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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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Sınav Kılavuzu
2015`den itibaren

Eğitim alanında, iş hayatında ve günlük
hayatta başarıya hazırlık

Sınav için ne yapmalıyım?
1. Adım - İngilizce seviyenizi test edin
Aşağıdaki web adresinden ücretsiz online testi yaparak 
İngilizce seviyenizi belirleyin ve Cambridge English: First 
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 resmi Cambridge English
sınav hazırlık materyallerini aşağıdaki web adresinde  
bulabilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/first 

Eğitim, iş hayatı ve günlük hayatta başarı

Dünya çapında
‘den fazla
        kuruluş

sınavlarına güveniyor
Cambridge English 

•   Eğitim ve iş hayatınız için İngilizce
     becerilerinizi geliştirin.

•   Orta-üstü düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce
     kullanabildiğinizi ispat edin.

•   İngilizce konuşulan bir ortamda eğitim 
     görmeye ve çalışmaya hazır olduğunuzu
     gösterin.

•   Uluslararası tanınırlığı olan değerli bir 
     sertifika kazanın



Sınavın düzeyi nedir?

Sınav içeriği nedir?

İş ve eğitim hayatınız için günlük
yaşam becerilerini kazanın.

Dünya çapında tanınırlığı olan bir 
sertifika alın.

Sınavı vize başvurunuz için
kullanabilirsiniz.

Cambridge English: First daha etkili bir şekilde
iletişim kurmanıza ve sizi bir üst başarı düzeyine
çıkaracak becerileri öğrenmenize yardım etmek
için tasarlanmış olup günlük yaşamdan örnekler
içerir.

Bu sınav:
• Üniversitede seçtiğiniz alanda İngilizce eğitim
   görebileceğinizi,
• İngilizce konuşulan bir iş ortamında çalışabileceğinizi,
• Anadili İngilizce olan bir ülkede bağımsızca 
   yaşayabileceğinizi gösterir.

Bu sınav, dünyada binlerce üniversite ve işveren
tarafından orta-üstü düzeyde İngilizce becerisinin
belgesi olarak kabul edilir.

www.cambridgeenglish.org/tr/first

 

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.

Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi 
bölümlerinde elde ettiğiniz sonucun ortalaması genel 
performansınızı gösterir.
Dört beceri ve dil bilgisi eşit ağırlıktadır.

Örnek sınavları aşağıdaki web adresinden indirebilirsiniz:
www.cambridgeenglish.org/tr/first 

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

Sınav, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi'nin (CEFR) B2 
düzeyine yöneliktir. İngilizce'yi orta-üstü seviyede 
kullanabildiğini gösterir.

Eğitim, iş dünyası ve günlük hayatta
başarıya hazır olduğunuzu gösterin.

Okuduğum üniversite Cambridge English: 
First sınavını almamı önerdi.

Sınava hazırlanmak, bana uluslararası 
seyahatler yapmak için güven ve dil becerileri 
kazandırdı. Böylece prestijli bir laboratuvarda 
çalışmaya başlayabildim.
Anais Legent
Cambridge English: First sertifikası sahibi ve
Kymab Ltd Araştırma Görevlisi

Dünyanın pek çok yerinde sertifikanızı üniversite
başvurularında kullanabileceğiniz gibi, İrlanda öğrenci
vize başvurularınız için de kullanabilirsiniz.

Sınavı kabul eden eğitim kurumlarının tam listesi için
www.cambridgeenglish.org/tr/recognition‘ı ziyaret ediniz.

 

Kitap, gazete ve 
magazinlerden alınmış okuma 
parçalarını anlayabildiğinizi 
gösterir.

Okuma ve
İngilizce Kullanımı:
1 saat 15 dakika

Makale, rapor ya da mektup 
gibi farklı metin türlerini
yazabildiğinizi gösterir.

Yazma:
1 saat 20 dakika

Haberler ve günlük diyaloglar 
gibi çeşitli iletişim araçlarını 
takip edebildiğinizi gösterir.

Dinleme:
40 dakika

Yüz yüze diyaloglarda etkin 
bir şekilde iletişim 
kurabildiğinizi gösterir. Sınava 
bir ya da iki diğer adayla 
birlikte girersiniz. 

Konuşma:
14 dakika


