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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. 

 

Giyim Tarzınız Nasıldır? 

 

 
 

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 kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.  

Sohbet 

5a. Konuşan adam niçin doktor 
olmaktan vazgeçti? 

6a. Konuşan bayan Fransa’da 
ne yaptı? 

7a. Bu konuşmanın 
konusu nedir? 
Konuşanların ... 

A. Baktığı bir hasta öldü. 

B. Bu kadar sorumluluğu olan bir iş 

yapmak istemedi. 

C. Kan görünce fenalaştı. 

A. Fotoğrafçı oldu. 

B. Fransız okulunda okudu. 

C. Çocuk bakıcısı olarak çalıştı. 

A. geçmişleri. 

B. korkuları. 

C. mesleki planları. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
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 

A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Konuya 

değinilmemiştir 

 8a. Çemberlitaş, doktorların ve avukatların yaşadığı bir bi-

naymış. 
   

 9a. 
Son yüzyılda göç dolayısıyla eski değerini kaybetmiş.    

10a. Çemberlitaş hamamı, zamanında bütün zenginlerin uğrak 

yeriymiş. 
   

11a. Bazı araştırmacılara göre, Çemberlitaş'ın altında kutsal bir 

hazinenin bulunduğuna inanılıyor. 
   

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

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 İnsanı 
12a. İkizler burcu insanı, kendi parasını ... 14a. İşinde ... 

A. sarf etmeyi çok sever. 
B. başkaları için harcar. 
C. kolay harcamaz. 

A. zorluk çeker. 
B. çok yönlü ve yeteneklidir. 
C. çalışma temposu ağırdır. 

13a. İkizler burcu insanı, genelde ... 15a. İkizler burcu insanı, ... 

A. kumral saçlı olur ve gözlük takar. 
B. dikkat çekicidir ve etrafı gözlemler. 
C. uzun boylu ve kiloludur. 

A. tutarsız bir ruh haline sahiptir. 
B. bilgisizliğini göstermeye çalışır. 
C. sabit karakterlidir. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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5. ETKİNLİK 

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

 

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

SORU 
 

CEVAP 

1b. 
Tarih boyunca Adana’da sadece 

Türkler mi yaşamış? 
 

__________, __________ medeniyetler de 

yaşamıştır. 
 

2b. 
Adana, Türkiye’nin kaçıncı büyük 

şehridir? 
 Türkiye’nin __________ büyük şehridir.  

3b. Adana’daki fabrikalara ne oldu?  Son yıllarda __________.  

4b. 
Adanalı zenginlerin İstanbul’dakilerden 

farkı nedir? 
 Adanalı zenginler __________ değil.  

5b. 
Adanalılarla İstanbulluların giyim 

tarzları farklı mı? 
 

Mağaza müdürüne göre, Adanalıların giyim  tarzı 

İstanbullularınkine çok __________. 
 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
6. ETKİNLİK 

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

Başarının Sırrı 

Bu akşamki programımızda, ünlü sanatçı Melih Mertel, başarısının sırrını açıklıyor. 

SORU CEVAP 

 6b. Melih Mertel’in mesleği nedir? 
____________________ 

 
 

 7b. Bu mesleği seçmesinde kimin olumlu rolü oldu? 
____________________ 

 
 

 8b. 
“Melih için okula yatak getirin.” cümlesi Melih’in hangi 

özelliğini göstermek istiyor? 

____________________ 

 
 

 9b. 
Melih Mertel şu anda mesleğinden başka neyle 

uğraşıyor? 

____________________ 

 
 

10b. 
Melih Mertel nasıl besleniyor?  

 

____________________ 

 
 

 
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 


