
TELC B2 SINAVI PUANLAMA 
 
Lesen:75 
 
a)      Teil 1: 5 soru : 25 puan 
 
b)      Teil 2: 10 soru: 25 Puan 
 
c)      Teil 3: 5 soru : 25 puan 
 
Hören: 75 
 
d)      Teil 1: 5 soru : 25 puan 
 
e)      Teil 2: 10 soru: 25 Puan 
 
f)       Teil 3: 5 soru : 25 puan 
 
  
Sprachbaustein: 30 + Schreiben: 45 = 75 
 
g)      Sprachbaustein 1: 10 soru =  15 puan 
 
h)      Sprachbaustein 2: 10 soru=15 Puan 
 
  
Mündlich: 75 
 
i)        Teil 1: 25 puan 
 
j)        Teil 2: 25 Puan 
 
k)      Teil 3: 25 puan 
 
  
Olmak üzere 300 puan üzerinden bir sınav bu. Başarılı sayılabilmek için 180 puan almak lazım 
minimum. Ama burada şöyle bir ayrıntı daha var: Burada sınav 2 bölüme ayrılmış aslında: 
 
1. Schriftlich: Lesen + Hören + Scbreiben (Sprachebaustein) 
 
2.Mündlich 
 
Aslında bunlar birbirinden bağımsız. 180 puanı hedef alındığında irtibatları oluyor. Biri 
Mündlich’ten 45 puan alırsa o kısmı geçmiş sayılıyor.  Yani, sınava giren biri Mündlich’ten 45 
alsa ama toplamda ise 180 puanın altında kalsa, 1 yıl içinde tekrar sınava girerse mündlich 
yapmasına gerek kalmıyor, onu geçmiş sayılıyor. O sadece diğer 3 bölümden toplamda 180 
puan – konuşma puanı almalı başarılı sayılabilmesi için. 



 

TELC B2 SINAVI ICIN ÖNERILER 

Bu yazi sinav aninda dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili.  

Sinavi bölüm bölüm halledilmesi gereken bir sinav  gibi görmek lazim.  

Elimizden geldigince cok okumak, gazete, dergi , brosür ne elimize gecerse ;  

Konusma alistirmasi yapmaya calismak ; internetteki kaynaklardan yararlanmak (Deutsch mit Marija 

gibi) ; radyo dinlemek, ilginc videolar dinlemek-izlemek…  

Sinav gecme baraji %60.  

LESEVERSTEHEN 1 
 Basliklar ve kisa metinlerin eşleştıririlmesinden oluşuyor. 

 Önce başlıkları okuyup anahtar kelimeleri işaretliyoruz. (Anahtar kelime dedigimiz, o 

cümlenin içindeki öne çıkan, anlam ifade etmek için olmazsa olmaz olan sözcükler.) 

 Metinlerin yanina olabilecek basliklari yaziyoruz ( birden fazla da yazabilirsiniz, sonradan 

hepsini okuduktan sonra elersiniz.) 

 

LESEVERSTEHEN 2 
 Uzun bir okuma metni ve arkasindan gelen sorular. 

 !!!Önce sorulari dikkatle okuyup anahtar kelimeleri isaretliyoruz (NEGATIF lere dikkat**) 

 Sonra metni okumaya basliyoruz. Metni okurken sorularin cevaplarini arayan gözlerle 

okuyoruz. Yani asla konuya dalip gitmiyoruz.  %90 sorularin siralamasi ile metnin akisi birbiri 

ile uyumludur. Metni okurken Özellikle sorularda gördügümüz anahtar kelimeleri 

isaretlemeye dikkat ediyoruz. 

 

LESEVERSTEHEN 3 
 Durumlar ve kisileri eslestirme (10 kisi- 12 durum) 

 Anahtar kelimeleri isaretlemek (Her zamanki gibi önce basliklar) 

 Her bir kisi icin olabilecek durumlari yazmak, hepsine son bir tur bakip en son karari vermek.  

(Dikkat**  Bazen x i isaretlemeniz gerekebilir. Illaki hepsini eşleştirmeye calismiyoruz.) 

SPRACHBAUSTEINE (SBS) 1 ve 2  
 Öncelikle metinde anlatilan konuyu genel olarak anlamak cok önemli. Baslik ve bilgi iceren 

yeleri anlayarak okuyalim. 

 SBS 1 de her bosluk icin şıklar oldugundan işimiz daha kolay. SBS2 de ise asagida verilen 

bircok secenegi metindeki bosluklara mantikli bir sekilde dagitmamiz gerekiyor ki bu daha 

komplike. Sinavda SBS 1 ve 2 Icin planlanan 15 er dakika. Bu iki bölümün de puan getirisi 

esit.  

 Zwei teilige Konjunktionen e dikkat (entweder görünce oder aramak, weder görünce noch 

aramak…) 



 

SBS 2  de 
 Cok cok kesin durumlar disinda hemen asagiyi karalamiyoruz. Sonradan daha iyi uyacagi bir 

bosluk cikabilir. 

 Süpheli her bosluk icin hatta daha dogrusu her bosluk icin mümkün olan şıkları topluyoruz. 

Örnegin:  

35- fiil gerekiyor – fiil olan siklari yaz—a, k,m 

36- artikel gerekiyor—c, l 

37- konjunktion – 

… 

Bu sekilde gramatik olarak bir bosluga gelmesi gereken yapiyi dusunebiliyorsak, sonrasinda 

biraz anlamdan yola cikarak, biraz eleme yöntemiyle , en sonunda da kalanlari  dolduruyoruz. 

 

 Asagidaki seceneklerdeki fiillerde eleme yapmamizda cok isimize yarayacak olan, refleksive 

Verben. Bununla ilgili listeleri daha önceden asina olacak kadar tekrar etmis olmamiz gerekli. 

(Özellikle dativ refleksiv olanlar) 

 Örnekler 
https://www.youtube.com/watch?v=IFheYQFRsd8&start_radio=1&list=RDQMlUZo_j
nTINo 

 

HÖRVERSTEHEN 
 Hizli bir sekilde anahtar kelimeleri isaretliyoruz. 

 Bazen ilk duydugumuz kelimede cevap sakli olabilir.  

 O anda karar veriyoruz ve o anda dinledigimiz cümleye odaklaniyoruz. En azindan ses tonuna 

göre +/- deyip geciyoruz. Aklimizin önceki cümleye takilip kalmasina müsade etmiyoruz. 

 Teil 1 de genelde 1 bos cümle oluyor. Genelde de 3. Veya 4. Boslukta oluyor.  

 Teil 2 de uzun bir rörortaj var ve cok ilginc olabilir, bizi ceken bir konu olabilir, anilarimizi 

tetikleyebilir… Konuyu dinleyip düsüncelere dalmiyoruz. Sadece bize lazim olan önümüzdeki 

cümlelere + mi – mi atacagimiza odaklaniyoruz ve konusmanin anlamadigimiz yerlerine 

takilmiyoruz bir sonraki soruya gectigini anladigimiz anda + veya – isaretleyip devam 

ediyoruz. 

 Günlük buralardan bu dinlemeler 

yapılabilir:https://www.youtube.com/results?search_query=News%2C+Wetter%2C+Verke

hr 

BU KELIMELERE DIKKAT*** 

ALLE  

KOMPERATIV  

SUPERLATIV  

NUR 

NICHT 
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IMMER 

NIEMALS 

NIEMAND 

KEINE 

AB… 

BIS… 

https://www.youtube.com/watch?v=IFheYQFRsd8&start_radio=1&list=RDQMlUZo_jnTINo
https://www.youtube.com/watch?v=IFheYQFRsd8&start_radio=1&list=RDQMlUZo_jnTINo
https://www.youtube.com/results?search_query=News%2C+Wetter%2C+Verkehr
https://www.youtube.com/results?search_query=News%2C+Wetter%2C+Verkehr


 

SCHREIBEN 

Schreiben için ise 4 tema var sınavda çıkan: Beschwerde, Bewerben, Anmeldung, Information 

Brief örnekleri yazmak. Bunlardan ikisi çıkıyor sınavda. 3 başlıkla alakalı 6 mektup 

ezberleNEBILIR. Mesela şikayet kısmında siz telefon mektubu ezberlemiş olursunuz ama 

sınavda televizyon şikayeti çıkar. Girş kısmı ve sonuç kısmında yapacağınız bir iki değişiklikle 

sorunsuz bir mektubu yazmış olursunuz. Vakit de az olduğu için sınavda, vakit sıkıntısı da 

yaşanmaz yetiştirmek için. 

 

 
MÜNDLICH:  
Bunun da 3 kısmı var. 
 
Teil 1: Daha önceden ezberlenmiş 2 dklık bir metni anlatmak. Bunun için normalde hocalar 
yardımcı oluyor ve gerekli düzeltmeleri yapıyorlar size. Sınava yakın ezberleyince sınavda 
tekleyebiliyorlar. Bunu, aslında kursun başında halledip, her hafta ayna karşısında ezber 
pratiği yapıp otutturmak lazım ki teklenmesin sınavda. Çünkü her bölüm 25 puan ve 
Mündlich kısmında başarılı olmak için 45 puan gerekli. Burada takılmadan seri konuşan kişi, 
hem yüksek 25 puan alır hem de sınav gözlemcileri üzerinde sonraki bölümler için iyi bir 
intiba bırakarak yüksek puan alma oranını artırır. Ilk başta tekleyen ve en kolay yerde 
tekleyen kişi sonraki bölümler için de sıkıntı yaşayabilir. 
 
Teil 2 ve 3 için esasında toplamda 15’er cümle var „redelmittel“dedikleri. Onları ezberlerse 
insanlar genelde orada da problem yaşanmaz. Çünkü sınavda her bölüm için belki 6-8 cümle 
kullanabileceksiniz çünkü 2şer dakika ile sınırlı vaktiniz. O yüzden, kalıp cümleleri ezberler ve 
mevcut önünüze gelen konuyu o cümlelere doğru bir gramer kalıbıyla yerleştirip ifade 
edebilirseniz, herkesin kabus diye düşündüğü bölümden yüksek bir puan alabilirsiniz. 
 

 

 

FAYDALANABILECEGINIZ KAYNAKLAR 

Kaynaklar Kütüphanelerden alınacak A2/B1 Test kitapları ve online materyaller: 
 
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-
zuwanderer-a2-b1.html#t=2 
https://www.klett-sprachen.de/downloads/deutsch-test-fuer-zuwanderer-dtz-modelltest/c-935 
https://www.vhs-sprachpruefungen.de/Pr%C3%BCfungen/ModulTermine.aspx?ModulID=57 
http://www.cib.or.at/deutsch-b1-pruefung-oeif/integrationspruefung-b1-modelltes 
 
Schreiben için kaynak: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e_rtZWIZNq8&t=129s 
https://www.youtube.com/watch?v=RML-o8eUabA 
https://www.youtube.com/watch?v=VWRwIN0CRAo&t=573s 

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2-b1.html#t=2
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2-b1.html#t=2
https://www.klett-sprachen.de/downloads/deutsch-test-fuer-zuwanderer-dtz-modelltest/c-935
https://www.vhs-sprachpruefungen.de/Pr%C3%BCfungen/ModulTermine.aspx?ModulID=57
http://www.cib.or.at/deutsch-b1-pruefung-oeif/integrationspruefung-b1-modelltes
https://www.youtube.com/watch?v=e_rtZWIZNq8&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=RML-o8eUabA
https://www.youtube.com/watch?v=VWRwIN0CRAo&t=573s


 
 
Mündlich 
 
Teil 1(Sich Vorstellen): 
https://www.youtube.com/watch?v=2msYlJEQ6HQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8tAenVVBE&list=PLuBoRihX-o93xLkE8-CkiWAcJ7MP56dB5&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=aN8QskHr5ZE&t=482s  
 
Teil 2 (Bildbeschreibung): 
https://www.youtube.com/watch?v=gcfkoDZzJVo 
https://www.youtube.com/watch?v=8awJgRHCx1Y&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=CBxQuxHtfUU&list=PL6kH2A8nWBWi5-lSHP6pETu_dPYCaLoZ8 (1'er 
dakikalık örnekler var ) 
https://www.youtube.com/watch?v=y55IxSB4JD0&list=PLcwqIHn6mSI4_Hy731_w9Pi3hBwYYejkJ 
 
Teil 3 (Gemeinsam etwas plannen): 
https://www.youtube.com/watch?v=La1jaqTUk3o 
https://www.youtube.com/watch?v=lc3ke0PUuk4(Kullanılacak cümle kalıpları, bunlar kullanılabilir) 
https://www.youtube.com/watch?v=gcQCVVSb9NM&t=27s 
https://www.youtube.com/watch?v=pWfrBqzmPbc 
https://www.youtube.com/watch?v=2o5DD-pBtS8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2msYlJEQ6HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tz8tAenVVBE&list=PLuBoRihX-o93xLkE8-CkiWAcJ7MP56dB5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aN8QskHr5ZE&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=gcfkoDZzJVo
https://www.youtube.com/watch?v=8awJgRHCx1Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CBxQuxHtfUU&list=PL6kH2A8nWBWi5-lSHP6pETu_dPYCaLoZ8
https://www.youtube.com/watch?v=y55IxSB4JD0&list=PLcwqIHn6mSI4_Hy731_w9Pi3hBwYYejkJ
https://www.youtube.com/watch?v=La1jaqTUk3o
https://www.youtube.com/watch?v=lc3ke0PUuk4(Kullan%C4%B1lacak
https://www.youtube.com/watch?v=gcQCVVSb9NM&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=pWfrBqzmPbc
https://www.youtube.com/watch?v=2o5DD-pBtS8

