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AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulmuş ve daimi merkezi
Fransa'nın Strasburg kentinde bulunan devletlerarası
siyasi bir organizasyondur. Konseyin başlıca hedefi;
Avrupa'da demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun
üstünlüğünü güvence altına almaktır. Bugün 47 ülkede
yaşayan 800 milyon kişiye hizmet vermektedir.
Avrupa Konseyi, kültürel ve dilsel çeşitlilik için hoşgörü ve
saygı gibi ortak değerlere dayalı daha büyük bir Avrupa'yı
inşa etmeyi amaçlamaktadır. Her yaştaki ve altyapıdaki
insana daha fazla dil öğrenmesi ve diğer kültürlerle
tanışması için uygulamalı bir yardım aracı olarak Avrupa
Dil Portfolyosu kullanımını desteklemektedir. Ayni
zamanda ADP, hangi düzeyde ve nasıl edinilmiş olursa
olsun, altı yeterlilik düzeyindeki ortak bir Avrupa sistemini
kullanarak dil becerilerini açıkça anlaşılır bir biçimde
gösterme aracıdır.

The Council of Europe is a political intergovermental
organisation founded in 1949 with its permanent
headquarters in Strasbourg, France. Its mission is to
guarantee democracy, human rights and justice in
Europe. Today it serves 800 million people in 47 states.
The Council of Europe aims to build a greater Europe
based on shared values, including tolerance and respect
for cultural and linguistic diversity. It promotes the use of
the European Language Portfolio as a practical means of
helping people of all ages and backgrounds to learn more
languages and engage with other cultures. The ELP is also
a means of presenting language skills, at any level and
however acquired, in a clearly understandable way, using
a common European system of six profiency levels.
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KKTC
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınıdır.
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

This version of the European Language Portfolio was
developed by a group of teachers and an educational
supervisor for use in Northern Cyprus lower secondary
schools.

Avrupa Dil Portfolyosu'nun bu versiyonu Kuzey Kıbrıs'taki
ortadereceli okullarda görev yapan bir grup öğretmen ve
bir eğitim başdenetmeni tarafından hazırlanmıştır.
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı öz‐değerlendirme
şablonu ikinci veya yabancı dil yeterliğini başlangıçtan
ileri düzeye kadar 6 seviyede özetlemektedir. Kuzey
Kıbrıs'taki okullarda öğrencilere sağlanan dil eğitimi
sadece ilk 4 seviye (A1, A2, B1 and B2) ile ilgilenmektedir.

The self‐assessment grid of the Common European
Framework of Reference summarises six levels of
second/foreign language proficiency, from beginner to
very advanced. Language support provided to students in
secondary education in Northern Cyprus is concerned
with the first four levels (A1, A2, B1 and B2).

Söz konusu Avrupa Dil Portfolyosu, Kıbrıs Türk
Ortadereceli okulların müfredat ve öğretim
programlarının (2012) gereklerini yansıtacak şekilde
düzenlenmiş olup tüm ortadereceli devlet okullarında
kullanılacaktır.

This ELP was designed to reflect the English language
demands of the Turkish Cypriot Secondary Curriculum
and Syllabus (2012) and will be introduced in all lower
secondary public schools.

Committee Members/Komisyon Üyeleri:
Project Coordinator/Proje Koordinatörü:
Berna YILMAZOĞLU ÖZDOĞA
(Chief Inspector/Başdenetmen)
Arzu ÖZKAMALI
Ayşe ÖZMATYATLI YETİŞMİŞ
Çise SAKALLI
Fahriye GÜRPINAR
Fatma TOKAY
İdil MENTEŞOĞLU
Nadiye REŞATOĞLU KÜRŞAD
Özge ÖĞMEN
Arif KARAKAYA
(Department of Education/Talim Terbiye Kurulu Müdür Yardımcısı)
Nazım NURİ
(Department of Education/Talim Terbiye Kurul Üyesi)
Mehmet İLKERLİ
Graphics Design/Grafik Tasarım
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

What is the European Language Portfolio?
The European Language Portfolio (ELP) is a document in which you can record and reflect on your language learning
and intercultural experiences, whether gained at school or outside school.
The ELP allows you
 to record what you can do in languages,
 to understand what you need to learn
 to record what you have learnt well and what you need to study more
 to organize your work so that you can use it to remind yourself about what you have already learnt

to tell your class teacher what you are able to do in English
 if you change your school, to show your new teachers what you can already do in English

The ELP allows your teachers
 to see what languages you already know
 to help you plan what you need to learn
The ELP allows your parents


to see how you are progressing in learning languages

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?
Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) , gerek okulda gerekse okul dışında edindiğiniz dil öğreniminiz ve kültürlerarası
deneyimlerinizi kaydedip üzerinde düşüneceğiniz/yansıtma yapabileceğiniz bir belgedir.
Avrupa Dil Portfolyosu size
 Dillerde ne yapabileceğinizi kaydetme
 Ne öğrenmeniz gerektiğini anlama
 Neleri iyi öğrendiğinizi ve neleri daha çok çalışmanız gerektiğini kaydetme
 Çalışmalarınızı organize ederek halihazırda öğrendiklerinizi kendinize hatırlatma
 Öğretmeninize İngilizcede neler yapabileceğinizi söyleme
 Okul değiştirdiğiniz takdirde yeni öğretmenlerinize İngilizcede neler yapabileceğinizi gösterme imkanı sağlar.

Avrupa Dil Portfolyosu öğretmenlerinize
 Sizin hangi dilleri bildiğinizi
 Ne öğrenmeniz gerektiğini planlamanıza yardımcı olma imkanını sağlar.
Avrupa Dil Portfolyosu aileniz
 Sizin dil öğrenimi konusunda gösterdiğiniz ilerlemeyi izleme imkanı sağlar.

COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L’EUROPE
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Dear Student,
This portfolio is yours and it consists of three parts:
1. Language Biography

allows you to participate in planning your own learning, in thinking about your learning and evaluating your progress;
encourages you to discover what you know in any of the languages, as well as to list your linguistic and intercultural
experiences acquired in school and out of it;
it is structured in line with the idea of promoting plurilingualism.
2. Language Passport,

provides a general picture of your competences in different languages at the time. Your skills are presented according to
the levels of the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe;
includes official certificates and evidence of linguistic competence, intercultural experiences and experiences in language
learning;
contains information on individual and specific competence;
enables self‐evaluation of your competences and skills.
3. Dossier

Dossier enables you to make a collection of various items of your personal work, certificates and diplomas which illustrate
your competences stated in the Language Biography or Passport.

Sevgili Öğrenci,
Elinizdeki Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır.
Dil Öğrenim Geçmişi,
· öğreniminin planlanmasına katkı koymanı, öğrenimin hakkında düşünmeni ve kendi gelişimini değerlendirmeni sağlar;
· okul içerisinde ve dışarıda edindiğin dilsel ve kültürlerarası deneyimlerin kaydını tutmanın yanı sıra, herhangi bir dilde
bildiklerini farketmeni teşvik eder;
· çok dilliliği teşvik etme düşüncesi temelinde oluşturulmuştur.
Dil Pasaportu,
· farklı dillerdeki o anki yeterliklerinin genel bir resmini sağlar;
Dil becerilerin, Avrupa Konseyi'nin Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçeve Programı'nın seviyelerine göre verilmiştir.
· dil yeterliğin, kültürlerarası ve dil öğrenimi deneyimlerin ile ilgili resmi belge ve kanıtlar içerir;
· bireysel ve özel yeterliğin hakkında bilgiler içerir;
· yeterliklerin ve becerilerin hakkında öz değerlendirme yapmana izin verir.
Dosya

Dosya, Dil Öğrenim Geçmişi ve Dil Pasaportu'nda senin dil yeterliğini gösteren, kişisel çalışmalarının, sertifika ve
diplomalarının bir arada tutulmasına yardımcı olur.
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LANGUAGE BIOGRAPHY / DİL ÖĞRENİM GEÇMİŞİ

Dear student,
The Language Biography is an essential part of the ELP. In this part of the Language Portfolio you are expected to reflect
upon your language learning history in and out of school and your intercultural experiences. It is also an important tool to
help you to assess your own progress and plan for further language learning.
In this ELP model developed for learners 11 to 14, the Language Biography section consists of three parts;
1. My language experiences,
2. How I learn,
3. What I can do.

Sevgili öğrenci,
Dil Öğrenim Geçmişi, Avrupa Dil Portfolyo'sunun önemli bir parçasıdır. Dil Portfolyo'sunun bu kısmında, okul içinde ve okul
dışındaki dil öğrenim geçmişine ve kültürler arası deneyimlerine ilişkin düşünmen gerekmektedir. Dil Öğrenim Geçmişi,
kendi gelişimini değerlendirmene ve sonraki dil öğrenme çalışmalarını planlamana yardımcı olacak önemli bir araçtır.
11 – 14 yaş grubu için geliştirilen Dil Portfolyo'sunda, Dil Öğrenim Geçmişi üç bölümden oluşmuştur;
1. Dil Deneyimlerim,
2. Nasıl Öğrenirim,
3. Ne Yapabilirim.

BIOGRAPHY‐BİYOGRAFİ

European Language Portfolio
Avrupa Dil Portfolyosu

My name is: .............................................................................
Adım: .......................................................................................
I started learning a foreign language at the age of ………..........
Yabancı dil öğrenmeye …………................... yaşında başladım

Languages I speak or / and understand
( Languages that I have learned in or outside of school )

Turkish
Türkçe

English
İngilizce

Konuştuğum ve / veya anladığım diller :
( Okul ya da okul dışında öğrendiğim tüm diller )

German
Almanca

Greek
Yunanca

French
Fransızca

Other Languages .......................................................
Diğer Diller................................................................
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1 MY LANGUAGE EXPERIENCES / DİL DENEYİMLERİM

The schools I have attended so far / Şu ana kadar gittiğim ve şimdiki okulum

School name
Okul ismi

Year–Duration
Yıl – Süre

City
Şehir

Country
Ülke

Certificates and Diplomas
Sertifikalar ve Diplomalar

Countries where I have lived and visited / Yaşadığım ve ziyaret ettiğim ülkeler

Country
Ülke

Date
Tarih
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For how long
Süre

2 HOW I LEARN? / NASIL ÖĞRENİRİM?
Please put a tick

þ in the boxes which are true for you. / Lütfen sizin için doğru olan kutuları þ

I learn better when …
… daha iyi öğreniyorum.
I study alone.
Yalnız çalıştığımda.
I study in pairs.
İkili çalışma yaptığımda.
I study in a group.
Grup çalışması yaptığımda.
I study with the class and the teacher.
Öğretmenle ve sınıfla beraber çalıştığımda.
I work with the computer and the Internet.
Bilgisayarla ve internet ortamında çalıştığımda.
I use visual and audio materials. (CD, DVD, TV, Mp3, etc. )
Görsel ve işitsel materyal kullandığımda. ( CD, DVD, TV, Mp3, vs.)
I do projects and presentations.
Projeler ve sunumlar hazırladığımda.
Other :
Diğer:
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işaretleyiniz.

3 WHY I LEARN? / NEDEN ÖĞRENİYORUM?
Please put a tick þ in the boxes which are true for you. / Lütfen sizin için doğru olan kutuları þ işaretleyiniz.
to talk with foreigners.
yabancılarla konuşmak için.
to understand films and songs.
filmleri ve şarkıları anlamak için.
for a future job.
gelecekteki işim için.
to communicate with family and friends abroad.
yurt dışındaki aile ve arkadaşlarımızla iletişim kurabilmek için.
to sit for international exams.
uluslararası sınavlara katılmak için.
to travel.
seyahat etmek için.
because I like learning foreign languages.
yabancı dil öğrenmeyi seviyorum.
to be able to use and understand technology.
teknolojiyi anlayıp kullanabilmek için.
to use social media.
sosyal medyayı kullanmak için.
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My Linguistic and Intercultural Attainments / Dilsel ve Kültürlerarası Kazanımlarım
My personal language attainments / Kişisel Dil Kazanımlarım
You can use the following list to assess your language proficiency level.
Dil yeterlilik düzeyinizi belirlemek için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz.
Please put a tick in the box which is true for you.
Column 1: I want to learn.
Column 2: I can do it with difficulty.
Column 3: I can do it with little help.
Column 4: I can do it easily.
Lütfen sizin için doğru olan kutuyu işaretleyiniz .
Sütun 1: Öncelikle öğrenmek istiyorum.
Sütun 2: Zorlanarak yapabiliyorum.
Sütun 3: Biraz yardım alarak yapabiliyorum.
Sütun 4: Kolaylıkla yapabiliyorum.

Example:
Örnek
DESCRIPTORS
GÖSTERGELER

I can understand
numbers and prices.

I want to learn.
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

25.09.2014

20.01.2015

4.05.2015

Sayıları ve fiyatları
anlayabilirim.
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MY GOALS

MY TEACHER’S COMMENTS

11

MY GOALS

MY TEACHER’S COMMENTS
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A1 Level – Listening / A1 Düzeyi – Dinleme
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A1 Level – Listening
PLEASE ASSESS YOUR LISTENING

A1 Düzeyi – Dinleme
DİNLEME BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I recognise this language among other
languages I hear on TV or radio.
Bu dili televizyonda veya radyoda
duyduğumda diğer dillerden ayırt edebilirim.
I can understand numbers, prices and times
when they are uttered slowly and clearly.
Yavaş ve temiz bir şekilde konuşulduğunda
sayıları, fiyatları ve saatleri anlayabilirim.
I can understand when people greet me or
eachother.
İnsanlar benimle veya birbirleriyle
selamlaştığında anlayabilirim.
I can understand very basic phrases such as
“please” and “thank you”.
“Lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi basit
sözcük kalıplarını anlayabilirim.
I can understand and follow short and simple
instructions such as 'Look', 'Listen', 'Stand up'.
“Bak”, “Dinle”, “Ayağa Kalk” gibi kısa ve kolay
yönergeleri anlayabilir ve takip edebilirim.
I can understand simple questions and requests
when they are spoken very slowly and clearly.
Yavaş ve açık bir şekilde konuşulduğunda, bana
yöneltilen basit soruları ve istekleri anlayabilirim.

I can understand very simple stories, songs or
rhymes if accompanied by pictures and mime
/gestures.
Resim, mimik/vücut dili ile desteklendiğinde
basit hikaye, şarkı ve kısa şiirleri anlayabilirim.
I can understand a short and simple recorded text
on a familiar topic if I listen to it more than once.
Birden fazla dinlediğimde, bildiğim konulardaki
kaydedilmiş kısa ve basit metinleri anlayabilirim.
I can identify key words in short, simple
listening texts.
Kısa ve basit dinleme metinlerindeki anahtar
sözcükleri ayırt edebilirim.

I can understand when other people talk to
each other using short and basic phrases.
Başkaları kısa ve basit ifadeler kullanarak
karşılıklı konuştuğunda anlayabilirim.
I can understand simple sentences about
myself an my family.
Kendim ve ailem hakkında olan
basit cümleleri anlayabilirim.
I can understand and follow short, simple
directions(e.g. how to get from X to Y).
Kısa ve basit yönergeleri anlayabilirim (ör.
X'ten Y'ye gitmek)
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A1 Level – Reading / A1 Düzeyi – Okuma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A1 Level – Reading
PLEASE ASSESS YOUR READING

A1 Düzeyi – Okuma
OKUMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can understand short, simple notes and
instructions.
Kısa, basit notları ve yönergeleri anlayabilirim.
I can understand individual words and match
them up with corresponding pictures.
Tek kelimeleri anlayıp, ilişkili resimlerle
eşleştirebilirim.

I can find basic information in a text about
people's age, where they live, etc...
Basit metinlerde, kişilerin yaşı, nerede
yaşadığı ve bunun gibi bilgileri bulabilirim.
I can understand what a short text is about,
especially if there are related pictures.
Özellikle ilişkili resimler varsa, kısa bir
metnin ne ile ilgili olduğunu anlayabilirim.
I can find necessary information in menus,
timetables, brochures, etc...
Menü, zaman çizelgeleri ve broşürlerdeki
ihtiyacım ola bilgileri anlayabilirim.
I can understand basic information such as where
a film/a concert is on and when it starts.
Bir filmin/konserin nerede olduğu ve saat kaçta
başlayacağı gibi temel bilgiyi anlayabilirim.
I can understand a questionnaire/form well
enough to give very basic information about
myself such as name, age, and nationality.
Anket/form gibi bir belgeyi, kendim hakkında
isim, yaş, uyruk gibi temel bilgileri verebilecek
kadar anlayabilirim.
I can understand simple written messages
(e.g. back in 5 minutes) and basic signs (e.g.
No parking, no smoking, etc...).
Basit yazılı mesajları ve temel uyarıları (ör.
'Park Yapılmaz', 'Sigara içilmez', vb.)
anlayabilirim.
I can understand very simple and short written
directions on how to get from one place to
another.
Bir yerden bir yere nasıl gidileceğine ilişkin
yazılı basit ve kısa yön tariflerini anlayabilirim.
I can understand short , simple messages on
postcards or in e‐mails.
Kartpostallardaki ve elektronik postalardaki
kısa mesajları anlayabilirim.
I can understand when somebody writes me
about how s/he is and what s/he is doing.
Birileri bana nasıl olduğunu ve ne yaptığını
yazarsa anlayabilirim.
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A1 Level – Spoken Interaction / A1 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A1 Level – Spoken Interaction
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN INTERACTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A1 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
KARŞILIKLI KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can ask and answer simple questions
on very familiar topics.
Bildiğim konular hakkında basit sorular sorup
cevap verebilirim.
I can greet people and introduce my self.
İnsanlarla selamlaşabilir ve kendimi
tanıtabilirim.
I can ask and tell the time.
saatin kaç olduğunu sorup cevap alabirim.

I can talk about numbers.
Sayılar hakkında konuşabilirim.
I can talk about days, dates,months,
years and seasons.
Günler, tarihler, aylar, yıllar ve mevsimler
hakkında konuşabilirim.
I can talk about rooms and furniture.
Evin bölümleri ve eşyaları hakkında
konuşabilirim.
I can ask and answer about someone's job.
Birisine mesleği hakkında soru sorabilir ve
cevap verebilirim.

I can ask the prices by pointing at the items.
Nesneleri göstererek fiyatlarını sorabilirim.

I can talk about likes and dislikes.
Hoşlandığım ve hoşlanmadığım şeyler
hakkında konuşabilirim.

I can give my opinion on very familiar topics.
Bildiğim konularda fikrimi söyleyebilirim.

I can make daily conversations.
Basit günlük konuşmalar yapabilirim.
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A1 Level – Spoken Production / A1 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A1 Level – Spoken Production
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN PRODUCTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A1 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
ÜRETİMSEL KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can use simple phrases and sentences to
describe where I live and people I know.
Basit cümleler kullanarak nerede yaşadığımı
ve tanıdığım insanları anlatabilirim.

I can describe rooms and furniture.
Odaları ve eşyaları anlatabilirim.

I can describe someone's physical
appearance.
Birisinin dış görünüşünü anlatabilirim.

I can produce simple sentences about the
weather , transport and health.
Hava durumu, seyahat ve sağlık gibi
konularda basit cümleler üretebilirim.

I can give information about my daily life
and my school.
Günlük hayatım ve okulum hakkında bilgi
verebilirim.

I can introduce myself and my family.
Kendimi ve ailemi tanıtabilirim.

I can spell words .
Kelimeleri heceleyebilirim.

I can say where some objects are.
Nesnelerin yerleri hakkında konuşabilirim.
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A1 Level – Writing / A1 Düzeyi – Yazma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A1 Level – Writing
PLEASE ASSESS YOUR WRITING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A1 Düzeyi – Yazma
YAZMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can copy words and simple sentences correctly.
Kelimeleri ve basit cümleleri doğru bir şekilde
kopyalayabilirim.

I can write sentences and simplephrasesabout
myself, for example where I live and what I do.
Kendimle ilgili, örneğin nerede yaşadığım ve
ne yaptığımla ilgili, cümleler ve kısa ifadeler
yazabilirim.

I can fill in a form (my name, address and age).
Adım, adresim ve yaşımı içeren formlar
doldurabilirim.

I can write a greeting card, for instance a birthday
card.
Tebrik kartı, örneğin doğumgünü kartı,
yazabilirim.

I can write a simple note to tell somebody
where I am and where we are about to meet.
Birisine nerede olduğumu ve nerede
buluşacağımızı belirten kısa bir not yazabilirim.

I can make simple sentences from the given
words.
Verilen kelimeleri kullanarak basit cümleler
kurabilirim.
I can write sentences correctly at the
teacher's dictation.
Öğretmenin okuduğu cümleleri doğru bir
şekilde yazabilirim.

I can write a short paragraphy, using
connectors such as 'and', 'but' and 'then'.
'Ve', 'fakat' ve 'daha sonra' gibi bağlaçlar
kullanarak kısa bir paragraf yazabilirim.
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A2 Level – Listening / A2 Düzeyi – Dinleme
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A2 Level – Listening
PLEASE ASSESS YOUR LISTENING

A2 Düzeyi – Dinleme
DİNLEME BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can catch the main points in short simple
messages and announcements.
Kısa mesaj ve duyurulardaki temel noktaları
yakalayabilirim.
I can understand basic words&phrases
about myself and family when people speak
slowly and clearly.
Yavaş ve temiz konuşulduğunda kendim ve
ailem hakkında temel kelimeleri ve söz
kalıplarını anlayabilirim.
I can understand everyday words and phrases
related to areas of immediate personal
relevance(family,student life..etc).
Günlük hayatımla ilgili kelime ve söz
kalıplarını anlayabilirim (aile, okul hayatı..vs).
I can understand basic information about
people,their family, home and hobbies.
İnsanlar,aileleri,ev ve hobileri hakkında
temel bilgileri anlayabilirim.

I can understand short, simple stories.
Kısa ve basit hikayeleri anlayabilirim.

I can understand short voice mesages and
short conversations.
Kısa sesli mesajları ve kısa konuşmları
anlayabilirim.
I can understand everyday words and
phrases related to areas of personal interest.
İlgili olduğum konular hakkında günlük
kelime ve söz kalıplarını anlayabilirim.
I can understand simple phrases,questions and
information relating to basic personal needs
(eating out,shoping..etc).
Temel ihtiyaclarla (yemek yeme, alışveriş) ilgili
basit kalıpları, soruları ve bilgiyi anlayabilirim.
I can understand what is going on in the world
on the Internet or on TV through images.
Dünyada olup biteni Internet ve televizyonda
görseller yardımıyla anlayabilirim.
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A2 Level – Reading / A2 Düzeyi – Okuma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A2 Level – Reading
PLEASE ASSESS YOUR READING

A2 Düzeyi – Okuma
OKUMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can find useful information in simple
texts about aspects of everyday life.
Günlük yaşamla ilgili basit metinlerdeki
yararlı bilgileri bulabilirim.

I can understand simple messages from
friends, such as when and where to meet.
Arkadaşlarımdan gelen ne zaman, nerede
buluşacağımız gibi basit mesajları
anlayabilirim.
I can understand personal letters and short
notes giving or requesting information about
everyday life.
Günlük yaşamla ilgili bilgi veren veya isteyen
kısa mektup ve notları anlayabilirim.

I can understand everyday written signs and
notices in public places.
Kamusal yerlerde bulunan yazılı levha ve
bildirileri anlayabilirim.

I can understand instructions and regulations
when expressed in simple language.
Basit bir dille ifade edilen yönerge ve
kuralları anlayabilirim.
I can understand most of the short stories or
narrative texts about everyday events dealing
with topics that are familiar with me.
Bildik konular içeren, güncel olaylarla ilgili
kısa öykü ve romanların çoğunu anlayabilirim.
I can understand short simple messages and texts
containing familiar vocabulary relating to areas of
personal interest.
Kişisel ilgi alanlarımla alakalı, bildik kelimeler
içeren kısa basit mesaj ve metinleri anlayabilirim.

I can identify key information in short
newspaper and/or magazine articles.
Gazete ve/veya dergilerdeki kısa
makalelerin ana fikrini anlayabilirim.
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A2 Level – Spoken Interaction / A2 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A2 Level – Spoken Interaction
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN INTERACTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A2 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
KARŞILIKLI KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can exchange personal information and I
can make myself understood in everyday life
with gestures.
Kişisel bilgilerimi aktarabilirim ve vücut
diliyle destekleyerek günlük yaşantıda
kendimi ifade edebilirim.
I can greet people and introduce them to
each other.
İnsanları selamlayabilir, onları birbirlerine
tanıtabilirim.
I can ask for repetition or simplification if I
don't understand the question addressed to
me and I can reply to slow and clear speech.
Bana yöneltilen bir soruyu anlamadığımda,
sorunun tekrar edilmesini veya
basitleştirilmesini isteyebilirim ve açık ve
anlaşılır konuşmalara karşılık verebilirim.
I can participate in simple telephone
conversations.
Basit düzeyde telefon görüşmeleri
yapabilirim.
I can ask about and explain current actions.
Konuşma anında gerçekleşen olaylar hakkında
soru sorabilir ve açıklama yapabilirim.
I can extend invitations and react to
being invited.
Davetler yapabilir, davetlere cevap verebilirim.
I can participate in conversations about
future plans, a meeting place, and time and
exchange opinions in short sentences.
Gelecek planlar, buluşma yeri ve zamanı ilgili
konuşmalara katılabilirim ve kısa cümlelerle
fikir alışverişi yapabilirim.
I can express likes and dislikes and ask about
them in dialogues.
Hoşlandığım ve hoşlanmadığım şeyleri
karşılıklı konuşmalarda ifade edebilirim ve
bunlar hakkında soru yöneltebilirim.
I can ask people questions about what they do
at work, in free time, and everyday life and
answer the questions addressed to me.
İnsanlara işlerinde, boş zamanlarında ve günlük
yaşantılarında ne yaptıklarını sorabilir, bana
yöneltilen bu tür soruları cevaplandırabilirim.
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DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can compare and contrast today and past
using suggested vocabulary.
Bana önerilen kelimeleri kullanarak
bugünü ve geçmişi karşılaştırabilirim.

I can ask and answer requests.
Birinden bırşey rica edebilir ve benden rica
edilen şeylere yanıt verebilirim.

I can ask for and give directions referring to
a map or a plan.
Bir harita veya plana bakarak yön tarifi
sorabilir veya verebilirim.

I can ask about what people have and haven't
done so far.
İnsanlara şu ana kadar ne yapıp yapmadıkları
hakkında soru sorabilirim.

I can talk about health problems, school
rules, and environmental problems, try to
find solutions by giving advice.
Sağlık problemleri, okul kuralları, ve
çevresel problemler hakkında konuşabilir,
tavsiyeler vererek çözüm bulmaya
çalışabilirim.
I can ask for specific information and make
simple transactions in restaurants, shops,
post offices or banks (e.g. asking for the
price, making purchases, ordering food,
sending posts etc.)
Restoran, mağaza, postane ya da
bankalarda bilgi isteyebilir, basit işlemleri
yapabilirim (ör. Fiyat sorma, satın alma,
yemek siparişi verme, posta yollama vb.).
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A2 Level – Spoken Production / A2 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A2 Level – Spoken Production
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN PRODUCTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A2 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
ÜRETİMSEL KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can describe myself, my family and other
people I know.
Kendimi, ailemi ve tanıdığım diğer kişileri
anlatabilirim.
I can describe my home and where I live.
Evimi ve nerede yaşadığımı anlatabilirim.
I can describe places and objects in
a simple way
Yerleri ve nesneleri basit bir şekilde
anlatabilirim.
I can give information about my possessions.
Bana ait olan nesneler hakkında bilgi
verebilirim.
I can give information about my educational
background and subjects of study.
Eğitim özgeçmişim ve okumuş olduğum
dersler hakkında bilgi verebilirim.
I can talk about what I usually do at home,
at school and in my free time.
Evde, okulda ve boş zamanımda genellikle
ne yaptığım hakkında konuşabilirim.
I can talk about my hobbies and interests in a
simple way.
Hobilerim ve ilgi alanlarım hakkında basit
bir şekilde konuşabilirim.
I can talk about what I like or dislike.
Sevdiğim ve sevmediğim şeyler hakkında
konuşabilirim.
I can give short, basic descriptions of events
and activities.
Olay ve aktiviteler hakkında kısa ve basit
betimleme yapabilirim.
I can give short simple descriptions of events
or tell a simple story.
Olayları basit bir şekilde anlatabilir ya da
basit bir hikaye anlatabilirim.
I can tell the main points about something
I have done
Yaptığım bir şey hakkında başlıca konuları
anlatabilirim.
I can describe past activities and personal
experiences (e.g. last weekend, my last holiday).
Geçmiş aktiviteler ve kişisel tecrübelerimi
anlatabilirim (örneğin, geçen haftam, son tatilim).
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DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can describe what I plan to do in the future.
Gelecekte ne yapmayı planladığımı
anlatabilirim.
I can give simple description of things and
make comparisons.
Nesneleri basitçe anlatabilir ve karşılaştırma
yapabilirim.
I can make a short, rehearsed presentation
on a simple topic I have prepared for.
Hazırlandığım basit bir konuyla alakalı
kısa, prova edilmiş bir sunum yapabilirim.
I can explain in my own words a text that
I have read/listened to.
Okuduğum veya dinlediğim bir parçayı
kendi kelimelerimle açıklayabilirim.
I can give my opinion about a text I have
read/listened to.
Okuduğum veya dinlediğim bir parçayla
alakalı görüşlerimi verebilirim.
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A2 Level – Writing / A2 Düzeyi – Yazma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
A2 Level – Writing
PLEASE ASSESS YOUR WRITING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

A2 Düzeyi – Yazma
YAZMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can take notes about where I am, or where
and when to meet somebody.
Nerede olduğum, ya da birisiyle buluşma yeri
ve zamanı hakkında notlar oluşturabilirim.
I can take notes about where I am, or where
and when to meet somebody.
Nerede olduğum, ya da birisiyle buluşma yeri
ve zamanı hakkında notlar oluşturabilirim.
I can write descriptions of people, places or
things I know well or which I can imagine.
Kişiler,yerler ya da iyi bildiğim veya hayal
edebileceğim şeyler hakkında yazabilirim.
I can write a short letter using simple
expressions for greeting, addressing, asking
or thanking somebody.
Basit ifadeler kullanarak selamlamak,hitap
etmek, istekte bulunmak ya da birine teşekkür
etmek için kısa bir mektup yazabilirim.
I can write about aspects of my everyday life
in simple phrases and sentences (people,
places, job, school, family, hobbies).
Basit cümleler kullanarak günlük hayatım
hakkında yazabilirim (kişiler, yerler, iş,okul,
aile, hobiler).
I can describe an ongoing event or an
activity such as a celebration or a meeting in
simple sentences.
Devam etmekte olan bir olayı veya
kutlama, ya da toplantı gibi bir etkinliği
basit cümlelerle anlatabilirim.

I can write texts about things I like doing or
which I am interested in.
Yapmayı sevdiğim ya da ilgi duyduğum
konularda metinler yazabilirim.
I can write very short basic descriptions of
events, past activities and personal experiences.
Olaylar, geçmiş aktiviteler ve kişisel deneyimler
hakkında kısa basit metinler yazabilirim.
I can write short stories using pictures.
Resimler kullanarak basit hikayeler
yazabilirim.
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DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can write simple sentences, connecting them
with words such as “and”, “but”, “because”.
“ve”,”ama”,”çünkü” gibi bağlaçlar kullanarak
basit cümleler yazabilirim.
I can use the most important connecting
words to indicate the chronological order of
events (first, then, after that, later).
Olayların kronolojik sırasını göstermek için
önemli bağlaçları kullanabilirim ( önce,
sonra, bundan sonra,daha sonra).
I can fill in a form about my educational
background and my specific skills.
Eğitim geçmişim ve özel becerilerim
hakkında bir formu doldurabilirim.
I can write a simple biography/story about
people.
Kişilerle ilgili basit bir biyografi/hikaye
yazabilirim.

I can briefly write about my plans or
predictions.
Planlarım veya tahminlerim hakkında
kısaca yazabilirim.
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B1 Level – Listening / B1 Düzeyi – Dinleme
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B1 Level – Listening
PLEASE ASSESS YOUR LISTENING

B1 Düzeyi – Dinleme
DİNLEME BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can take part in exchanges of opinions on
familiar, predictable matters in everyday
conversations.
Günlük konuşmalarda tanıdık, tahmin
edilebilir konularda fikir alışverişlerinde
bulunabilirim.
I can follow the main points in
a conversation.
Konuşulan konuların ana hatlarını takip
edebilirim.
I can follow the individual stages of the plot
in stories.
Hikayelerde geçen olayların gelişim
aşamalarını takip edebilirim.
I can understand a short narrative and form
hypotheses about what will happen next.
Kısa bir öyküyü anlayabilir ve sonra ne
olacağına ilişkin varsayımlar oluşturabilirim.
I can understand the main points of radio news
and simpler recorded materials on familiar
topics delivered relatively slowly and clearly.
Yavaşça ve açıkça sunulan, tanıdık konu içerikli
kaydedilmiş basit seviyeli materyaller ve radyo
haberlerini ana hatlarıyla anlayabilirim.
I can follow the main points in TV
broadcasts when the topic is familiar.
Konuları tanıdık televizyon yayınlarının ana
hatlarını takip edebilirim.
I can follow simple instructions given orally
or on video or tape if they concern a field
I am familiar with.
Bana tanıdık gelen alanı ilgilendiren sözlü
olarak ya da kayıttan verilen basit yönergeleri
takip edebilirim.
I can understand the general outline of a
guided tour.
Rehber eşliğindeki bir turun genel
çerçevesini anlayabilirim.
I can understand simple phone messages
which is predictable.
Konusu tahmin edilebilen basit telefon
mesajlarını anlayabilirim.
I can understand instructions on lessons or
assignments given by a teacher.
Bir ögretmenin verdiği ödevler ve derslerle
ilgili yönergeleri anlayabilirim.
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B1 Level – Reading / B1 Düzeyi – Okuma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B1 Level – Reading
PLEASE ASSESS YOUR READING

B1 Düzeyi – Okuma
OKUMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can read straight forward factual texts on
subjects related to my field of interest with
a satisfactory level of comprehension.
İlgi alanlarımla alakalı anlaşılır, gerçeklere
dayalı metinleri yeterli bir seviyede
anlayacak kadar okuyabilirim.
I can understand short simple texts on
familiar matters of a concrete type which
consist of high frequency everyday or job‐
related language.
Sık kullanılan gündelik veya işle alakalı bir
dil içeren, somut ve bilindik konuları ele
alan kısa ve basit metinleri anlayabilirim.
I can understand the descriptions of events,
feelings and wishes in personal letters and
messages well enough to correspond
regularly with a pen friend.
Kişisel mektup ve mesajlardaki olaylar,
duygu ve dileklerin betimlemelerini düzenli
bir şekilde karşılık verebilecek kadar
anlayabilirim.
I can find and understand the most
important information in everyday material,
such as letters, brochures and short official
documents.
Mektup, broşür ve kısa resmi evrak gibi
günlük materyallerdeki en önemli bilgileri
bulup anlayabilirim.
I can recognise significant points in straight
forward newspaper articles on current and
familiar subjects.
Günlük ve tanıdık konuları içeren anlaşılır
gazete haberlerinin ana hatlarını tanıyabilirim.
I can skim short texts (for example news
summaries) and find relevant facts and
information (for example who has done
what and where).
Kısa metinleri (örneğin haber özetleri)
tarayabilir ve konu ile alakalı gerçekler ve
bilgileri (örneğin kimin nerede ne yaptığı)
bulabilirim.
I can read columns or interviews in newspapers
and magazines in which someone takes a stand
on a current topic or event and understand the
overall meaning of the text.
Güncel bir konu veya olayla ilgili birinin bir
görüş beyan ettiği gazete ve dergilerdeki
makale ve röportajları okuyabilir ve metnin
genel anlamını kavrayabilirim.
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DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can identify the main conclusions in clearly
written argumentative texts.
Açık yazılmış tartışmaya açık metinlerin ana
sonuçlarını tanıyabilirim.

I can recognise the main arguments in a text.
Bir metindeki başlıca argümanları
tanıyabilirim.
I can understand the main idea and events in
a well‐structured story.
İyi yapılandırılmış bir hikayedeki ana fikri ve
olayları anlayabilirim.
I can understand the content of longer
stories and some literary texts although I
don't know all the words.
Tüm sözcükleri bilmesem de uzun
hikayelerin ve bazı edebi metinlerin içeriğini
anlayabilirim.
I can guess the meaning of unknown words
or phrases from the context if the subject is
familiar.
Bildiğim bir konu hakkındaysa metinlerde
geçen bilinmeyen sözcük ve ifadelerin
anlamını bağlamdan tahmin edebilirim.
I can understand clearly written,
straightforward instructions (e.g. for using
a piece of equipment, for answering
questions in an exam).
Açık yazılmış anlaşılır yönergeleri
anlayabilirim (örneğin bir ekipmanı
kullanabilmek, sınavdaki soruları
cevaplayabilmek için).
I can search for information online or in
resource books.
İnternette veya kaynak kitaplarında bilgi
arayabilirim.
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B1 Level – Spoken Interactıon / B1 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B1 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
KARŞILIKLI KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

B1 Level – Spoken Interaction
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN INTERACTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can deal with most situations likely to arise
when making travel arangements and while
travelling.
Yolculuk planlarımda ve yolculuk sırasında
karşılaşabileceğim durumlarda derdimi
anlatabilirim.
I can ask for and follow detailed directions.
Ayrıntılı yön tarifi isteyebilir ve anlatılanları
takip edebilirim.
I can express and respond to feelings such as
surprise, happiness, sadness and interest.
Şaşırma, mutluluk, üzüntü ve ilgilenme gibi
duyguları ifade edip bunlara karşılık verebilirim.
I can agree and disagree politely.
Bir görüşe katılıp katılmadığımı kibar bir
dille ifade edebilirim.
I can express thoughts on more abstract,
cultural topics such as films, books, music etc.
Film, kitap ve müzik gibi soyut ve kültürel
konularda fikrimi belirtebilirim.
I can give or ask for personal views in an
informal discussion with friends.
Samimi bir ortamda yapılan tartışmalarda
arkadaşlarıma görüşlerimi belirtebilir veya
onların görüşlerini alabilirim.
I can enter unprepared into conversation of
familiar topics,express personal opinions and
exchange information on topics which are
familiar.(e.g. family, hobby, work, travel…)
Aile, hobi,iş ve seyahat gibi aşina olduğum
konularda hazırlıksız olarak konuşmaya
katılıp fikirlerimi söyleyebilirim.
I can speak regularly with native speakers.
Muntazam bir şekilde ana dili İngilizce
olan insanlarla konuşabilirim.
I can ask for and follow detailed directions.
Yön sorup, detaylı yön tarifi verebilirim.
I can make arrangments such as travel,
accommodation, appointments and resevations.
Seyahat, kalacak yer, randevu ve rezervasyonları
ayarlayabilirim.
I can order food and drink
Yiyecek ve içecek siparişi verebilirim.
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B1 Level – Spoken Production / B1 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B1 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
ÜRETİMSEL KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ

B1 Level – Spoken Production
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN PRODUCTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can fluently describe any subject which is
one of my fields of interest.
İlgi alanımda olan herhangi bir konuyu
kolaylıkla anlatabilirim.
I can give detailed information of
experiences, describing feelings and
reactions.
Deneyimlerimi, duygularımı ve verdiğim
reaksiyonları da katarak detaylı bir şekilde
anlatabilirim.
I can describe dreams, hopes and ambitions.
Rüyalarımı,umut ve isteklerimi anlatabilirim.

I can describe events real or imagined.
Gerçek veya hayali olayları anlatabilirim.

I can narrate a story.
Hikaye anlatabilirim.
I can briefly give explanations for opinions,
plans and actions.
Fikirler, planlar ve eylemler hakkında
kısaca açıklama yapabilirim.
I can give a prepared presentation on a familiar
topic enough to be followed without diffuculty
most of the time.
Aşina olduğum bir konu hakkında hazırlanarak
beni takip edenleri de zorlamadan bir sunum
yapabilirim.
I can fluently describe a variety of subjects
within my fields of interest.
İlgi alanıma giren konuları akıcı bir şekilde
anlatabilirim.
I can discuss familiar topics in detail.
Aşina olduğum konuları ayrıntılı bir şekilde
tartışabilirim.
I can give my opinion and explain advantages
and disadvantages of a certain topic.
Belli bir konu hakkında fikrimi belirtip, o
konunun avantaj ve dezavantajlarından
bahsedebilirim.
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B1 Level – Writing / B1 Düzeyi – Yazma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B1 Level – Writing
PLEASE ASSESS YOUR WRITING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B1 Düzeyi – Yazma
YAZMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can write about my feelings such as
sadness, happiness, interest and sympathy.
Üzüntü, mutluluk, ilgi ve sempati gibi
duygularım hakkında yazabilirim.
I can write a formal text about an incident or
a meeting by using linkers such as or, but,
and, so, yet, if, unless, when, and because .
Bağlaçlar (or, but, and, so, yet, if, unless,
when, ve because) kullanarak bir olay ya da
toplantı hakkında resmi bir yazı yazabirilim.
I can write a report on other people's
experiences and can reflect their feelings.
Diğer insanların deneyimlerini rapor edebilir
ve duygularını yansıtabilirim.
I can write a review on the plot of a film or a
novel.
Bir filmin ya da romanın konusu hakkındaki
düşüncelerimi ve yorumlarımı yazabilirim.
I can take notes on a topical issue or a
subject which interests me.
Güncel olan ya da beni ilgilendiren bir konu
hakkındaki sunularda not tutabilirim.
I can rewrite a story by adding different
perspectives or write a different ending for
the story.
Bir hikayeyi farklı bakış açılarıyla ilaveler
yaparak yeniden yazabilir ya da hikayeye
farklı bir son yazabilirim.
I can write a simple text on a range of topics
related to my everyday life such as
family, hobbies and interests, travel, and
current events
Aile, hobilerim, ve ilgi alanlarım, seyahat ve
güncel olaylar gibi günlük hayatımla ilgili
konularda basit bir metin yazabilirim.
I can write announcements or simple texts
about events or on my personal experiences
for a magazine, a blog or a bulletin board.
Bir dergi, blog ya da duvar panosuna
olaylar ya da kişisel deneyimlerimle ilgili
basit metinler ya da duyurular yazabilirim.
I can write a reply to advertisements about
vacations, training activities or courses, and can
ask for more specific information about them.
Seyahat, eğitim ya da kurs etkinliği ilanlarına
cevap yazabilir ya da bu ilanlarla ilgili daha
ayrıntılı bilgi isteyebilirim.
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B2 Level – Listening/ B2 Düzeyi – Dinleme
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B2 Level – Listening
PLEASE ASSESS YOUR LISTENING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B2 Düzeyi – Dinleme
DİNLEME BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can understand casual conversations in
detail in a noisy environment.
Günlük konuşmaları gürültülü ortamlarda
bile ayrıntılarıyla anlayabilirim.
I can also follow the main idea of the factual
conversations, discussions, and oral reports,
even if I am not familiar with all the details
about the topic.
Konunun tüm ayrıntıları bana tanıdık
gelmese de gerçeğe dayalı konuşmaları,
tartışmaları ve sözlü raporları takip
edebilirim.
I can understand the general meaning of a
lecture, factual conversations, discussions,
oral reports or a presentation in English as
long as the topic is familiar.
Konusu tanıdık olduğu sürece İngilizce
olarak verilen ders ya da sununun genel
içeriğini anlayabilirim.
I can understand most radio programs and
can identify the speaker's mood, tone etc.
Radio programlarının öçoğunu anlayabilir,
sunucunun ses tonundan verilmek istenen
duyguları ayırt edebilirim.
I can understand the person on the
telephone if we talk about my personal,
everyday life.
Eğer benim günlük yaşantımla ilgili
konuşuyorsak, telefonda konuşanın
soylediklerini anlayabilirim.
I can use a variety of strategies to
understand, including listening for main
points and checking comprehension by
using contextual clues.
Konu icinde geçen ipuçlarını kullanarak
anladığımı control etmek ve dinleyerek ana
fikri bulmak gibi anlamaya yönelik çeşitli
dinleme yöntemlerini kullanabirilim.
I can understand TV documentaries,
interviews, theatre plays and the majority
of films in standard dialect.
Televizyonda standart dilde yayınlanan
belgeselleri, reportajları, tiyatro oyunlarını
ve filmlerin çoğunu anlayabilirim.
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B2 Level – Reading/ B2 Düzeyi – Okuma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B2 Level – Reading
PLEASE ASSESS YOUR READING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B2 Düzeyi – Okuma
OKUMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
With difficulty
I want to learn
Zorlanarak
Öğrenmek istiyorum
DATE

DATE

I can understand most details while reading
a literary text.
Edebi bir metni okurken ayrıntıların çoğunu
anlayabilirim.
I can quickly identify the content and
relevance of news items, articles and
reports on a wide range of professional
topics, deciding whether closer study is
worthwhile.
Profesyonel konularla ilgili haber, makale
ve raporlara hızlıca göz atarak tümünün
okunmaya değip değmeyeceğine karar
verebilirim.
I can understand specialized articles and long
technical instructions outside my own field or
interest if I can occasionally check with a
dictionary.
Mesleki ya da ilgi alanım dışındaki Makaleleri
ve uzun teknik bilgileri gerektiğinde sözlüğe
başvurmak kaydıyla anlayabilirim.
I can understand long complex instructions, for
example for the use of a new piece of equipment.
Yeni bir cihazın kullanımıyla ilgili uzun ve
karmaşık bilgileri anlayabilirim.
I can obtain information, ideas and opinions
from business letters, long messages and
specialised articles within my field.
Kendi alanımla ilgili iş mektuplarını, uzun
mesajları ve özel makaleleri okuyup bilgi,
fikir ve görüş alabilirim.
I can read and understand articles and
reports on current topics.
Güncel konular hakkındaki rapor ve
makaleleri okuyup anlayabilirim.
I can understand articles and reports
concerned with contemporary problems
in which the writers adopt particular
stances or viewpoints.
Çağdaş sorunlarla ilgili, yazarların belirli
görüşleri vurguladıkları makale ve raporları
anlayabilirim .
I can understand subject and the main
content of somewhat more complex texts,
and extract relevant information from them.
Zor metinlerin konusunu ve içeriğini
anlayabilir ve bunlardan çıkarımda
bulunabilirim .
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With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can read and understand articles and
reports on current topics.
Güncel konular hakkındaki rapor ve
makaleleri okuyup anlayabilirim.
I can understand the motives for the
characters' actions and their consequences
in a play for the development of the plot.
Bir tiyatro oyununda yer alan karakterlerin
olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarını
hikayenin gelişimi açısından
değerlendirebilirim.

34

B2 Level – Spoken Interaction/ B2 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B2 Level – Spoken Interaction
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN INTERACTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B2 Düzeyi – Karşılıklı Konuşma
KARŞILIKLI KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can communicate spontaneously without a
great amount of effort.
Beklemeden ve çok çaba harcamadan
konuşmayı sürdürebilirim .
I can take part in lengthy conversations, and
express my ideas and opinions.
Uzun konuşmalarda yer alabilir ve görüş
bildirebilirim.
I can initiate, maintain and end discourse
naturally with effective turn‐taking.
Bir konuşmayı başlatabilir, geliştirebilir
ve sonuçlandırabilirim.
I can express objections, reservations and
proposals in discussions with reasons.
Tartışmalarda karşıt görüşlerimi, çekincelerimi
ve önerilerimi nedenleri ile bildirebilirim.
I can exchange considerable quantities of
detailed factual information on matters
within my fields of interest.
İlgi alanıma giren bilimsel konularda ayrıntılı
bilgi alışverişinde bulunabilirim.
I can clear up misunderstandings during
formal conversations.
Resmi konulardaki konuşmalarda yanlış
anlaşılmaları giderebilirim.
I can express my ideas and opinions clearly
and precisely, and can present and respond
to complex lines of reasoning convincingly.
Fikir ve düşüncelerimi net bir şekilde ifade
edebilir, ikna edici sebepler sunabilirim.
I can account for and sustain my opinions in
discussion by providing relevant
explanations, arguments and comments.
Açıklamalarla, görüşlerle ve yorumlarla
düşüncelerimi destekleyerek bir tartışmaya
katılabilirim.
I can handle making and receiving phone
calls connected with normal job tasks.
Sıradan vazifeler ile alakalı telefon
görüşmeleri yapabilirim.
I can ask for and provide instructions and
information related to one's direct job and
the wider work context.
Karşımdakinin işi ile ilgili bilgi alış verişinde
bulunabilirim.
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B2 Level – Spoken Production/ B2 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B2 Level – Spoken Production
PLEASE ASSESS YOUR SPOKEN PRODUCTION

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B2 Düzeyi – Üretimsel Konuşma
ÜRETİMSEL KONUŞMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can give clear, detailed descriptions on a
wide range of subjects related to my fields
of interest.
İlgi alanıma giren birçok konu ile ilgili açık,
ayrıntılı ve anlaşılır açıklamalar
yapabilirim.
I can construct a chain of reasoned
argument, linking my ideas logically.
Üzerinde düşünülmüş bir dizin içerisinde,
fikirlerimi mantıklı bir şekilde ilişkilendirerek
sav oluşturabilirim.
I can explain a viewpoint on a topical issue
giving the advantages and disadvantages of
various options.
Birçok olasılığın olumlu ve olumsuz
yönlerini açıklayarak görüş bildirebilirim.

I can speculate about causes, consequences,
hypothetical situations.
Sebep, sonuç ve olası durumlarla ilgili
tahminde bulunabilirim.

I can understand and summarise orally the
plot and sequence of events in an extract
from a film or play.
Tiyatro oyunlarının yada filmlerin
konularını ve olaylar zincirini anlayıp sözlü
olarak özetleyebilirim.
I can understand and summarise orally
short extracts from news items, interviews
or documentaries containing opinions,
argument and discussion.
Fikir, sav ve tartışma içeren kısa haberleri,
röportajları ve belgeselleri anlayıp sözlü
olarak özetleyebilirim.
I can present a topical issue in a critical
manner and weigh up the advantages and
disadvantages of various options.
Güncel bir olayı eleştirisel olarak sunup
birçok olasılığın avantaj ve dezavantajlarını
değerlendirebilirim.
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B2 Level – Writing/ B2 Düzeyi – Yazma
Please write the date of your evaluation and put a tick þ in the box which is suitable for you.
Lütfen değerlendirme tarihini yazarak sizin için uygun olan kutuyu þ işaretleyiniz.
B2 Level – Writing
PLEASE ASSESS YOUR WRITING

DESCRIPTORS / GÖSTERGELER

B2 Düzeyi – Yazma
YAZMA BECERİNİZİ DEĞERLENDİRİNİZ
I want to learn
Öğrenmek istiyorum

With difficulty
Zorlanarak

With little help
Biraz Yardımla

Easily
Kolaylıkla

DATE

DATE

DATE

DATE

I can write about events and real or fictional
experiences in a detailed and easily readable
way.
Olaylar ve gerçek ya da gerçek dışı
deneyimlerle ilgili detaylı ve kolay
okunabilen metinler yazabilirim.
I can write clear and detailed texts
(abstracts, reviews, reports or texts of
presentations) on various topics related to
my field of interest.
İlgi alanıma giren çeşitli konularda (özet,
rapor veya sunum) anlaşılır ve detaylı
metinler yazabilirim.
I can write an essay which develops an
argument, giving reasons to support or
negate a point of view and explaining the
advantages and disadvantages.
Bir fikrin lehine veya aleyhine sebepler
göstererek , avantaj ve dezavantajlarını
açıklayarak bir tartışma konusu hakkında
yazı yazabilirim.
I can write summaries of articles on topics of
general interest or summarise information
from different sources and media.
Genel bir konu ile ilgili bir makalenin özetini
yazabilir veya çeşitli kaynaklardan ve
medyadan gelen bilgileri yazılı olarak
özetleyebilirim.
I can write formal letters and e‐mails.
Resmi mektup ve e‐postalar yazabilirim.
I can express ,in a personal letter or
message, different feelings and attitudes
and can report the news of the day making
clear what – in my opinion – are the
important aspects of an event.
Bir mektupta veya mesajda, farklı duygu ve
tavırları ve olayların önemli noktalarını
kendi fikrimce açıklayarak aktarabilirim.
I can write a short review of a film or a book.
Bir fimin ya da kitabın kısa bir özetini
(eleştirisini) yazabilirim.
I can write letters on topics within my
area of interest and expressing facts and
opinions clearly.
Gerçekleri ve düşünceleri açıkça ifade
ederek ilgi alanıma giren konularla
bağlantılı mektuplar yazabilirim.
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MY GOALS

MY TEACHER’S COMMENTS
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
LANGUAGE PASSPORT
DİL PASAPORTU

A1

B1

A2

B2

European
Language

PORT FOL IO

Young Learners
(Age 11- 14)

Européen
des Langues
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COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L’EUROPE

LANGUAGE PASSPORT / DİL PASAPORTU

Dear Student,
This document is a record of language skills, qualifications and experiences. It is part of a European Language Portfolio
which consists of a Passport, a Language Biography and a Dossier containing materials which document and illustrate
experiences and achievements. Language skills are defined in terms of levels proficiency presented in the document “A
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment”. The scale is illustrated in this
Language Passport (Self‐assessment grid).
This Language Passport is recommended for teenage learners (11‐14).
The Language Passport lists the languages that the holder has some competence in. The contents of this Language Passport
are as follows:
 a profile of language skills in relation to the Common European Framework
 a resume of language learning and intercultural experiences
 a record of certificates and diplomas
Sevgili Öğrenci,
Bu belge, dil becerileri, yeterlilikleri ve deneyimlerinin bir kaydıdır. Aynı zamanda, Dil Pasaportu, Dil Öğrenme Geçmişi,
deneyim ve başarıları belgeleyen Dosya bölümünü içeren Avrupa Dil Gelişim Dosyasının bir parçasıdır. Bu beceriler, “Diller
için Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme” belgesinde sunulan yeterlilik düzeylerine göre
tanımlanmaktadır. Bu düzeyler, dil pasaportunda Kendini Değerlendirme Ölçeği olarak yer almaktadır.
Bu Dil Pasaportu'nun 11–14 yaş grubu tarafından kullanılması tavsiye edilmektedir.
Dil Pasaportu, kullanıcısının bildiği dillerdeki becerilerini gösterir.
Dil Pasaportu:
 Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni 'ne göre belirlenen dil becerileri profilini,
 dil öğrenim geçmişi ve kültürlerarası deneyimlerini,
 sertifika ve diploma kayıtlarını içerir.
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Complete the form about yourself. / Aşağıdaki formu doldurun.
First name(s) and surname(s) of the holder: ...................................................................
Pasaport sahibinin adı ve soyadı
Place of birth:....................................................................................................................
Doğum yeri
Date of birth:.....................................................................................................................
Doğum tarihi
Mother tongue(s):.............................................................................................................
Ana dil(ler)im.
The foreign language(s) I can speak:................................................................................
Konuştuğum yabancı dil(ler)
Address:.............................................................................................................................
Adres
E‐mail:................................................................................................................................
E‐posta

Understanding

Self ‐assessmant
Language Skills:
dil becerileri özdeğerlendirmesi

Listening

Writing

Speaking
Reading

Spoken interaction

Spoken Production

Diploma(s) or Certificate(s):
Diploma veya Sertifikalar:

Awarding body

Title of diploma(s)
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Date

CEFR level

MY LANGUAGES and LEVELS / DİLLERİM ve DÜZEYLERİ

Symbols / Semboller

Listening

Reading

Writing

Spoken Interaction

Spoken Production

Please, fill in the following tables for each language you speak according to the example given below.
Lütfen aşağıdaki tabloları bildiğiniz yabancı diller ve düzeylerine göre örnekteki gibi doldurunuz.
Example: / Örnek:
Levels
Düzeyler
Skills
Beceriler

A1

A2

B1

LISTENING
DİNLEME

READING
OKUMA
SPOKEN
INTERACTION
KARŞILIKLI
KONUŞMA
SPOKEN
PRODUCTION
ÜRETİMSEL
KONUŞMA
WRITING
YAZMA
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B2

C1

C2

LANGUAGE PASSPORT / DİL PASAPORTU

Language / Dil
Levels
Düzeyler
Skills
Beceriler

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

LISTENING
DİNLEME

READING
OKUMA

SPOKEN
INTERACTION
KARŞILIKLI
KONUŞMA
SPOKEN
PRODUCTION
ÜRETİMSEL
KONUŞMA

WRITING
YAZMA

Language / Dil
Levels
Düzeyler
Skills
Beceriler

LISTENING
DİNLEME

READING
OKUMA

SPOKEN
INTERACTION
KARŞILIKLI
KONUŞMA
SPOKEN
PRODUCTION
ÜRETİMSEL
KONUŞMA

WRITING
YAZMA
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LANGUAGE PASSPORT / DİL PASAPORTU

Language / Dil
Levels
Düzeyler
Skills
Beceriler

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

LISTENING
DİNLEME

READING
OKUMA

SPOKEN
INTERACTION
KARŞILIKLI
KONUŞMA
SPOKEN
PRODUCTION
ÜRETİMSEL
KONUŞMA

WRITING
YAZMA

Language / Dil
Levels
Düzeyler
Skills
Beceriler

LISTENING
DİNLEME

READING
OKUMA

SPOKEN
INTERACTION
KARŞILIKLI
KONUŞMA
SPOKEN
PRODUCTION
ÜRETİMSEL
KONUŞMA

WRITING
YAZMA
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MY LANGUAGES and LEVELS / DİLLERİM ve DÜZEYLERİ

Please specify your intercultural experiences below.
Lütfen kültürlerarası deneyimlerinizi aşağıda belirtiniz.

The places I visited
Bulunduğum yerler

The intercultural activities
I took part in
Yer aldığım
kültürlerarası aktiviteler

Dates
Tarihler
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The language(s) I spoke
Konuştuğum dil(ler

LISTENING

READING

SPOKEN
INTERACTION

SPOKEN
PRODUCTION
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WRITING

I can write simple connected text
on topics which are familiar or of
personal interest. I can write
personal letters describing
experiences and impressions.

I can write short, simple notes
and messages. I can write a very
simple personal letter, for
example thanking someone for
something.

I can write a short, simple
postcard, for example sending
holiday greetings. I can fill in
forms with personal details, for
example entering my name,
nationality and address on a
hotel registration form.

I can write clear, detailed text on a
wide range of subjects related to
my interests. I can write an essay
or report, passing on information
or giving reasons in support of or
against a particular point of view. I
can write letters highlighting the
personal significance of events and
experiences.

I can present clear, detailed
descriptions on a wide range of
subjects related to my field of
interest. I can explain a viewpoint
on a topical issue giving the
advantages and disadvantages of
various options.

I can connect phrases in a simple
way in order to describe experiences
and events, my dreams, hopes and
ambitions. I can briefly give reasons
and explanations for opinions and
plans. I can narrate the plot of a
book or film and describe my
reactions.

I can use a series of phrases and
sentences to describe in simple
terms my family and other people,
living conditions , my educational
background and my present or
most recent job.

I can use simple phrases and
sentences to describe where I
live and people I know.

I can express myself in clear, well‐
structured texts, expressing
points of view at some length. I
can write about complex subjects
in a letter, an essay or a report
underlining what I consider to be
the salient issues. I can select a
style appropriate to the reader in
mind.

of complex subjects integrating
sub‐themes, developing
particular points and rounding off
with an appropriate conclusion.I
can present clear, detailed
descriptions

I can write clear, smoothly flowing
texts in an appropriate style. I can
write complex letters, reports or
articles which present a case with
an effective logical structure which
helps the recipient to notice and
remember significant points. I can
write summaries and reviews of
professional or literary works.

I can present a clear, smoothly
flowing description or argument in
style appropriate to the context
with an effective logical structure
which helps the recipient to notice
and remember significant points.

I can take part effortlessly in any
conversation or discussion and
have a good familiary with
idiomatic expressions and
colloqualisms. I can express myself
fluently and convey finer shades
meaning precisely. If I do have a
problem, I can backtrack and
restructure around he difficulty so
smoothly that other people are
hardly aware of it.

I can interact with a degree of
fluency and spontaneity that
makes regular interaction with
native speakers quite possible. I
can take an active part in
discussion in familiar contexts,
accounting for and sustaining my
views.

I can deal with situations likely to
arise whilst travelling in an area
where the language is spoken. I
can enter unprepared into
conversation on topics that are
familiar, of personal interest or
pertinent to everyday life. (e.g.
family, hobbies, work, travel and
current events).

I can communicate in simple and
routine tasks, requiring a simple
and direct exchange of information
on familiar topics and activities. I
can handle very short social
exchanges, even though I can't
usually understand enough to keep
the conversation going myself.

I can interact in a simple way
provided the other person is
prepared to repeat or rephrase
things at a lower rate of speech
and help me formulate what I am
trying to say. I can ask and answer
simple questions in areas of
immediate need or on very
familiar topcs.

I can express myself fluently and
spontaneously without much
obvious searching for expressions.
I can use language flexibly and
effectively for social and
professional purposes. I can
formulate ideas and opinions with
precision and relate my
contribution skillyfully to those of
other speakers.

I can read with ease virtually all
forms of the written language,
including abstract, structurally or
linguistically complex texts such
as manuals, specialised articles
and literary works.

I can undestand long and complex
factual and literary texts,
appreciating distinctions of style. I
can understand specialised articles
and longer technical instructions,
even when they do not relate to my
field.

I can read articles and reports
concerned with contemporary
problems in which the writers
adopt particular attitudes or
viewpoints. I can understand
contemporary literary prose.

I can understand texts that consist
mainly of high frequency every‐
day or job related language. I can
understand the descriptiption of
events, feeligs and wishes in
personal letters.

I can read vey short, simple texts. I
can find specific, predictable
information in simple everyday
materials such as advertisements,
prospectuses, menus and
timetables and I can understand
short simple personal letters.

I can recognise familiar words and
very basic phrases concerning
myself, my family and immeadiate
concrete surroundings when
people speak slowly and clearly.

I can understand familiar names,
words and very simple sentences,
for example on notices and
posters or in catalogues.

C2
I have no difficulty in
understanding any kind of spoken
language, whether live or
broadcast, even when delivered
at fast native speed, provided I
have some time to get familiar
with the accent.

C1
I can understand extended speech
even when it is not clearly
structured and when relationships
are only implied and not signalled
explicitly. I can understand
television programmes and films
without too much effort.

B2
I can understand extended speech
and lectures and follow even
complex lines of argument provided
the topic is reasonably familiar. I
can understand most TV news and
current affairs programmes. I can
understand the majority of films in
standard dialect.

B1
I can understand the main points of
clear standard speech on familiar
matters regularly encountered in
work, school, leisure, etc. I can
understand the main point of many
radio or TV programmes on current
affairs or topics of personal or
professional interest when the
delivery is relatively slow and clear.

A2

I can understand phrases
and the highest frequency
vocabulary related to areas of most
immediate personla relevance ( e.g.
very basic personal and family
information, shopping, local area,
employment.) I can catch the main
point in short, clear, simple
messages and announcements.

A1

LANGUAGE PASSPORT / DİL PASAPORTU

Self Assessment Grid ‐ ENGLISH
Öz Değerlendirme Tablosu ‐ İNGİLİZCE

DİNLEME

OKUMA

KARŞILIKLI
KONUŞMA

ÜRETİMSEL
KONUŞMA
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YAZMA

Her konuda bağlama uygun bir
üslupla ve dinleyenin önemli
noktaları ayırt edip anımsamasına
yardımcı olacak şekşlde konuşmamı
etkili ve mantıksal bir şekilde
yapılandırabilir, açık, akıcı bir
betimleme ya da karşıt görüş
sunabilirim.

Uygun bir üslup açık, akıcı
metinler yazabilirim. Okuyucunun
önemli noktaları ayırt edip
anımsamasına yardımcı olacak
etkili, mantıksal bir
yapılandırmayla bir durum ortaya
koyan karmaşık mektuplar,
raporlar ya da makaleler
yazabilirim. Mesleki yada edebi
yapıt özetleri ve eleştirileri
yazabilirim.

Kullanacağım sözcükleri çok fazla
aramaksızın, kendimi akıcı ve
doğal bir biçimde ifade edebilirim.
Dili, toplumsal ve meskeli amaçlar
için esnek ve etkili bir şekilde
kullanabilirim. Düşünce ve
fikirlerimi açık bir ifadeyle dile
getirebilir ve karşımdakilerin
konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

Karmaşık konuları, alt temalarla
bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı
bir biçimde betimleyebilir, belirli
bakış açıları geliştirip uygun bir
sonuçla konuşmamı
tamamlayabilirim.

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde,
açık ve iyi yapılandırılmış
metinlerle ifade edebilirim. Bir
mektup, kompozısyon ya da rapor
yazabilirim. Önemli olduğunu
düşündüğüm konuları ön plana
çıkararak karmaşık konularda
yazabilirim. Hedef belirlediğim
okuyucu kitlesine uygun bir üslup
seçebilirim.

Öğrendiğim dili anadili olarak
konuşan kişilerle anlaşmayı
mümkün kılacak bir akıcılık ve
doğallıkla iletişim kurabilirim.
Bildik konulardaki tartışmalarda,
kendi görüşlerimi açıklayıp
destekleyerek etkin bir rol
oynayabilirim.

İlgi alanıma giren çeşitli konularda
açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim.
Çeşitli seçeneklerin olumlu ve
olumsuz yanlarını ortaya koyarak
bir konu hakkında görüş
bildirebilirim.

İlgi alanıma giren çok çeşitli
konularda anlaşılır, ayrıntılı
metinler yazabilirim. Belirli bir
bakış açısına destek vererek ya da
karşı çıkarak bilgi sunan ve
nedenleri ileri süren bir
kompozisyon ya da rapor
yazabilirim. Olayların ve
deneyimlerin benim için
taşıdıkları önemi ön plana çıkaran
mektuplar yazabilirim.

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat
ederken ortaya çıkabilecek bir çok
durumla başa çıkabilirim. Bildik,
ilgi alanıma giren ya da günlük
yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi,
iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi)
konularda hazırlık yapmadan
konuşmalara katılabilirim.

Deneyimlerimi, hayallerimi,
umutlarımı, isteklerimi ve olayları
betimlemek için çeşitli kalıpları
yalın bir yoldan birbirine
bağlayabilirim. Bir öyküyü
anlatabilirim, bir kitap ya da
filmin konusunu aktarabilirim ve
izlenimlerimi betimleyebilirim.

Bildik ya da ilgi alanıma giren
konularla bağlantılı bir metin
yazabilirim. Deneyim ve
izlenimlerimi betimleyen kişisel
mektuplar yazabilirim.

Bildik konular ve faaliyetler
hakkında doğrudan bilgi
alışverişini gerektiren basit ve
alışılmış işlerde iletişim
kurabilirim. Genellikle konuşmayı
sürdürebilecek kadar anlamasam
da kısa sohbetlere katılabilirim.

Basit bir dille ailemi ve digger
insanları, yaşam koşullarımı,
eğitim geçmişimi ve son işimi
betimlemek için bir dizi kalıp ve
tümceyi kullanabilirim.

Kısa, basit notlar ve iletiler
yazabilirim. Teşekkür mektubu
gibi çok kısa kişisel mektupları
yazabilirim.

Karşımdaki kişinin söylediklerini
daha yavaş bir konuşma hızında
yinelemesi ve söylemek
istediklerimi oluşturmada bana
yardımcı olması koşuluyla, basit
yoldan iletişim kurabilirim. O anki
gereksinimime ya da çok bildik
konulara ilişkin alanlarda basit
sorular sorabilir ve cevap
verebilirim

Yaşadığım yeri ve tanıdığım
insanları betimlemek için basit
kalıpları ve tümceleri
kullanabilirim.

Kısa ve basit tümcelerle
kartpostal yazabilirim. Örneğin;
Tatil kartpostalıyla selam
göndermek gibi. Kişisel bilgi
içeren formları doldurabilirim.
Örneğin; Otel kayıt formuna
isim, uyruk ve adres yazmak
gibi.

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma
ya da tartışmaya katılabilir;
deyimler ve konuşma diline ait
ifadeleri anlayabilirim. Kendimi
akıcı bir şekilde ifade edebilir,
anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve
doğru bir biçimde vurgulayabilirim.
Bir sorunla karşılaşırsam, geriye
dönüp, karşımdaki insanların fark
etmelerine fırsat vermeyecek bir
ustalıkla ifadelerimi yeniden
yapılandırabilirim.

Kullanım kılavuzları, uzmanlık
alanine yönelik makaleler ve
yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal
ve dilbilgisel açıdan karmaşık
hemen hemen tüm metin türlerini
kolaylıkla okuyabilir ve
anlayabilirim.

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek
uzun ve karmaşık, somut ya da
edebi metinleri okuyabilir, ilgi
alanımla alakalı olmasalar bile
herhangi bir uzmanlık alanine
giren makale ve uzun teknik
bilgileri analayabilirim.

Yazarların belirli tutum ya da
görüşü benimsedikleri, güncel
sorunlarla ilgili makaleleri ve
raporları okuyabilirim. Çağdaş
edebi düzyazı yı anlayabilirim.

İster canlı ister yayın ortamında
olsun, hiçbir konuşma türünü
anlamakta zorluk çekmem. Sadece
normal anadili konuşma hızında ise,
aksana alışabilmem için biraz
zamana ihtiyacıyacım olabilir.

C2

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en
sık kullanılan sözcükleri içeren
metinleri anlayabilirim. Kişisel
mektuplarda belirtilen olay, duygu
ve dilekleri anlayabilirim.

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler
açıkca belirtilmemiş sadece ima
edilmiş olsa bile uzun konuşmaları
anlayabilirim. Televizyon
programlarını ve filmleri fazla
zorluk çekmeden anlayabilirim.

C1

Kısa ve basit metinleri
okuyabilirim. İlanlar, kullanım
kılavuzları, mönüler ve zaman
çizelgeleri gibi basit günlük
metinlerdeki genel bilgileri
kavrayabilir ve kısa kişisel
mektupları anlayabilirim.

Benimle, ailemle ve
yakın çevremle ilgili
tanıdık sözcükleri ve çok
temel kalıpları, yavaş ve
net konuşulduğunda
anlayabilirim.

güncel bir konu olması koşuluyla
uzun konuşma ve sunumları
anlayabilir, karmaşık tümcelerle
yapılan tartışmaları takip edebilirim.
Televizyon haberlerini ve güncel
olaylara ilişkin programların çoğunu
anlayabilirim. Standart dilin
kullanıldığı filmlerin çoğunu
anlayabilirim.

B2

Katalog, duyuru ya da afiş gibi
yazılı metinlerdeki bildik adları,
sözcükleri ve çok basit tümceleri
anlayabilirim.

B1
Iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda
sürekli karşılaşılan bildik
konulardaki net, standart
konuşmanın ana hatlarını
anlayabilirim. Güncel olaylar ya da
kişisel ilgi alanıma giren konularla
ilgili radyo ve televizyon
programlarının çoğunun ana
hatlarını yavaş ve net olduğunda
anlayabilirim.

A2

Beni doğrudan ilgilendiren
konularla ilişkili kalıpları ve çok sık
kullanılan sözcükleri anlayabilirim.
(Örneğin; En temel kişisel ve ailevi
bilgier, alışveriş, yerel çevre,
meslek). Kısa, net, basit ileti ve
duyurulardaki temel düşünceyi
kavrayabilirim

A1

LANGUAGE PASSPORT / DİL PASAPORTU

Self Assessment Grid ‐ TURKISH
Öz Değerlendirme Tablosu ‐ TÜRKÇE

MY GOALS

MY TEACHER’S COMMENTS
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EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
DOSSIER
D O S YA

A1

B1

A2

B2

European
Language

PORT FOL IO

Young Learners
(Age 11- 14)

Européen
des Langues
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COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L’EUROPE

Dossier/Dosya
DOSSIER:
Dear student,
This dossier holds the examples of your own work which show your present level of competence in different languages. It
will be interesting for you to see your learning progress during a school year and share this with your family, friends and
teachers. The collection of work should be periodically updated. According to the attainment targets of your level in the
“Self‐ Assessment Grid”, you decide which examples should stay in the Dossier, and which new pieces of work should go in.
You can also keep Diplomas and certificates, Letters, Photos, Reports, Stories, Pages of your diary, Poems, Projects, Tests,
Favourite homework in the Dossier.

DOSYA:
Sevgili öğrenci,
Bu dosya, senin farklı dillerdeki yeterlilik seviyeni gösteren çalışmalarının örneklerini içermektedir. Okul dönemi boyunca
senin öğrenme gelişimini görmen ve bunu ailen, arkadaşların ya da öğretmenlerinle paylaşman ilginç olacaktır. Dosyandaki
çalışmalarının düzenli aralıklarla güncelleştirilmesi gerekir. “Kendini Değerlendirme Ölçeği”ndeki kendi seviyenin
hedeflerine göre, hangi çalışmalarının Dosya'nda kalacağı, hangi yeni çalışmalarının Dosya'na gireceğine sen karar
vermelisin.
‐ Diploma ve sertifikalar, Mektuplar, Fotoğraflar, Raporlar, Hikâyeler, Günlüğünden sayfalar, Şiirler, Projeler, Sınavlar,
En beğenilen ödevler
dosyanda saklanabilir.
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In my Dossier / Dosyamdakiler
DocumentNumber
Belge no
ex:
1

Type of Document
Belgenin türü

Date
Tarih

Poster presentation/ questionnaire/
Powerpoint presentation/Poem

10.10.2014
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Dossier/Dosya
In my Dossier / Dosyamdakiler
DocumentNumber
Belge no
ex:
1

Type of Document
Belgenin türü

Date
Tarih

Poster presentation/ questionnaire/
Powerpoint presentation/Poem

10.10.2013
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In my Dossier / Dosyamdakiler
DocumentNumber
Belge no
ex:
1

Type of Document
Belgenin türü

Date
Tarih

Poster presentation/ questionnaire/
Powerpoint presentation/Poem

10.10.2013
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Dossier/Dosya
My teacher's opinion, suggestions and comments about my language learning.
BEGINNING OF YEAR EVALUATION
DATE:

A1

A2

LISTENING

READING

SPOKEN
INTERACTION

SPOKEN
PRODUCTION

WRITING

54

B1

B2

My teacher's opinion, suggestions and comments about my language learning.
MID‐YEAR EVALUATION
DATE:

A1

A2

LISTENING

READING

SPOKEN
INTERACTION

SPOKEN
PRODUCTION

WRITING
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B1

B2

Dossier/Dosya

A1

A2

LISTENING

READING

SPOKEN
INTERACTION

SPOKEN
PRODUCTION

WRITING
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B1

B2

EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO
AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

