Level A1 - Listening

A1 Düzeyi - Dinleme

… when I listen to simple sentences uttered very slowly and carefully with long pauses.
Uzun aralar verilerek, çok yavaş ve dikkatli bir şekilde dile getirilen basit cümleleri dinlediğimde…
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I can understand numbers and prices
sayıları ve fiyatları anlayabilirim.
I can understand clock times, days, months and dates
saatleri, günleri, ayları ve tarihleri anlayabilirim.
I can recognise shapes and categories
şekil ve sınıflamaları anlayabilirim.
I can understand separate words frequently used in conversational phrases
(e.g. greetings and farewell)

günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan ayrı ayrı sözcükleri anlayabilirim.
(örneğin; selamlaşma ve vedalaşma gibi)

I can understand routine phrases such as “please” and “thank you”
“Lütfen” ve “Teşekkür ederim” gibi belli sözcük kalıplarını anlayabilirim.
I can understand simple classroom instructions such as “Sit down”,
“Wait”, “Listen”
“Oturunuz”, “Bekleyiniz”, “Dinleyiniz” gibi basit komutları anlayabilirim.

I can understand some words in songs and rhymes
şarkı ve tekerlemelerdeki bazı sözcükleri anlayabilirim.
I can identify familiar words and phrases
bildiğim sözcük ve sözcük kalıplarını tanıyabilirim.
I can understand some words and phrases I hear on TV programmes
televizyon programlarında duyduğum bazı sözcük ve sözcük gruplarını
anlayabilirim.

I can understand simple phrases and sentences concerning my family
and my school
ailemle ve okulumla ilgili basit sözcük gruplarını ve cümleleri anlayabilirim.

Level A1 - Reading

A1 Düzeyi - Okuma

… if texts comprise familiar images, names, words and simple sentences.
Metinler tanıdık simgelerden, sözcüklerden, isimlerden ve basit cümlelerden oluşuyorsa…
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I can understand short notes, messages and simple notices
kısa notları,mesajları ve basit duyuruları anlayabilirim.
I can understand simple written school instructions
yazılı basit okul yönergelerini anlayabilirim.
I can understand the instructions in a computer program such as
“copy”, “cut”, “paste”, "print" and "save"
bir bilgisayar programındaki “ kopyala”, “kes”, yapıştır”, “yazdır”, “kaydet”
gibi komutları anlayabilirim.

I can understand information about school, age and the place of residence in
short texts
kısa metinlerdeki okul, yaş ve yaşadığı yere ilişkin bilgileri anlayabilirim.
I can find what I need in simple informative texts
bilgi içeren basit metinlerde gereksinim duyduğum bilgiye ulaşabilirim.
I can locate a concert or a film on posters and identify where it takes
place and what time it starts
afişlerdeki konser ya da filmin nerede olduğunu ve saat kaçta
başlayacağını anlayabilirim.
I can understand what personal information is demanded in a simple form
basit bir formda hangi kişisel bilgilerin istendiğini anlayabilirim.
I can identify familiar words and phrases
bildiğim sözcük ve sözcük kalıplarını tanıyabilirim.
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.

I can understand written directions on how to get from one place to another
bir yerden bir yere nasıl gidileceğine ilişkin yazılı yön tariflerini anlayabilirim.

Level A1 - Spoken Interaction

A1 Düzeyi - Karşılıklı Konuşma

… if the other person speaks slowly, is ready to repeat what s/he is saying when necessary,
and s/he helps me express myself.
Karşımdaki kişi yavaş bir hızla, gerektiğinde tekrarlayarak konuşursa ve söylemek istediğim şeyi
ifade etmeme yardımcı olursa …
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I can introduce somebody and can use basic greetings and leave
taking expressions
birileri ile tanışabilir, selamlaşma ve vedalaşmaya ilişkin kalıp ifadeleri
kullanabilirim.
I can say who I am, where I live or where I go to school
kim olduğumu, nerede yaşadığımı ya da nerede öğrenim gördüğümü söyleyebilirim.
I can have simple daily conversations on what I like and dislike
hoşlanıp hoşlanmadığım şeylerle ilgili basit günlük sohbetler yapabilirim.
I can make and accept apologies
özür dileyebilir ve özürleri kabul edebilirim.
I can exchange ideas on numbers, quantities, costs, clock times,
days, months and years
sayı, miktar, fiyat, saat, gün, ay ve yıl ile ilgili konularda fikir alışverişinde
bulunabilirim.

I can ask for and can give things
herhangi bir şeyi isteyebilir ve istenilen bir şeyi verebilirim.
I can make simple purchases through pointing to objects or using gestures
jest ve mimikler yardımıyla küçük alışverişler yapabilirim.
I can say that I don't understand something or I cannot do something, and
I can ask for help
birşeyi anlamadığımı ya da yapamadığımı söyleyebilir ve yardım isteyebilirim.
I can ask my friends where they live, people they know, things they have,
and the like, and can answer such questions
arkadaşlarıma nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları ve sahip oldukları
şeylere ilişkin sorular sorabilir ve bu tür sorulara cevap verebilirim.
I can ask and answer questions about a person, family, and interests
bir kişi, aile ve ilgi alanları hakkında soru sorup yanıt verebilirim.

Level A1 - Spoken Production

A1 Düzeyi - Üretimsel Konuşma

… using basic words and simple sentences.
Basit sözcük gruplarını ve basit cümleleri kullanarak…
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I can greet and farewell in different time slices of a day
günün değişik dilimlerinde selamlaşabilir, vedalaşabilirim.
I can introduce myself, my family and my friends
kendimi, ailemi ve arkadaşlarımı tanıtabilirim.
I can give thanks and excuses by using simple sentences such as
´Thank you´,´Excuse me´,´Sorry´,etc.
Teşekkürler´,´Affedersiniz´, ´Üzgünüm´ vb. basit cümleler ile teşekkür edebilir ve
özür dileyebilirim.
I can spell words, and give dates and addresses
sözcükleri heceleyebilir, tarih ve adresleri söyleyebilirim.
I can describe my house and the neighbourhood
evimi ve çevresini tanımlayabilirim.
I can give such information about my age, my address, my telephone number
and my nationality
yaşım, adresim, telefon numaram ve uyruğum gibi bilgileri verebilirim.
I can describe places and objects related to my everyday life
günlük yaşantımla ilgili yerleri ve eşyaları betimleyebilirim.
I can recite some songs, poems, and rhymes I like
sevdiğim bazı şarkları, şiirleri ve kafiyeleri ezberden söyleyebilirim.
I can give information about my daily routines
günlük hayatımla ilgili bilgi verebilirim.
I can give information about my school
okulum hakkında bilgi verebilirim.

Level A1 - Writing

A1 Düzeyi - Yazma

… using words, simple phrases and sentence structures which I have learned.
Öğrendiğim kelimeleri, basit kelime gruplarını ve cümle yapılarını kullanarak…
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I can copy short texts about my school or everyday life
okulumla ya da günlük yaşamla ilgili kısa metinleri kopyalayabilirim.
I can fill in simple personal forms about my school, my age, my country and
my address
okulum, yaşım, ülkem ve adresim hakkında basit kişisel formları doldurabilirim.
I can write simple short dialogues
basit kısa diyaloglar yazabilirim.
I can write simple text messages and e-mails to my friends
arkadaşlarıma basit telefon mesajları ve elektronik mektuplar yazabilirim.
I can write how I am, and what I'm doing in short and simple texts
kısa ve basit notlarla nasıl olduğumu ve ne yaptığımı yazabilirim.
I can write short messages for a birthday , new year and feasts
doğumgünü, yılbaşı ve bayramlar için kısa mesajlar yazabilirim.
I can write a simple personal description about myself
kendi hakkımda basit bir kişisel tanım yazabilirim.
I can write a short text, using simple sentence connectors such as “and”,
“but”, and “then”
“Ve”, “fakat” ve “daha sonra” gibi basit bağlaçlar kullanarak kısa bir metin
yazabilirim.
I can write a simple short note to my friends about where to meet
arkadaşlarıma buluşma yerini belirten kısa ve basit bir not yazabilirim.
I can write simple sentences about my school, my family or where I live
okuluma, aileme ya da yaşadığım yere ilişkin basit cümleler yazabilirim.

