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Bildik durumlarda kullanabileceği sınırlı 
ve ezberlenmiş sözcük kalıpları 
haznesine sahiptir; alışılagelmişin 
dışındaki durumlarda betimleme 
yaparken arada duraksamalar ve yanlış 
anlamalar olur.  
Temel cümle yapılarını kullanabilir ve 
ezberlenmiş kalıplarla iletişim kurabilir. 
Bir kaç kelimeyi arka arkaya 
sıralayabilir ve çalışılmış benzer 
konularla ilgili bir kaç özgün kelime 
birleşimleri yapabilir. 

Sınıfta bildik durumlarla başa çıkabilecek 
temel dil repertuarına sahiptir.  
Kısa betimlemeler yapabilir ve çalışılan 
konularla ilgili basit savlar ortaya 
koyabilirler.  
 

Açık ve net betimlemeler yapabilecek dil 
hâkimiyetine sahiptir.  
Çalışılan konularla ilgili savları 
destekleyebilir ve yeni savlar üretebilir 
ve bunu yaparken daha ileri düzey dil 
kalıplarını kullanabilir. 

Dile, daha üst düzey dil kalıplarını 
kullanabilecek, daha detaylı ve net 
betimlemeler yapabilecek şekilde 
hakimdir.  
Akademik konular ile ilgili savlar ileri 
sürüp, fikirlerini geliştirebilir. 
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Bildik konularla ilgili kalıp ve ifadeleri 
yavaşça ve net bir şekilde telaffuz 
edildiği takdirde anlayabilir.  
 
 
 
 

Standard konuşmada yapılan ana savları, 
net bir şekilde telaffuz edilmesi ve 
konuşmacının, dinleyenin dil hâkimiyetini 
göz önünde bulundurması halinde 
anlayabilir. 

Sınıfta çalışılmış gerçeklere dayalı bilgiyi 
anlayabilir, genel mesajı ve belli başlı 
detayları, net ve bildik bir şekilde telaffuz 
edildiğinde saptayabilir. 

Standard lehçe ile konuşulduğunda, dil 
bilgisi ve ifade bakımından anlaşılması 
daha zor olan somut ve soyut savları 
anlayabilir.  
Eğer konu az çok tanıdık ise ve geçişler 
belirgin bir şekilde ifade ediliyorsa, 
uzayan konuşmadaki konu ve görüşleri 
takip edebilir. 
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  Sınıfta çalışılan ve direkt bilgi değiş 

tokuşu gerektiren basit rutinler 
hakkında iletişim kurabilir.  
Karşılıklı iletişimi kısa süre sürdürebilir 
ancak söylenileni, iletişimi nadiren 
devam ettirebilecek kadar anlar. 
 

İhtiyacı olduğunda yardım aldığı sürece, 
kısa konuşmalarda ve planlanmış 
durumlarda makul ölçüde iletişim 
kurabilir.  
Sık dil hatalarına ve duraksamalara 
rağmen, basit bir mesajın tümünü 
aktarabilir. 

Sınıfta çalışılan konular ile ilgili özgüvenli 
bir şekilde iletişim kurabilir.  
Bazı dil hataları ve duraksamalara 
rağmen, mesajı net bir şekilde 
iletebilmek için gereken hızda konuşup 
düşünceleri birbirine bağlayabilir. 

Akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurabilir 
ve bu, standart İngilizce ile konuşan 
kişiler ile iletişim kurmasını mümkün 
kılar.  
Düşünceleri doğal hızında düzgün bir 
şekilde bağlayabilir. 
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Sık karşılaşılan kelimeleri içeren kısa ve 
basit metinleri okuyabilir. 
 
 

Basit, içinde sık karşılaşılan kelimeleri 
bulunduran, birbiriyle bağlantılı fikirler 
içeren ve tanıdık konulardaki 
metinlerden parçalar okuyabilir. 

Yardım aldığında, sınıfta çalışılmış, 
gerçeğe dayalı konularla ilgili tanıtıcı 
metinler okuyabilir ve konunun ana 
fikrini ve destekleyici detayları 
anlayabilir. 

Üniversite ortamı içinde kendi başına, 
farlı metinlere ve farklı okuma 
amaçlarına uygun stil ve hızda ve gerekli 
referans kaynaklarını kullanarak metni 
okuyabilir. 

G
EN

EL
 Y

AZ
IL

I 
AN

LA
TI

M
 

 

Basit bağlaçlarla bağlı bir dizi basit 
kalıp yazabilir. 
 
 
 
 

Daha önceden aşina olduğu bilgilere 
dayanan, içinde belli başlı kalıplar ve 
basit cümlelerin yer aldığı birbiriyle 
bağlantılı cümleler yazabilir. 

Daha önceden aşina olduğu konulara 
dayanan birbiriyle bağlantılı metinleri 
komplike bir dil kullanarak yazabilir. 

Sınıfta çalışılmış olan değişik konularla 
ilgili metnin amacı, uzunluğu ve 
organizasyonuyla orantılı detaylı yazılar 
yazabilir.  
Değişik kaynaklardan alınmış bilgi ve 
savları değerlendirip sentezleyebilir. 


