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Τποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων  

E ğ i t i m  v e  D i n  İ ş l e r i  B a k a n l ı ğ ı  

Κραηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 Her soruya bir tek yanıt veriniz. 

 Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 3. sayfasına yazınız. 

 Sınava girenler tüm etkinlikleri yapmaya çalışmalıdır. 

 Sınav süresi: 30 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Konuşmaları dinledikten sonra uygun olan fotoğraflarla eşleştirin. Bir fotoğraf kullanılmayacaktır. 

Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 

 

Çocuğunuzun Boş Zamanlarında Neyle Uğraşmasını Tercih Ederdiniz? 

 

 
 

1a. A  B  C  D  E  

2a. A  B  C  D  E  

3a. A  B  C  D  E  

4a. A  B  C  D  E  

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 
Diyaloğu dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 5a-7a) 
Diyaloğu kesintiz iki kere dinleyeceksiniz.  

Yaratıcı Olmak 

5a. Konuşmanın ana konusu 
nedir? 

6a. Konuşan kadın, ... 7a. Konuşan kadın, ... 

 

A. Çalışma şartlarıdır. 

B. Hayal kırıklıklarıdır. 

C. Gelecekle ilgili hayallerdir. 

 

A. ev dekoratörü olmayı hayal ediyor. 

B. moda tasarımcısı olmak istiyor. 

C. çevreyle ilgili projeler tasarlamayı planlıyor. 

 

A. kendisine pek güvenmiyor. 

B. kendinden emindir. 

C. kendisinden şikâyetçidir. 

 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
3. ETKİNLİK 

Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 8a-11a) 
Konuşmayı kesintiz iki kere dinleyeceksiniz. 
 

Sait Faik’le ilgili bir belgesel programında, yazar Yaşar Kemal onun hakkında 

şunları söyledi: 

Sait Faik 
A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Konuya 

değinilmemiştir 

  8a. 
Dinlediğiniz parçada anlatılan kişi çok ünlü bir hikâye 

yazarıdır.  
   

  9a. 
Konuşan bay, bu dalgın ve kederli adama genellikle 

restoranlarda rastlıyor. 
   

10a. 
Konuşmacı, bu adamla her karşılaştığında, uzun uzun sohbet 

ediyor. 
   

11a. Parçada anlatılan adam çok yalnızdır.    

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

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

Telefonda 
12a. Konuşan kadın, adama ... 14a. Konuşan adam, ... 

 

A. dışarıda yemek yemelerini teklif ediyor. 

B. yemek götüreceğini haber veriyor. 

C. evine gelip beraber yemelerini söylüyor. 

 

A. hasta olduğu için evde kalacak. 

B. iyi hissetmediği halde dışarı çıkmaya ikna oldu. 

C. hastaneye gitmeyi kabul etti. 

13a. Konuşan kadın ... 15a. Konuşan adam, ... 

 

A. ısrarcıdır. 

B. keyifsizdir. 

C. yorgundur. 

 

A. keyiflidir. 

B. kırgındır. 

C. isteksizdir. 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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5. ETKİNLİK 

Metni dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.  

Metni iki kere dinleyeceksiniz. 

 

Yeteri kadar sağlıklı beslenebiliyor muyuz? 

“Sağlıklı Yaşam” programımızın bugünkü konuğu beslenme uzmanı Dr. Fırat Öz. Onu dinli-

yoruz.  

SORU 
 

CEVAP 

1b. Eskiden daha güzel olan neydi?  Sebze ve meyvelerin __________.  

2b. Günümüzde gıdalar nasıl?  Günümüzde gıdalar eskisi kadar __________ değil.  

3b. 
İnsanlar neden daha çok şişman-

lıyor? 
 

Çünkü daha fazla sebze ve meyve __________ 

zorunda kalıyor. 
 

4b. 
Bebek ve çocuklar neden vitamin ve 

mineral almalı? 
 __________ için.  

5b. 
Çocuklar neden dışarıdan vitamin ve 

mineral almalı? 
 

Çünkü yiyeceklerden __________ vitamin ve mineral 

alamıyor. 
 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

6. ETKİNLİK 

Söyleşiyi dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.  

Söyleşiyi iki kere dinleyeceksiniz. 

Kaos: Örümcek Ağı 

Bu hafta vizyona giren “Kaos: Örümcek Ağı”, kurşunların, el bombalarının havada uçuştuğu bir 

film. Filmin başrolünde oynayan Rojda Demirer, filmin çekim hikâyesini stüdyomuzda size 

anlatıyor.  

SORU CEVAP 

 6b. Rojda Demirer neden bu filmde oynadı? 
____________________ 

 
 

 7b. Rojda Demirer neden bu filmde oynamak istedi?  
____________________ 

 
 

 8b. Rolüne niçin kısa zamanda hazırlandı? 
____________________ 

 
 

 9b. Dizilerdeki çalışma koşulları nasıl? 
____________________ 

 
 

10b. Neden film setlerini tercih ediyor? 
____________________ 

 
 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΠΕΝΣΕ (5) ΛΕΠΣΑ ΣΗ ΩΡΑ  

ΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 3. 

 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


