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Cambridge English Language Assesment, Cambridge Üniversitesi'nin bir 
bölümüdür. Eğitimciler ve İngilizce öğrenenler için en değerli kalifikasyon 
testlerini üretir ve geliştirir.
Her yıl 130’dan fazla ülkede 5 milyondan fazla aday Cambridge English
sınavlarına katılır. Dünya çapında 20.000’den fazla üniversite, işveren,
bakanlık ve diğer organizasyonlar adayların İngilizce dilindeki
yeterliliklerinin kanıtı olarak sertifikalarımızı kabul etmektedir.

Cambridge English Language Assessment kar amacı gütmeyen bir
kuruluştur.

Eylül 2015 tarihinde basılmıştır ve içerikteki tüm detaylar doğrudur.
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Evrim Dil Kursu, Yenişehir, Mersin
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Sınav kılavuzu

Temel İngilizce

 
 
 

 

 
 
 

 

Sınav için ne yapmalıyım?
1. Adım - İngilizce seviyenizi test edin
Aşağıdaki web adresinden ücretsiz online testi yaparak 
İngilizce seviyenizi belirleyin ve Cambridge English: Key 
sınavının sizin için doğru sınav olup olmadığını tespit edin:
www.cambridgeenglish.org/tr/testyourenglish

2. Adım - Yerel sınav merkezinize başvurun
Sınav tarihleri, ücretler, sınava hazırlık aşamaları ve
başvuru detaylarını yerel Cambridge sınav
merkezlerinden öğrenebilirsiniz. Size en yakın sınav
merkezini aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/centres

3. Adım - Hazırlıklara başlayın
Pek çok örnek içeren Cambridge English
sınav hazırlık materyallerini aşağıdaki web adresinde
bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/key Temel İngilizce

•   Günlük konuşmada temel düzeyde İngilizce
     iletişim kurabildiğinizi gösterin.

•   Dünya çapında tanınırlığı olan değerli bir
     sertifika kazanın.

•   İş, eğitim ve seyahat olanaklarınızı genişletin.
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Sınavın düzeyi nedir?

Sınavın içeriği nedir?
Bu sınav, farklı ulus ve dillerden gelen öğrencilere adil 
olacak şekilde tasarlanmış olup özel bir araştırma 
programıyla desteklenmektedir.

Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve
konuşma), dil bilgisini ve kelime bilgisini içerir.

Sınav, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nin (CEFR)
A2 düzeyine yöneliktir. Temel düzeyde günlük
İngilizce kullanabildiğinizi gösterir.

İletişim kurma becerisine
sahip olduğunuzu kanıtlayın.

Uluslararası tanınırlığı olan bir
sertifika alın.

Cambridge English: Key sınavında başarılı
olmanız, temel düzeyde İngilizce bildiğinizi
gösterir.

Bu sınav:

Bu sınav, dünya çapında önde gelen binlerce şirket ve
eğitim kurumu tarafından kabul edilmektedir.

Temel İngilizce’nin anahtarı

Cambridge English: Key ile başladım ve
kademe kademe bütün sınavlardan geçerek 
Cambridge English: Proficiency ile bitirdim.

Bir dili öğrenirken bunun sistemli bir şekilde 
yapılması çok önemli. Bu sınavlar, size adım 
adım ilerleme fırsatı sunuyor. 

Patrick Fryzlewicz
Cambridge English: Key sertifikası sahibi
ve stajyer hekim

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinde 
elde ettiğiniz sonucun ortalaması genel 
performansınızı gösterir. 

Örnek sınavları aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/key 

Sınavlar bilgisayar tabanlı (computer-based) ya da
kağıt üzerinde (paper-based) olarak tercih edilebilir.

•   Basit deyimleri ve ifadeleri anlayabildiğinizi ve
     kullanabildiğinizi, 

•   Kendinizi tanıtabildiğinizi ve kişisel bilgilerinizle
     ilgili basit soruları cevaplayabildiğinizi, 

•   Yavaş ve anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşan 
     kişilerle iletişim kurabildiğinizi,

•   Kısa, basit notlar yazabildiğinizi gösterir.

 
 

 

 

 
 

 

 

Basit yazılı bilgileri 
anlayabildiğinizi ve kişisel 
bilgilerinizle ilgili kısa mesajlar 
yazabildiğinizi gösterir.

Okuma ve Yazma:
1 saat 10 dakika  

Günlük konuşmadaki önemli 
bilgileri anlayabildiğinizi 
gösterir.

Dinleme:
30 dakika  

Sohbete katılabildiğinizi 
gösterir. Sınava bir ya da iki 
diğer adayla birlikte girersiniz.

Konuşma: 
8-10 dakika  


