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DÜZEY C1 Avrupa  Konseyi’nin  Ortak  Avrupa  Çerçevesi  doğrultusundadır. 

BÖLÜM 3 Dinleme Anlama Becerisi 

 

 
 
 

Dönem   Deneme Testi 

 

DİKKAT  Sınav  başlamadan  önce  kitapçığı  açmayınız. 

 Bütün  soruları  yanıtlayınız. 

 Her  soruya  bir  tek  yanıt  veriniz. 

 Yanıtlarınızı  ilgili  kitapçığın  3.  sayfasına  yazınız. 

 Sınav  süresi:  25 dakika 
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1.  ETKİNLİK 
1 - 7 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  en uygun cevabı  (A,  B,  C)  işaretleyin. 
  

A. 1  ve  2  numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 

1. Dinlediğiniz  haber... 
A. ülkenin hava durumu ile ilgili. 

B. ülkedeki ulaşım  ile  ilgili. 

C. ülkedeki  eğitim  ile  ilgili. 

2. Kar  yağışı  nedeniyle  ülkede  ne  gibi  önlemler  alındı? 

A. Birçok  il  ve  ilçede  ulaşım  otobüslerle  sağlandı. 

B. Birçok  il  ve  ilçede  okullar  tatil  edildi. 
C. Birçok  il  ve  ilçeye,  ek  gıda  gönderildi. 

Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 

 

B. 3  ve  4  numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 

3. Konuşan  adamın  ruh  hali  nasıldır? 

A. Heyecanlı. 
B. Endişeli. 
C. Sinirli. 

4. Duyduğunuz  konuşma  ne  hakkındadır? 

A. Bir  futbol  karşılaşması. 

B. Hakan’ın  toplantıya  saatinde  varması. 

C. Bir  telefon  hattı  reklamı. 

Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 

 
C. 5 - 7 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 
5. Yusuf  hakkında  soru  soran  kadın... 

A. Yusuf’u  merak  ediyor. 

B. Yusuf’la  tanışmak  istiyor. 

C. Yusuf’u  seviyor. 
6. Yusuf’u  anlatan  kadın... 

A. Yusuf’tan  korkuyor. 
B. Yusuf’tan  derdini  gizliyor. 
C. Yusuf’a  hayranlık  duyuyor. 

7. Yusuf  nasıl  bir  adamdır? 
A. Yalnız  kendi  işlerine  bakan  bir  insandır. 
B. Hayatında  düzene  öncelik  veren  bir  insandır. 
C. Başkalarının  derdine  anlayış  göstermeyen  bir  kişidir. 

Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 
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2.  ETKİNLİK 
8 - 14 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  en uygun cevabı  (A,  B,  C)  işaretleyin. 

 
Nihad  Sami  Banarlı:  Türkçenin  Sırları 

 
8 ve 9 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 

8. Dinlediğiniz  parçanın  ana  teması  nedir? 
A. Türkçenin  musikisi. 

B. Türkçede  kelimelerin  özellikleri. 

C. Türk  dili  üzerine  yapılan  araştırmalar. 

9. Dinlediğiniz  parça  kime hitap ediyor? 

A. Dilbilimcilere. 

B. Türk  musikisi  öğrencilerine. 

C. Üniversite  öğrencilerine. 

 
10 ve 11 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 

10. Dinlediğiniz  parçaya  göre  Ahmet  Kavaklı,  Banarlı’nın  kitabını  nasıl  buluyor? 

A. Kitaptaki  sık  tekrarlardan  yakınıp  sıkıcı  buluyor. 

B. Ahmet  Kavaklı,  görüşlerini  açıkça  dile  getirmiyor. 

C. Yazara  çok  saygı  duyuyor  ve  eserini  övüyor. 
11. Dinlediğiniz  parçaya  göre,  başka  dillerden  Türkçeye  giren... 

A. kelimeler,  eğer  halk  tarafından  benimsenmişse  değiştirilmemeli. 

B. kelimeler,  halka  mal  olmuşsa  Türk  kelime  dağarcığından  atılmalı. 

C. kelimelerden  kesinlikle  kaçınılmalı. 

 

12 - 14 numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  cevap verin. 

12. Dinlediğiniz  parçaya  göre,  Banarlı  neyi  savunuyor? 

A. Her  dilin  tamamiyle  arınmış  olduğunu. 

B. Her  dilin  kısmen  saf  olduğunu. 

C. Her  dilin  yabancı  kavramlardan  oluştuğunu. 

13. Türkçeleşmiş  Türkçe  kelimeler  aşağıdaki  özelliklerden  hangisini  taşır? 

A. Türkçenin  ses  düzenine  uyarak  yeniden  oluşturulur. 
B. Οlduğu  gibi  seslendirilerek  Türkçeye  yerleşir. 
C. Bu  gibi  kelimelere  Türkçe  ekler  getirilemez. 

14. Yazar, dilin  zenginliği  için  ne  yapılmasını  öneriyor?   

A. Dilden  tüm  yabancı  kelimelerin  atılmasını. 

B. Yeni  kelime  ve  kavramların  üretilmesini. 
C. Türkçeleşmiş  kelimelerin  hiç  kullanılmamasını. 

Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 
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3.  ETKİNLİK 
 

Zeki  Müren  “Beşinci  Mevsim”de 
 

15 - 20  numaralı  soruları  okuyun.  Dinleyin  ve  sonra  uygun  cevabı  (A,B,C)  işaretleyin. 

15. Zeki  Müren,  hayatı  ile  ilgili  ne  düşünüyor? 
A. Şöhret  olarak  yaşamak  ona  birçok  zorluklar  getirdi. 

B. Yeniden  doğsaydı  bütün  insanlar  gibi  yaşamayı  tercih  ederdi. 

C. Fedakârlık  yapması  gerektiyse  de  yaşamından  pek  tatminkârdır. 

16. Ünlü  sanatçı...   
A. çok  çalışmaktan  kendini  çok  yorgun  hissediyor. 

B. hayatında  ulaştığı  noktadan  gurur  duyuyor. 
C. gözlerin  hep  üstünde  olmasından  tedirginlik  hissediyor. 

17. Zeki  Müren’e  göre,  mesleği... 
A. sürekli  çaba  gerektiren  bir  zorunluluk. 
B. hayatının  vazgeçilmezi. 

C. zor  ve  yorucu  bir  görev. 

18. Zeki  Müren’e  göre  önemli  olan... 
A. sevilip  sayılmaktır. 

B. şöhret  olmaktır. 

C. öldükten  sonra  anılmaktır. 

19. Zeki  Müren  kendini  nasıl  tanımlıyor? 
A. Sanat  sevgisiyle  yaşayan  bir  insandır. 
B. Küçüklüğünden  beri  şöhret  olmayı  hayal  eden  saygılı  bir  insandır. 

C. Görkemli  bir  yaşam  arzulayan  sevgi  dolu  bir  insandır. 

20. Bodrumlular’ın  onun  yaşadığı  caddeye  ismini  vermeleri  Zeki  Müren  için  neden  büyük  önem  

taşıyor? 
A. Öldükten  sonra  hiçbir  zaman  unutulmayacağından. 

B. Bu  olayın  şöhretine  şöhret  katacağından. 
C. Henüz  hayattayken  böyle  bir  gurur  duyduğundan. 

Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 
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4.  ETKİNLİK 
 

Dinleyin ve 21 - 25  numaralı  soruların  cevaplarını  yazın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. 

 

 
_______________________________________ şikâyet  ediyor. 

  
 

22. 
 

 
_______________________________________ şikâyet  ediyor. 

  
 

23. 
 

 
_______________________________________ şikâyet  ediyor. 

  
 

24. 
 

 
_______________________________________ şikâyet  ediyor. 

  
 

25. 
 

 
_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  
 

 
Şimdi  tekrar  dinleyin  ve  cevapları  kontrol  edin. 

 
 
 

ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΛΗΞΗ  ΤΟΥ  ΗΧΗΤΙΚΟΥ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  ΔΙΝΟΝΤΑΙ  ΠΕΝΤΕ  (5)  ΛΕΠΤΑ  ΤΗΣ  ΩΡΑΣ   
ΓΙΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ  3. 

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


