorlanabilir.
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OKUMA

Yeterli seviyedeki kelime hazinesi sayesinde günlük hayatın konularına ilişkin birçok metni anlayabilir. (Örneğin: Aile, hobi, ilgi
alanları, iş, seyahat, güncel olaylar).

Güncel metinlerdeki sık kullanılan deyimleri anlayabilir.

Kendi ilgi alanı veya branşıyla ilgili konulardaki karmaşık olmayan metinleri yeterli düzeyde anlayabilir.

Muhtemelen sözlük yardımıyla kişisel veya güncel ilgi alanlarına ilişkin yazılı Almanca metinlerin önemli noktalarını diğer
kişiler için ortak dilde özetleyerek ana başlıklar halinde not edebilir.
Türkçe’deki yazılı metinlerin önemli noktalarını kişisel ve güncel ilgiden dolayı basit cümlelerle veya sözlük yardımıyla
Almanca konuşan kişiye Almanca olarak not edebilir.
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Ayrıntılı SLEST-Yeterlilik Tanımları 1
KO#UŞMA
SLEST
Yeterlilik Tanımları

Kendi alanından veya ilgilendiği
alanlardan bilgi alış verişi
yapabiliyor.

Örnekler

Telefonla ürünlere veya iş görevleri
hakkında kısa sorular yöneltip ve
cevaplandırabiliyor.
Bir konuşma ortamında kendi işi
hakkında bilgi verebilir veya
başkalarına işleriyle ilgili sorular
yöneltebilir.

Sınav için Örnekler2

Yabancı meşlektaşlarınıza kendi iş
alanınızda normal olarak yapmak
zorunda olduğunuz görevleriniz hakkında
bilgi veriniz.(*)
.
Müstakbel patronunuza kendi dilinde
mesleki eğitiminiz hakkında bilgi veriniz.
Sizin rehberliğini yaptığınız tura katılan
turistlerin sorularını yanıtlayınız. (*)

Metin çeşitleri

İptal / olumsu zcevap
Soru sorma
Emir (sipariş)
Bilgi Edinme
Konuşma
Tartışma
Görüşme (işyerinde)
Alışveriş Konuşması
Bilgilendirme8haber
verme)
Ayaküstü küçük sohbet

Kendi mesleki eğitimini
tanımlayabilir ve diğerlerine bu
konuda soru yöneltebilir.
Bir turist grubuyla şehire ve güncel
olaylara ilişkin bilgi alaışverişi
1
2

Burada GER’ de , daha dorusu PROFĐLE’ de mevcut olan Yeterlilikler amacımıza göre değiştirildi.
Bu işaretin( *) anlamı bu sınav örneğinde bakılması gereken mataryellere daha doğrusu sınav yapan açısından bir açıklamaya ihtiyaç olduğudur.
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yapabilir.

Duygularını ifade edebilir ve
diğerlerinin duygu ifadelerine
uygun tepki verebilir.

/aşkınlık ve hayretini ifade edebilir.
Belli konularda kendisini müşteri
tarafından yanlış anlaşılmış
hissettiğini müşteriye açıklayabilir.
Telefonda bir olay veya kişi
hakkındaki hoşnutsuzluğunu ifade
edebilir ve başkalarının uğradığı
hoşnutsuzluklara tepki verebilir.

Pratik kararlar vermek ve sorun
çözmek söz konusu olduğu
zaman fikirlerini söyleyebilir ve
önerilerde bulunabilir.

Bir turiste sürekli olarak geç kalmasının
grup için bir sorun olduğunu açıklayınız
Bir bayan müşteriye sizin tarafınızdan
yapılan bir açıklamaya uymadığını
açıklayınız.
Yabancı bir bayan müşterinin telefon
aracılığıyla çok kez geç kalmış bilgiler
hakkındaki ifade ettiği
memnuniyetsizliğine cevap verin.

Bir müşteri ile planlanan seyahatin
nasıl organize edileceği konusunu
konuşabilir.

Planlanan bir seyahate ilişkin seyehat
acentanızın farklı önerilerinini bir müşteri
ile tartışınız..(*)

Belli bir yemeğe ilişkin fikirlerini ifade
edebilir.

Yenilmiş bir yemeğe ilişkinbir müşteriye
alternatif yemek isimleri veriniz.

Verilen görevin nasıl
çözülebileceğine dair önerilerde
bulunabilir.

Bir otel müşterisine arzu ettiği ama dolu
olan odaya ilişkin alternatifler öneriniz.

İptal / ret cevabı
ikayet
Tartışma
Görüşme (iş yerinde)
Ayak üstü sohbet

Bilgilendirme
konuşması
şikayet
tartışma
muhakeme
Görüşme (iş
yerinde)
Haber verme
Kısa sohbet

Erkenden yola çıkması gereken bir
üşteriye formalitelerin yerine
getirilmesinde yardımcı olabilir.

Basit meseleye ilişkin birisini
bilgilendirebilir.

Kendi Iş sahasında bir müşteriye bir
şeyler tavsiye edebilir.
Belli bir odaya ilişkinbir müşteriye
bir fikir verebilir.

Bir müşteriye en sıcak bir şekilde
müessesenin kendine özgü olan şeylerini
tavsiye ediniz.
Bir otel müşterinizi belli bir odanın

Bilgilendirme
sohbet (iş yerinde)
alışveriş konuşması
Haberverme
Kısa konuşmalar
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Bir müşteriye otelin kendine özgü
yemekleri konusunda bir fikir
verebilir.

Konuşmalarda bildiği konulardaki
soruları cevaplandırabilir.

avantajlarını konusunda ikna ediniz.(*)

Bir şehir turunda bir turiste belli bir
sounun cevabını verebilir.

Turistin günlük planla ilgili sorularına net Bilgi verme amaçlı
konuşma
cevaplar veriniz. (*)

Bir tanıtıtım konuşmasında kendi
eğitimine ilişkin soruları
cevaplandırabilir.

Misafire belli bir şarap çeşidine ilişkin
ayrıntılı açıklamda bulunun.(*)

danışmanlık konuşması
müzakere

Bir müşterinin şarabla ilgili basit
sorularını cevaplandırabilir.

Meslek hayatında ortaya çıkan bir
ortama hakim olabilir.

Otel resepsiyonunda görülmeye
değer yerler ve restorantlar
hakkında bilgi verebilir.
Kamu trafik araçlarıyla belli bir yere
nasıl gidileceğini izah edebilir.

Belli özeliktl yemekleri olan bir restoranta
ilişkin soruları ayrıntılı cevaplandırınızç (*)
Müşteriye istasyondan görülmeye değer
belli bir yere giden yolu tam olarak tarif
ediniz. (*)

Hareket saatleri ve biletler hakkında
bilgi verebilir.

Bir uçuşu teyit edebilir.

Somut bilgileri kontrol edebilir ve
doğrulayabilir.

Bir randevuyu telefonla
doğrulayabilir.
Bir konuşmada bir faturanın
doğruluğu hakkında garanti verebilir.
Görülmeye değer yerlere veya

Müşteriye uçuş rezervasyonuyla ilgili açık
bilgiler verin.(*)
Müşteriye belli bir hesabın neden doğru
olduğunu açıklayınız.(*)
Bir müşteriye herhangibir restorant
hakkında bildiklerinin niçin yanlış olduğunu
açıklayınız.(*)

müracaat
tartışma
(Iş yerinde)konuşma
Alış veriş konuşması
Bildiri
Ayak üstü kısa sohbet

iptal
sorgulama
bilgi alma
tavsiye de bulunma
şikayet
sipariş
alış veriş
bilgilendirme
teklif /sunu
kısa sohbet

sorgulama
bilgilendirme
onay
(Iş yerinde) konuşma
alış veriş konuşması
duyuru
kısa sohbet
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restorantlara ilişkin ek bilgi verebilir.

Hazırlanmadan alışık olduğu
konular hakkındaki konuşmalara
katılabilir.

Tanıdığı turistik bir ülke hakkında
müşteri ile yapılan bir konuşmaya
katılabilir.
Bir şehir turu hakkındaki konuşmaya
katılabilir.
Seyahat deneyimleri hakkındaki bir
konuşmaya katılabilir.

Resmi bir konuşma katılabilir ve
burada kendi fikirlerini
açıklayabilir.

.
Seyahate gitmek istediği yere ilişkin
fikirlerini açıklayabilir ve diğerlerinin
gürüşü hakkında yorum yapabilir
Yapılmış bir iş hakkında diğerleriyle
tartışma yürütebilir.

Belli bir ülkeye ilişkin turistlerle bir
konuşmada fikirlerinizi açıklayınız.
O an da yürüttüğünüz bir seyahat
hakkındaki konuşmaya katılınız.

bilgi verme
öğüt verme
müzakere
tartışma
(Iş yerinde) konuşma
alış veriş konuşması
kısa sohbet

Başka ülkelerdeki restorantlarla olan
tecrübeleriniz hakkında bir müşteri ile
konuşunuz.

Bir turiste herhangi bir seyahatınızda
hoşunuza giden veya gitmeyen
şeylerden bahsedin bu arada turistin
cevaplarına karşılık veriniz.

tartışma

Yabancı bayan meslektaşınızla dünkü işi
konuşun.(*)

Bir tur esnasında rehber olarak
proğrama ilişkin düşüncelere tepki
verebilir.

Oldukça akıcı bir şekilde bilgi
veren veya bilgi alan kişi olarak
bir telefon görüşmesini yürütebilir.

Iyi anlaşılır bir şekilde önemli bir
durumu telefonla haber verebilir,
buna ilişkin soruları cevaplandırabilir
ve basit talimatlara uyabilir..

Bir müşteriye telefonla seyahat
programındaki önemli bir değişiklik
hakkında bilgi veriniz ve bu duruma
ilişkin soruları yanıtlayın. (*)

Telefonla yeni bir seyahat noktasına
ilişkin ilgisini açıklayabilir ve buna
ilişkin sorular yöneltebilir.

Otelinizde planlanan bir konaklamaya
ilişkin bir müşterinin sorularını telefonla
cevaplandırınız.(*)

İptal
Sorgulama
Görev verme
Bilgi verme
Onay
Sipariş
Alışveriş konuşması
Duyuru
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Otelde misafirlerin telefonla
sorularına cevap verebilir.

Yaşadığı şehri tanımlayabilir.

Kendinin alışık olduğu veya
kişisel olarak ilgi duyduğu şeyleri
veya kişileri basit ve net olarak
tanımlayabilir.

Bölgenin kendine özgü özelliklerini
tanımlayabilir.

/ehrinizin en ilginç yerlerine ayrıntılı bir
şekilde açıklayınız.
Bölgenize ait özellikleri ayrıntılı olarak bir
müşteriye tanıtınız.

Iş yerini tanımlayabilir.
Yabancı bir bayan meslektaşınıza iş
yerinizi ve çalışmalarınızı anlatınız.

Görüşlerini, planlarını veya
eylemlerini gerekçelendirebilir
veya açıklayabilirt.

Iş yerinde bir sonraki işe ilişkin
adımları açıklayabilir ve bunların
sıralanışının nedenlerini
açıklayabilir.
Mişterilerinin tatil planları hakkında
kendi düşüncesini açıklayabilir.
Bir müşteriye bir sorunun nasıl
çözüleceği düşüncesini açıklayabilir.

Tecrübeler ve olaylar hakkında
yeterli düzeyde haber verebilir ve
bu esnada tepkiler ve düşünceler
ortaya koyabilir.

Yapılan bir tatil sonrası geri dönüş
uçuşu iptal edildiğinde ne yapıldığını
anlatabilir.
Bir seyehat hakkında bilgi sunabilir
ve belli bir sorun hakkında
kızgınlığını ifade edebilir.

Yabancı bir meslektaşınıza tam olarak
gün içinde neler yapılacağını
açıklayınız.(*)
Bir bayan müşteriye ilgilendiği bir
seyehatın avantaj ve dezavantajlarını
açıklayınız.(*)

Bilgi verme
Haber verme
Müzakere
Tartışma
Gespräch (am
Arbeitsplatz)
Konuşma (iş
yerinde)
Duyuru
kısa sohbet

Öğüt verme
konuşması
Rapor verme
Müzakere
Konuşma
Duyuru
Kısa sohbet

Bilet satışı bitmiş bir konsere katılmak
isteyen ve bilet almak isteyen bir
müşteriye açıklamda bulununuz.(*)

Belli bir seyehata ilişkin tecrübelerinizden
bir müşteriye bahsediniz ve buna ilişkin
sorlarına karşılık veriniz.(*)
Yabancı bir bayan meslektaşınıza en son
iş yerine ve bu konudaki sorularını

Öğüt verme
Rapor verme
Müzakere
Konuşma (iş
yerinde)
Yorum
Kısa sohbet
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cevaplandırınz.(*)
Daha önceki bir iş yeri hakkındaki
tecrübelerden bahsedebilir.

Düz anlamlı basit bilgileri hikaye
edebilir ve hangi noktaların en
önemli olduğunu açıklayabilir.

Bir seyahat merkezine ilişkin bilgiler
verebilir ve en önemli avantaj ve
dezavantajlarını açıklayabilir.
Kısa bir raporla yaptığı işin
açşamalarını gösterebilir ve
yapılmasını gerekenleri öne
çıkarabilir.

Güncel veya daha özgün konular
hakkında kendi tecrübe
alanlarından anlaşılabilir şekilde
konuşabilir ve buna ilişkin fikir
beyan edebilir.

Ülkesinin gelenekleri hakkında bilgi
verebilir ve bunu yorumlayabilir.
Belli bir şehre ilişkin fikrini
açıklyabilir.
Yabancılar için önemli olan kendi
ülkesi ile ilgili özellikleri anlatabilir
ve buna ilişkin düşüncelerini
söyleyebilir.

Tura katılanlara belli açıklamalar
yapabilir...

Anlaşılabilir şekilde tahminlerde
bulunabilir.

Bir ülkedeki siyasi duruma ilişkin bir
konuşmadan göre durumun
geliştirilmesine ilişkin düşünceler
ortaya koyabilir.

Bir müşteri hangi yemeği hangi nedenle
tercih etmesi gerektiğini açıklayınız.
Bir bayan müşteriye belli bir turun avantaj
ve dezavantajını açıklayınız ve bu
konudaki sorulara cevap veriniz. (*)

Bir müşteriyebir gün sonra yapılacak
büyük bir eğlenceye ilişkin açıklamalarda
bulununuz. (*)
Bir müşteriye bölgenizdeki öğün saatleri
ve yemek alışkanlıklarına ilişkin
açıklamada bulununuz.(*)

Anons
Bilgi verme
Haber verme
konuşma (iş
yerinde)
Bildiri

Haber verme
Öykü
Konuşma (iş
yerinde)
Yorum
Küçük sohbet
Görüş bildirme

Bir müsteriye Paris’i niçin
beğen(me)diğinizi açıklayınız.(*)

Turunuza katılanalra bugün niye çoğu iş
yerinin kapalı olduğunu açıklayınız.(*)
Bir müşteriyle birlikte bir broşürdeki resme
bakınız bu resim hakkında onunla
konuşunuz.(*)

Müzakere
Tartışma
Konuşma (iş
yerinde)
Yorum
Kısa sohbet
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12

Yeterlilik Tanımları B1 -allgemein
Bir broşürdeki fotoğrafı
tanımlayabilir ve ne verilmek
istendiği hakkında tahminler
yürütebilir.

Bir şeyin nasıl yapılacağını
anlaşır bir şekilde tanımlıyabilir.

Bir Anahtar kartın nasıl kullanıldığını
açıklayabilir.
Bir müşteriye klimanın nasıl
çalıştığını açıklayabilir.

Bir müşteriye ülkeye üzgü yemeğin nasıl
hazırlandığını açıklayınız.(*)

Bilgi verme

Tam pansiyon olan bir otel müşterisine
farklı yemek saatlerini açıklayınız.(*)

Bir müşteriye bir yemeğin nasıl
hazırlanacağını açıklayabilir.

Fikirleri ve bilgileri anlaşılır olarak
aktarabilir ve bunları basit
gerekçelere dayandırabilir.

Kısaca bir turistik ülkeyi tanıtabilir ve
o ülkenin ekeonomik veya siyasi
durumuna ilişkin eleştirel gerekçeler
verebilir.
Garson olarak mesleğini kısa bir
tanıtımla gösterebilir ve her bir
adımını ve nedenlerini ifade edebilir.
Herhangi bir restorantı tanıtabilir ve
burada hoşa giden şeyleri
söyleyebilir.

Sırasıyla ve akıcı olarak sayıları
sayabilir.

Miktar bilgilerini ve tarihleri akıcı
olarak teleffuz edebilir.
Kişilere ait bilgileri (örneğin: doğum
tarihlerini, telefon numaralarını)
büyük zorluk çekmeden verebilir.

Bir müşteriye iş dosyasında adı verilen
turistik yeri tanımlayınız ve kritik yerlerini
not ediniz.(*)
Işinizi ve iş yerinizi ayrıntılı olarak
tanıtınız.

Müzakere
Konuşma (iş
yerinde)
Yorum
Sunu
Kısa sohbet
Görüş açıklama

Idealinizdeki iş yerinizin nasıl görülmesini
ve neden öyle olamsı gerektiğini
tanımlayınız.

(Burada özel bir ödev yok; bunlar bir
sınavda zımni olarak ele alınmalıdır.)

Bilgi verme
Öğüt verme
Müzakere
Konuşma (iş
yerinde)
Bildiri
Kısa sohbet
Görüş beyan etme
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Ülkesini tanıtırken farklı yansımalara
( örneğin: işsiz sayısı) ilişkin
yüzdelik değerleri akıcı olarak
verebilir.

Mesleki olmayan veya aşina
olmadığı alanda Almanca sözlü
uzun bir metnin önemli
bölümlerini diğer Türkçe konuşan
kişilere yeterli ölçüde eksiksiz
aktarabilir.

Bilinen bir konuda Almanca
yapılan bir konuşmadan bazı
önemli bilgileri diğer insanlara
Türkçe olarak aktarabilir.

Almanca bir ricayı Türkçe konuşan
insanlara akatarabilir.
/ehir turunda anadilinde olmayan
bazı notları şoföre aktarabilir.
Iş yerinde yeni bir ürüne ilişkin
önemli bilgileri ortak dilde müdüre
aktarabilir.

Almanca konuşan müşteriler
arasında geçen bir konuşmanın
içeriğini ortak dilde meslektaşlarına
aktarabilir.
Almanca yürütülen bir tartışmaya
ilşkin yazıları bir meslektaşına
Türkçe olarak akatarabilir.

Yabancı turistler neyi severek yerler bilgi
alınız ve daha sonra bir garsona
açıklayınız.(*)
Yabancı bayan meslektaşınız sizeTürkçe
konuşan şefinize iletmeniz için bir bilgi
veriyor.(*)
Restorantınızın bir müşterisinin mutfak
şefine iletmeniz gereken bir ricası var.(*)

Türkçe konuşan arkadaşınıza iki
müşterinin kendi aralarında ne hakkında
konuştuğunu bildiriniz.(*)
Yabancı meslektaşınıza anadilinde
yapılan bir tartışmanın içeriğinden bilgi
veriniz.(*)

İptal
Duyuru
Anons
Bilgi verme
Tanıtım
ikayet
Uygulama
Konuşma (iş
yerinde)
Alış veriş
konuşması
Bildiri
Kısa sohbet

Bilgi verme
Öğüt verme
Müzakere
Konuşma (iş
yerinde)
Kısa sohbet

Bir müşterinin arzularını bir
meslektaşına ortak dilde aktarabilir.

Almanca yazılı talimatları ve

Almanca gazeteden bilgileri bir
meslektaşına Türkçe olarak
aktarabilir.

Türkçe konuşan meslektaşınıza gazete
makalesinde yazılı olanları özetleyerek
açıklayınız.(*)

Sipariş
Bilgi verme
Tanıtım
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düzenlemeleri Türkçe konuşan
şahışlara akatabilir.

Kişilere Almanca’da tanıdık
yazıların veya yazılı metinlerin
içeriğinin önemli yerlerini Türkçe
olarak akatarabilir.

Almanca bir broşürden önemli
bilgileri iş arkadaşına Türkçe’de
aktarabilir

Türkçe konuşan bayan meslektaşınıza
Almanca bir broşürün ayrıntılarını
açıklayınız.(*)

Almanca mesleki bir mektuptan
Türk şefinize Almanca bir yazıdaki yazılı
ayrıntılı önemli bilgileri Türkçe olarak olan bilgileri açıklayınız.(*)
aktarabilir.
Bir iş arkaşına Almnca bir teklifin
önemli bölümlerinTürkçe olarak
anlama uygun aktarabilir.
Bir meslektaşına Almanca
bilgilendirme yazısının önemli
kısımlarını Türkçe olarak aktarabilir.

Almanlara Türkçe yazılmış sözlü
metinlerdeki nesneler ve olaylara
ilişkin önemli bilgilerin doğrudan
anlamlarını basitleştirerek ve
anlaşılır Almanca olarak
aktarabilir.

Bir şehir turu çerçevesinde
proğrama ve organizasyona ilişkin
açıklamaları Almanca konuşan
turiste anlamına uygun aktarabilir.
Iş yerinde yapılan Türkçe kısa bir
tartışma esnasında şefin önemli
ifadelerini Alman bir bayan
meslektaşına anlamına uygun
Almanca özetleyebilir.
Alman misafirlere resepsiyonda
gezip görülmeye değer yerler
hakkında Türkçe bilgi veren kişinin
açıklamaalrını basit kelimelerle
Almanca özetleyebilir.

Müze rehberinin anlattıklarını turistlere
açıklayınız.(*)
Personal toplatısında patronun
dediklerini Alman meslektaşınıza
açıklayınız.(*)
Alman otel müşterilerine Türkçe konuşan
taksi şoförünün söylemek istediklerini
Almanca olarak açıklayınız.(*)

Öğüt verme
ikayet
Müzakere
Davet
Alış veriş
bildiri
Broşür
Rapor
Onay
Mektup (mesleki)
Davet
Efsane
Not
Teklif
Broşür
Yönetmelik
Sözleşme
Reklam

Sorgu
Duyuru
Anons
Bilgi verme
Öğüt verme
Müzakere
Sipariş
Uygulama
Konuşma (iş
yerinde)
Alış veriş
konuşması
Kısa sohbet
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Türkçe kısa sözlü bir anonsun
veya Türkçe bir bildirinin en
önemli yerlerini basit kelimelerle
yeterli bütünlükte Almanlara
Almanca olarak aktarabilir.

Müzede Türkçe bir anonsun
(örneğin: ziyaretiniz için teşekkürler
ve kapanışa işaret) bölümlerini
basitleştirerek Alman bayan turiste
Almanca olarak aktarabilir.
Bir otomobil yolculuğu esnasında
Türkçe yayın yapan bir radyonun
kısa bildirisinin(örneğin: hava ve
trafik durumularına ilişkin) önemli
ayrıntılarını Alman yolculara
Almanca olarak özetleyerek
aktarabilir.

Turistlere o an hoparlörden verilen
anonsu açıklayınız.(*)
Turistlere on an garsonun önerdiği
yemekleri açıklayınız.(*)

Müşteriye Türk meslektaşınızın o an
söylediklerini açıklayınız.(*)

Iptal
Bildiri
Anons
Tanıtma
Öğüt verme
ikayet
Duyuru
Davet
Uygulama
Haber verme
Haberler
Hava durumu

Bir meslektaşın Türkçe olarak menü
önerilerine ilişkin verdiği bilgileri
Alman bir müsteriye Almanca
olarak açıklayabilir.
Görev
Tanıtım
Türkçei bir yazıta ait basit bilgileri
Türkçe’de basit yazılı talimatları
ikayet
Alman bir turiste Almanca olarak
Almanlara anlaşılır olarak
Sipariş
aktarabilir.
Broşürdeki yazılı olanları müşteriye
Almanca olarak aktarabilir.
Davet
açıklayınız.(*)
Bilet
Türkçe bir metinden notları Alman
Yolculuk tarifesi
bir müşteriye Alamnca olarak
Bir araç kalkış planının ayrıntılarını bir
Formlar
aktarabilir.
bayan müşteriye açıklayınız. (*)
bildiri
Notlar
TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework
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Broşür
Seyahat rehberi
Çizelge

Türkçe bir broşürden bilgileri Alman
müşteriye Almanca olarak
açıklayabilir.

Bir sergi esnasında bayan bir
meslektaşının veya bir müşterinin
sorularını ve izlenimlerini yabancı bir
müsteriye her iki dilde karşılıklı
olarak anlamına uygun özetleyerek
aktarabilir.

Almanca ve Türkçe konuşan
meslektaşlarınız arasındaki konuşmayı
aktarınız.(*)

Türkçe konuşan bir müşterinin bir
konuşmasındaki önemli içerikleri
basitleştirerek her iki dilde karşılıklı
olarak aktarabilir.

Tur katılımcılarıyla Türkçe konuşan otel
çalışanları arasındaki bir konuşmayı
aktarınız.(*)

Bir müşteriye Türkçe konuşanlar
arasındaki bildiği bir konuya
ilişkin bir konuşmada ve Almanca
konuşan katılımcılara her iki dilde
(Almanca-Türkçe) karşılıklı olarak
önemli bilgileri aktarabilir.
Almanca konuşan bir ziyaretçi ve

Bir turistle nadil konuşan bir satıcı
arasındaki konuşmayı bir magazada
akatarınız.(*))

Bilgi verme
Öğüt verme
ikayet
Müzakere
Sipariş
Davet
Konuşma (iş
yerinde)
Alış veriş
konuşması

Seyehata katılanlarla Türkçe
konuşan birileri arasındaki
konuşmadaki ifadeleri her iki dilde
(Almanca-Türkçe) karşılıklı
aktarabilir.

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework
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YAZMA

Bildik konular veya kendi
alanından veya ilgi alanından
bilgileri karşılık konuşabilir.

Ürünlere veya iş aşamalarına ilişkin
kısa yazılı sorular yöneltebilir ve
cevaplandırabilir.
Kendi işi hakkında bilgi verebilir ve
diğerlerine kendi işlerine ilişkin
sorular sorabilir.

Çalıştığınız işletmeyi (örneğin: otel,
seyahat acentası) tanıtınız.(*)
Bir yazıda eğitim süreciniz hakkında
rapor yazınız.(*)
Mesleğinizde normal olarak yaptığınız
işi kısa tanıtınız.(*)

Iptal
Soru
Soruşturma
Vazife
ikayet
Onay
Sipariş
Mektup (mesleki)
Davet
Bildiri

Bir mektupla eğitimini tanımlayabilir
ve diğerine işine ilişkin soru
sorabilir.

Bir randavu değişikliğini yazılı
olarak aktarabilir.

Kısa, basit olayalara ilişkin
bilgileri, görevleri veya sorunları
aktarabilir ve açıklayabilir.

E-mail ile önemli sözleşmeleri
aktarabilir.
Bir müşteriye E- mail ile belli bir

Bir E-mail yazınız , tam görev
belirlemeyi iş yazısından çıkarınız
(örneğin bir otel müşterisinin sorusuna
cevap).(*)
Bir yazıda size sorulara cevap
veriniz.(*)

Iptal
Soru
Vazife
ikayet
Onay
Mektup (mesleki)
Ikaz
Bildiri
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seyahatin nasıl bir tecrübe
getirebileceğini aktarabilir.
Bir müşteriye neden belli bir tarihte
arzu edilen odanın hizmete
sunulmadığını açıklayabilir.

Basit olaylar hakkında
şikayetlenebilir.

Bir mektupta yerine getirilemeyen
bir randavu hakkında şikayet
edebilir.

Çalışma kağıdında verilen seyahat
acentasının kötü servisi hakkında
şikayette bulununuz .(*)

Yanlış sevk edilmiş bir ürün
hakkında yazılı şikatte bulunubilir.

E- mail ile yerine getirilmiyen bir
randevu konusunda şikayette
bulununuz. (*)

şikayet

Fax ile yüksek bir faturaya şikayette
bulunabilir.

Ürünlere ilişkin daha kesin
bilgiler talep edebilir.

Turistik bir yer hakkında yazılı
olarak daha fazla bilgi talep edebilir.
Bir mektupta bir ürüne olan ilgisini
açıklayabilir ve sorular yöneltebilir.

Çalışma belgesinde verilen adreslere
ilişkin daha çok ise yeni gelişmiş
turistik bir yer ile ilgili bilgiler rica
ediniz.(*)

Sorgu

E- mail ile çalışma belgesinde adı
geçen otelle ilgili daha kesin bilgiler
rica ediniz. (*)
Bir E-maille bir müşteriden bir
rezarvasyonu hakkında bir açıklama
rica edeniz.(*)

E-mail ile bir rezervasyonu
onaylayabilir.

E- mail ile bir müşterinin
rezervasyonunu teyit ediniz.(*)

Sorgu
Onay

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework
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Bilgileri kontrol edebilir ve
onaylayabilir.

Bildiri

Bir iş mektubunda sevkiyat
şartlarını onaylayabilir.
Fax ile bir fiyat onayını bir firmadan
elde edebilir.

Bir sözleşme hazırlayabilir.

Basit resmi bir yazıyı kaleme
alabilir veya cevaplandırabilir.

Rezervasyon sorusuna bir cevap
verebilir.

Faksla bir firmadan önceki fiyatların
veya başka şartların bundan böyle
geçerli olup olmadığı konusunda bilgi
edininiz. (*)

Bir müşterinin rezervasyon sorularını
cevaplandırınız.(*)
Bir yabancı iş ortağının mektubunu
cevaplandırınız.(*)

Bir müşteriye bir uyarı yazabilir.

Bildiği veya kişisel ilgi duyduğu
şeyleri basit ve açık olarak
tanımlayabilir.

Bir e mail ile bir müşteriye bir
seyehata ilişkin kısa açıklamalar
yapabilir.
Gelecek ay şhirdeki kültürel bir
etkinliği misafire tanımlayabilir.

Mail ile bir müşteriye bir syehata ilişkin
sorularını cevaplandırınız.(*)
Otele ilişkin bir müşterinin sorularını
faksla cevaplandırınız.(*)

Iptal
Sorgu
Sözleşme
Görev
ikayet
Teyit
Sipariş
Davet
Uyarı
Bildiri
Teklif
Hesap

Deneme
Rapor
Teyit
Davet
Bildiri

Iş yerinizi kısaca tanımlayınız.
Bir iş raporunda kendi işini
tanımlayabilir.

Tecrübeler ve olaylar hakkında

Bir seyahatı hakkındaki raporda
kendi tecrübelerini akatarabilir ve

Xz şehrindeki kısa bir geziniz

Rapor
Mektup (mesleki)
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yeterli ve tam olarak haber
verebilir ve bu tepkilerini ve
düşüncelerini tanımlayabilir.

Doğradan anlamı olan basit
bilgileri tespit eder ve hangi
noktaların kendisi için önemli
olduğunu konusunda açıklama
yapabilir.

Günlük hayat hakkında ve kendi
tecrübe alanından özel konulara
ilişkin basit metinleri yazabilir ve
içindeki kişisel görüşleri ve
düşünceleri ifade edebilir.

yorum yapabilir.
Iş yerindeki tecrübeleri hakkında
Alman şefine bilgi verebilir.

esnasındaki tecrübenizden bilgi
veriniz.(*)
Işinizdeki belli sorunları Alman şefinize
rapor ediniz.(*)

Kendi şehrinin kendisi için
görülmeye değer en önemli yerleri
tanımlayabilir.

/ehrinizin (bölge) en önemli
görülmeye değer yerlerini kısaca
tanımlayınız.(*)

Bir bağış durumunda bir raporda en
önemli bilgileri öne çıkarabilir.
Kısa bir iş raporunda yerine
getirilmiş iş adımalarını gösterebilir
ve yapılması gerekenleri öne
çıkarabilir.

Tebliğinizin en önemli noktalarını
verildiği bir kısa bir bağışlama
yazınız.(*)

Kendi iş yerindeki sorunlu durumları
yorumlayabilir.

Duyuru
Rapor
Teyit
Sipariş
bağışlama
bildiri
Not
Teklif

Son hafta yaptığınız işi yabancı
şefinize kısa bir raporla yazınız. (*)

Herhangi bir seyehat acentasıyla olan
sorunlar hakkında Alman şefiniz için bir
kısa rapor hazırlayınız.(*)

Kendi mesleki arzuları hakkında bir
kompozisyon yazabilir.
Bir tatil yerindeki bir durumları kısa
bir fikir bayanında yorumlayabilir.

Açıklama
Yorum

Makele
Rapor
Mektup (mesleki)
Yorum
Görüş beyanı

Mesleki geleceğinizi nasıl
canlandırıyorsunuz kısa yazınız.(*)
Herhangi turistik bir yerin durumunu
rapor eder.(*)

Broşürden veya internetten bir tatil

Turistlerle ilgili bir anketin ekindeki

Makale
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Karmaşık metinleri bağımsız
olarak derleyebilir.

yerine ilişkin önemli bilgileri
derleyebilir.
Bir anketin sonuçlarını özetleyebilir.
Farklı (alan) dergilerinde yeni bir
ürüne ilişkin çeşitli makalelere
ilişkin kısa bir rapor yazabilir.

Her bir noktasına çizgisel olarak
sıralayarak basit yapılandırılmış
bir hikaye yazabilir.

Bildiği bir konuya ilişkin, daha
sonraki kullanımı için yeterli
olabilecek seviyede not alabilir

metinlerde neler olduğunu
özetleyiniz.(*)
Herhangi bir turistik yerle ilgili bir
gazetede çıkan haberlere ilişkin kısa
olarak görüşünüzü yazınız.(*)

Ilk yurtdışı tecrübenizdeki
izlenimleriniz hakkınd abir öykü
yazınız.(*)

Yurt dışına yaptığınız meslekle ilgili
seyahatinizdeki tecrübelerinizden
haber verin.(*)

Geçen yıl iş yerindeki kendi
tecrübelerinizden bahsediniz.(*)

Eski iş yerinizdeki tecrübelerinizden
bahsediniz.(*)

Bir konferansa ilişkin önemli bilgileri
anahtar kelimelrle not edebilir.

Belli bir konferansa ilişkin notlarınızı
Alman bir meslektaşınıza yazınız.(*)

Bir müzakerenin önemli sonuçlarını
anahtar kelimeler halinde aklında
tutabilir.

Mektup (mesleki)
Yorum
Görüş beyanı

Mektup (mesleki)
Hikaye

Kopya
Not

Bir istişarenin sonuçlarına ilişkin
Alman şefiniz için not tutunuz.(*)

Makale
Kompozisyon
Ekte sunulan uzunca makaldeki en
Resim alt yazısı/-üst
önemli bilgileri Türkçe olarak
Kişisel veya mesleki ilgi
yazısı
özetleyiniz.(*)
alanlarına ilişkin konulardaki
Reportaj
yazılı Almanca bilgi veren
bildiri
Ekte sunulan internet sayfasının
Ürün bilgisi
metinsel ifadeleri diğer şahıslara Almanca bir broşürden önemli
içeriğine ilişkin şefinize ayrıntılı bir
noktaları für bayan meslektaşına
Broşür
Türkçe olaraknot edebilir.
Türkçe olarak not edebilir.
bildiri yazınız.(*)
Rehber
Reportaj
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Istatistik
Tablo
Liste
Reklam
Hava raporu
Zaman çizelgesi

Almanca bir internet sayfasından
önemli bilgileri şefine Türkçe olarak
not edebilir.

Yabancı dilde bir makalenin önemli
içeriğini yabancı bir müşteriye
Kişisel ve güncel ilgilere ilişkin anahatlarıyla onun dilinde not
konulardaki
Türkçe
yazılı edebilir.

bilgilendirici metinlerin, bildirilerin
veya yazıların önemli ifadelerini
Almanca olarak basitleştirilmiş
veya anahtar kelimeler halinde
not edebilir.

Türkçe bir gazetenin önemli
argumanlarını Alman bir müşteri
için anahatlarıyla Almanca olarak
not edebilir.

Ekteki metnin kısa bir özetini Alman bir
meslektaşınıza yazınız.(*)

Ekteki broşürün içeriğine ilişkin Alman
şefinize bir rapor yazınız.(*)

Makale
Kompozisyon
Tanıtım
Rapor
Seyahat rehberi
Reportaj
Ödeme haberi

Türkçe bir broşürden önemli bilgileri
Alman bir şefe anahatlarıyla
Almanca olarak not edebilir.

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

23

Yeterlilik Tanımları B1 -allgemein

DİNLEME
(Derste veya sınavda kesinlikle dialog konuşma önemlidir; sınav ortamı buna göre yapılandırılmalıdır. „Sınav Örnekleri“ sütünunda bu
yüzden Konuşma Durumları olarak adlandırıldı.)

Doğrudan anlamı olan basit
bilgileri anlayabilir.

Telefonda varış zamanı ve buluşma
noktası hakkındaki basit bilgileri
anlayabilir.

müşteriyle veya otel misafiriyle telefon
konuşması

Ne zaman ve nereye bir müşterinin
seyehat etmek istediğini anlayabilir.

müşteri veya otel misafiri ile doğrudan
konuşma

Iptal
Sorgu
Açıklama
Bilgi verme
Tanıtım
Onay
Sipariş
Anons
Davet
Duyuru
Haberler

Yeni bir ürünün tanıtımı

Görev
Rapor
Anlatı

Rezepsiyonda bir müşterinin diğer
bir müşteriye bırakmak istediği bilgiyi
anlayabilir.
Bir ürünün sunumundaki yeniliklerin
tanımını anlayabilir.
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Bildiği ve veya mesleki olarak
ilgilendiği şeylere ait tanımları
anlayabilir.

Somut talimatları ve emirleri
anlayabilir.

Bir seyahat raporunun ana hatlarını
anlayabilir.
Kendi alanına ait bir raporun en
önemli noktalarını analayabilir.
Basit verili ( örneğin miktar veya
saat) bir telefon siparişe cevap
verebilir.
Iş yerinde bir müdürün emirleri
anlayabilir.

Bir seyahat haberini dinleme
Belli bir konuya ilişkin tebliğ

bir siparişi/ emri karşılamak

Uygulama
Yorum
Sunu

Sorgu
Sözleşme
Görev
Sipariş

Garson olarak misafirlerin isteklerini
anlayabilir.

Güncel veya mesleki olarak
ilgilendiren bir konuya ilişkin bir
gerekçelendirmeyi ana hatlarıyla
kavrayabilir

İş arkadaşlarıyla yaptığı bir
tartışmada önemli argümanları
anlayabilir.

bir konuşmayı içerik olarak takip etmek

Bir ülkedeki seyehata taraftar veya
karşı olmak adına yapılan
konuşmayı anlayabilir.

Öğüt verme
Müzakere
Tartışma
Konuşma (iş
yerinde)
Yorum
Haberler
Fikir beyan etme

Belli bir seyehat hattı hakkında karşı
veya taraf olan bir katılımcının
ifadelerini anlayabilir.

Açık standart konuşma yapıldığı
sürece ilgi duyduğu konulara
ilişkin uzun konuşmaların ana
noktalarını takip edebilir.

Yeni ürünlerin devreye sokulması
hakkındaki konuşmaları takip
edebilir.
Müşteriler arasında hangi bireysel
isteklerin olduğunu anlayabilir.
Belli bir konuda tur esnasında tura

bir konuşmayı içerik olarak takip etmek

Bilgi alma
Öğüt verme
konuşması
ikayet
Müzakere
Tartışma
Konuşma (iş
yerinde)
Kısa sohbet
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katılanların konuşmasını takip
edebilir.

Açık ve basit yapılandırıldığı
takdirde bilinen konulara ilişkin
konuşmalar ve kısa dersleri ve
bir çok tebliğin en önemli
bilgilerini ve genel ifadelerini
anlayabilir.

Bir tebliği, bir hikayeyivs. Içeriksel olarak
genelde takip etmek

Rapor
Hikaye etme
Yorum
Sunum
Üretim bilgisi
Rapor
Görüş
Tebliğ

Bir müşterinin ne zaman ve nereye
seyehat edeceği konusunda
telefonla bilgi alabilir.

Telefonla verilmiş bilgileri bütünlük içinde
anlama.

Bir müşterinin kendine ne söylemek
istediğini anlayabilir.

Sözlü olarak ifade edilmiş arzuları ve
bildirileri vs.bütünlük içinde anlama.

Ilan
Anons
Tanıtım
Duyuru
Bildiri

Kurum içi bir sunumda hedef
gruplarını ve yeni bir ürünün
kullanım alanlarını anlayabilir.
Kendi alanında bir eğitim
seminerinde bir tebliği bir ölçüde
takip edebilir.
Bir vedalaşmada kişiler sözlerini
anlayabilir.

Dil olarak basit duyuru ve
bildirilerdeki önemli bilgileri
anlayabilir.

Bir misafirin rezervasyonunu tehir
etmek istediğini anlayabilir.

Basit raporlardaki eylem akışını
takip edebilir ve en önemli
ayrıntıları anlayabilir.

Bir müşterinin niçin belli bir tura
kaltılmak istemediği konusundaki
sözlerini büyük zorluk çekmeden
takip edebilir.

sözlü ifade edilmiş raporları , anlatıları vs
bütünlük içinde takip etme

Rapor
Analtı
Uygulama
Reportaj

Bir ülke hakkındaki şu an siyasi
sorunların nasıl göründüğü
konusundaki televizyon belgeselini
anlayabilir.
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Bir tur katılımcısının benzer bir tur
hakkındaki anlattıklarını anlayabilir.

OKUMA
(Sınavda ve derste kesinlikle diğer etkinliklerle yazma ve konuşma gibi birlikte değerlendirilmelidir. )

Güncel konulara veya kendi
mesleki yaşamı gibi alanlardan
uzunca metinlerden arzu ettiği
bilgileri bulabilir.

Belli ülkelerdeki siyasi durumlar
hakkında çeşitli gazete metinlerini
değerlendirebilir.

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

Makale
Kompozisyon
Rapor
Reportaj
Yorum
Seyehat rehberi
Reportaj

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun

Ilan
Başlık

Bir broşürde belli bir bilgiye bakabilir.
Online- yayınlardan bilgilenebilir.

Bir turizm bürosu broşüründen boş
zaman etkinlikleri hakkında bilgi
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Günlük yaşamın biliglendirici
metinlerinden çok önemli bilgileri
anlayabilir.

edinebilir.

cevaplandırınız.(*)

Resim alt/üst yazısı
Seyahat tarifesi
El ilanı
Kart (harita , şehir
planı..)
Efsane
Not
Levha
Fiyat listesi
Ürün bilgisi
Broşür
Levha
Menü

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

Makale / haber
Kompozisyon
Başlık
Rapor
Anlatı
Efsane
Not
Ürün bilgisi
Broşür
Yönlendirici yazı
Seyahat rehberi
Özet

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

Makale
Kompozisyon
Rapor
Reportaj
Yorum
Haberler
Reportaj
Fikir beyanı

Bir reklam broşüründen sunulan farklı
hizmetlerin avantajlarını anlayabilir.
Almanca bir seyahat veya uçuş
tarifesini okuyabilir.

Bildiği veya mesleki olarak ilgi
duyduğu neslerin veya olayların
tanımlarını anlayabilir.

Bir reklam broşüründeki ürün
tanımlarını anlayabilir.
Bir turist rehberindeki bazı görülmeye
değer yerler hakkındaki ana bilgileri
Anlayabilir.
.
Iş ilanlarındaki faaliyet tanımlarını
anlayabilir.

Güncel hayata veya mesleki
olarak ilgilendiği konulara ilişkin
metinlerdeki temel söylemleri ve
önemli argumanları kavrayabilir.

Çok ilgi duyduğu olayalara ilişkin
gazete makalelerini anlayabilir.
Başkalarının yorumuna dayalı olarak,
bir turistik yerin ilginç olup olmaması
hakkında tahminde bulunabir.
Bir yazıdaki belli başlı ip uçlarını

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

28

Yeterlilik Tanımları B1 -allgemein
anlayabilir.

Eski bir müşterinin şikayet yazısını
anlayabilir.

Basit mektupları vs. anlayabilir.

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

Iptal
Sorgu
Duyuru
görevlendirme
ikayet
Onay
Sipariş
Davet
Form
Uyarı
Teklif
Hesap
Reklam

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

İlan
Makale
Ödev
Tanıtım
Rapor
Bildiri
Haberler
Broşür
Fikir beyanı
Zaman çizelgesi
Gazete haberi

Metinde soru kağıdındaki bilgileri
arayınız ve sorulara uygun
cevaplandırınız.(*)

Etiket
Form
Not
Levha

Bir seyehat bilgilerine ilişkin bir
duyuruyu anlayabilir.
Ne yaptığı ne sunduğu konusunda
yeni bir firmayı tanıtan bir mektubu
anlayabilir.

.

Kısa haberlerde veya gazete
metinlerinde önemli olayları
veya bilgileri bulabilir (z:B. Kim
neyi nerede yaptı).

Nerede ne olduğu konuusnda bir
gazete haberini anlayabilir.

Yeni bir otel hakkındaki bir makalede
yazılanları anlayabilir.

Kimin hangi kararları aldığı
konusundaki bir iş toplantısı kararını
anlayabilir.

Küçük talimatları anlayabilir.

Ilaçların ve kullanımlarına ilişkin kutu
içi prospektüslerden öğrenebilir.
Hizmet talimatını anlayabilir.
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Bir müşterinin ne istediği
konusundaki notunu anlayabilir.
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