
Değerli Veliler,

Bildiğiniz gibi, üçüncü yabancı dil olarak Almanca dil eğitimi ileri yıllarda da devam edecektir.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, isteyen öğrencilerimizin Almanca bilgisini belgelendirmek 
üzere, Goethe Enstitüsü’nün (Alman Kültür Merkezi) düzenlediği Almanca sınavlarını 
tanıtmak istiyoruz.

Bu sınavların amacı, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak olarak saptadığı standartlara göre
Almanca düzeyinin belgelenmesidir. Seviyeler temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve 
B2; yüksek düzeyde C1 ve C2 olarak kodlanmıştır.

Bu sınavlardan alınacak sertifika ömür boyu geçerli olup, işverenler tarafından dil bilgisi 
becerisi kanıtı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca çeşitli fakültelere geçebilmek için, hazırlık 
sınıfları tarafından da kabul görmektedir.

Okulumuzun bu yıl sunacağı sınav imkanı, temel düzeylerden oluşmaktadır. Katılım zorunlu 
değildir, ancak okulumuz bu yıl da öğrencilerimizi bu sınava girmeleri için teşvik 
etmektedir.

Bu yılın sınavları 17 Mayıs 2013 Cuma günü Goethe Enstitüsü temsilcileri tarafından 
Beyoğlu’ndaki Goethe Institut’da yapılacaktır.
Sınav ücretleri aşağıda belirtildiği gibidir:

A1 (FIT 1) : 130,- TL.
A2 (FIT 2) : 150,- TL.

Fit 1 Sınavı başardıktan sonra, örneğin

• günlük yaşamda basit soruları, mesajları, telefondaki mesajları, radyodan verilen 
bilgileri ve kısa konuşmaları anlayabilirsin, 
• yazılı kısa mesajlardan, ilanlardan, tanımlamalardan, mektuplardan ve basit gazete 
makalelerinden en önemli bilgileri alabilirsin, 
• kısa kişisel mesajlar yazabilirsin,
• konuşma sırasında kendini tanıtabilir ve şahsına yönelik soruları cevaplandırabilirsin, 
• seni ilgilendiren konulardaki konuşmalarda, basit sorular sorabilir ve 
cevaplandırabilirsin, 
• günlük yaşamda alışılmış olan ricaları, talepleri ya da soruları formüle edebilir ve 
bunlara cevap ya da karşılık verebilirsin.

Yazılı sınav aralıksız olarak Fit in Deutsch 1 için toplam 60 dakika sürer:
Dinleme yaklaşık 20 dk 
Okuma 20 dk
Yazma 20 dk
Fit in Deutsch 1’in sözlü sınavı, en fazla 6 adaydan oluşan bir grup sınavı olarak yapılır. Grup 
sınavı 20 dakika sürer. 



Fit 2 Sınavı başardıktan sonra, örneğin
• günlük yaşamda basit soruları, mesajları, telefondaki mesajları, radyodan verilen 
bilgileri ve kısa konuşmaları anlayabilirsin, 
• yazılı kısa mesajlardan, ilanlardan, tanımlamalardan, mektuplardan ve basit gazete 
makalelerinden en önemli bilgileri alabilirsin, 
• kısa kişisel mesajlar yazabilirsin, 
• konuşma sırasında kendini tanıtabilir ve şahsına yönelik soruları cevaplandırabilirsin, 
• seni ilgilendiren konulardaki konuşmalarda, basit sorular sorabilir ve 
cevaplandırabilirsin, 
• günlük yaşamda alışılmış olan ricaları, talepleri ya da soruları formüle edebilir ve 
bunlara cevap ya da karşılık verebilirsin. 

Yazılı sınav aralıksız olarak Fit in Deutsch 2 için toplam 90 dakika sürer:
Dinleme yaklaşık 30 dk 
Okuma 30 dk
Yazma 30 dk
Fit in Deutsch 2’in sözlü sınavı, ikişer adayla yapılır; istisnai durumlarda tek kişi ile de 
yapılabilir. İkişer kişilik sınav 15 dakika sürer. Hazırlık için süre verilmez.

Başvuru ve ödeme şekli:
Sınava katılmak isteyen adayların; kimlik fotokopilerini, ekteki formu (doldurulmuş ve 
velilerine imzalatmış olarak) ve ödemenin yapıldığı banka dekontunu en geç 6 Mart 2013 
gününe kadar Almanca öğretmenine vermeleri rica olunur.

Ödemelerin kayıtların yapılma aşamasında aşağıdaki banka hesap numarasına yapılması rica 
olunur.

Garanti Bankası  Karaköy Şubesi
400/6295194
TR 48 0006 2000 4000 0006 2951 94 IBAN

Diğer tüm formaliteler, okulumuz tarafından gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Pierre Gentric Birgit Netzer-Maşooğlu

Müdür               Almanca Öğretmeni



Fit 1 ve Fit 2 Almanca Dil Sertifika Sınavları Başvuru Formu

Öğrencinin Adı–Soyadı:      

................................................................................

Okul Numarası

......................................................

Sınıfı

............................................

Almanca Öğretmeni

......................................................

Ev telefonu

...................................................

Anne Cep telefonu

..........................................

Baba cep telefonu

...............................................

Öğrencinin doğum tarihi ve yeri

.........................................................

 

Velisi bulunduğum .................nolu............................................‘ın Goethe Institut’da 17 Mayıs 2013 yapılacak 
olan resmi

�  Fit 1 (130 TL)
�  Fit 2 (150 TL)

sınavına katılmasını istiyorum.

VELİ İMZA


