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Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3
(Κατανόηση προυορικού λόγου)

1. ETKİNLİK
Konuşmaları dinledikten sonra uygun olan fotoğraflarla eşleştirin. Bir fotoğraf kullanılmayacaktır.
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz.

Giyim Tarzınız Nasıldır?

1a.

Benim için, giyim kendimi rahat hissettiğim tarzdır. Şahsen güzel bir eşofman, üstüne bir t-shirt,
altına da kibar bir spor ayakkabı, benim idealim. Bu giyimle kendimi çok rahat hissederim.

2a.

Kendime spor elbiseleri hiçbir zaman yakıştırmam. Ama güzel bir gömlek, uyumlu bir kumaş
pantolon, altına da topuklu bir ayakkabı giydiğim zaman, tüm gözlerin beni hayranlıkla izlediğini
hissediyorum.

3a.

Rahat ve bol kıyafetleri tercih ederim. Beni sıkmayan, rahatça yürümemi sağlayan ayakkabılar ise
her zaman kıyafetimi tamamlar. Ben bu tarzdan memnunum.

4a.

Giyinişim biraz abartılı görünebilir, ama çok hoşuma gidiyor takıp takıştırmak... Özellikle dar
kıyafetler benim favorim... Biraz da dekoltesi olacak kıyafetin... Bir yere girdiğimde herkes bana
bakacak... Seviyorum tarzımı...

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
www.samdergi.com (Uyarlanmıştır)

2. ETKİNLİK
Diyaloğu dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 5a-7a)
Diyaloğu kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

Sohbet
- Aslında tıp okuyordum, biliyorsun doktor olacaktım, son sınıfta bıraktım.
- Neden?
- Bir kalp ameliyatına girmiştim, yaşlı bir kadındı hasta. Hastaneden çıkarken bir daha asla bu işi
yapmayacağıma yemin etmiştim.
- Öldü mü kadın?
- Yo, hayır, ameliyat başarılıydı. Sadece bir insanın hayatının bana bağlı olması, beni çok ürküttü.
- Sonra fotoğrafçı oldun.
- Evet, şu an... sadece güzel şeyler konuşmak istiyorum. Sen Fransa'ya nasıl gittin? Nasıl yaşadın?
- Ayakta kalabilmek için bir iş bulmam gerekiyordu. Fransa'ya dadı olarak gittim, küçük bir kız çocuğunu
beş sene ben büyüttüm.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
"Canan" dizisinden alınmıştır.
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3. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 8a-11a)
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

İyi akşamlar, sayın dinleyiciler, "İstanbul'da Turistik Gezi" programımızın bu haftaki konusu
Çemberlitaş. Bakalım turist rehberimiz bize neler anlatacak?
Tarihin Ruhu: Çemberlitaş
19. yüzyılda Çemberlitaş, doktorların ve avukatların yaşadığı popüler bir yerleşim bölgesiymiş.
20. yüzyılda, doğudan göç başlayınca, eski sakinleri yavaş yavaş burayı terk etmiş. Zaman içinde düşen
kiralar, dericilik sektöründe çalışan işçiler için bir avantaj olmuş. Bu süreç, Çemberlitaş Hamamı'nın
aleyhine işlemiş ve zengin müşteriler kaybedilmiş.
Neyse ki, imdada 1990'larda başlayan kitle turizmi yetişti ve bölge yeniden canlandı. Bugün Çemberlitaş'a
geldiğimizde etraf biraz sıkıcı, hatta kasvetli gelebilir; ama burası, zamanında Roma imparatorlarının ve
Hırıstiyan azizlerinin heykelleri ile çevriliymiş. Etrafı, büyüleyici tapınaklar ve köşkler süslermiş.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
"İstanbul Hakkında Her Şey" kitabından kısaltılarak alınmıştır.

4. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 12a-15a)
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

Bu haftaki astroloji programımızın konusu "İkizler Burcu İnsanı". Önce genel özelliklerinden
bahsedelim.
İkizler Burcu
Kişisel Özellikler
İkizler burcu insanları, çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte
olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Son derece neşeli ve mutlu
oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir
konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Pratik zekâlarıyla, çekici ve akıllıdırlar.
Kendi paraları için tutumludurlar, oysa başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.
Fiziksel Özellikler
Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar,
kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
http://astroloji.sabah.com.tr (Uyarlanmıştır)

5. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin.
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

Sayın dinleyiciler, bu akşamki programımızın konusu “Pamuğun Diyarı”: Adana
1b.

2b.

Adana deyince herkesin aklına beyaz pamuk tarlaları gelir. Bu yöre buradan geçen farklı
birçok halkın ilgisini çekmiş ve tarih boyunca çeşitli uygarlıkları konuk etmiş.
Günümüz Adana'sı, Türkiye'nin en modern ve gelişmiş kentlerinden biridir. İki milyonu aşan
nüfusu ve ekonomiye katkısı ile Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında beşinci sıradadır.
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Adana'da son yıllarda kapanan bazı büyük fabrikalar nedeniyle, halkın gelir kaynağı daha çok
tarıma dayanıyor.
Şehrin en pahalı ve lüks denilebilecek yerlerinden biri Ziyapaşa Caddesi. Bu caddede lüks

4b.

markalarla giyinmiş, modern, kentli insanların İstanbul'dakinin aksine telaşsız, ağır adımlarla
gidip geldiğini görebilirsiniz.
Ünlü bir giyim firmasının genel müdürü, "Adana'da modayı çok yakından takip eden, ne

5b.

istediğini bilen bir müşteri profilimiz var. İstanbul mağazalarında ne satılıyorsa, Adana'da da
aynı ürünler ilgi görüyor." diye belirtti.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Hürriyet gazetesinden uyarlanmıştır.

6. ETKİNLİK
Söyleşiyi dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.
Söyleşiyi iki kere dinleyeceksiniz.

Başarının Sırrı
Bu akşamki programımızda, ünlü sanatçı Melih Mertel, başarısının sırrını açıklıyor.
6b.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu yıl sahnelediği "Don Kişot" temsilinde dikkat çeken Melih
Mertel, 11 yaşından beri disiplinli bir şekilde mesleği için çalışıyor.
- Nasıl başladınız bu mesleğe?

7b.

- Annem beni konservatuvar sınavlarına soktu. Küçükken hobi olarak bale yapmış. Belki içinde
kaldı bilmiyorum; balet olmamı çok istedi. Ama babam, "Subay adamın balet oğlu olur mu?" diye
çok karşı çıktı. Şimdi ise beni izledikçe ikisi de mutluluktan ağlıyor.
- Çalışkan bir öğrenci miydiniz?

8b.

- Benim için "Melih'e okula yatak getirin" derlerdi. Okula en erken ben gider, en son da ben
çıkardım. Fiziksel olarak çok geç geliştim, bu yüzden de çok çalışmam gerekti. Bazen
arkadaşlarımın yaptığı hareketleri yapamıyordum; salonda ağladığım bile olurdu.
- Şu anda işinizden başka neyle meşgulsünüz?

9b.

- Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tez yazma aşamasındayım; "Romantik
Dönemde Bale" konusunu işliyorum.
- Peki, bu mükemmel formunuzu nasıl koruyorsunuz?

10b.

- Her sabah sekiz yumurta yerim. Ama protein almak için sadece beyazlarını yiyorum. Aslında her
istediğimi yiyorum. Bazen provaya giderken öğle yemeklerimi yanımda götürürüm. Kendi düzenim
vardır ve bozulmasını da istemem.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Cosmopolitan dergisinden uyarlanmıştır.

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΠΕΝΣΕ (5) ΛΕΠΣΑ ΣΗ ΩΡΑ
ΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 3.
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