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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: 25 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 1a - 7a) 
  

A.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 1a ve 2a) 

1a. Dinlediğiniz programın seyirci kitlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A. Müzikseverler. 
B. Güncel olaylarla ilgilenenler. 
C. Kitapseverler. 

2a. Dinlediğiniz programın genellikle ele aldığı konular nelerdir? 
A. Sanat ve kültür. 
B. Siyaset ve güncellik. 
C. Yaşam tarzı ve magazin. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

B.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 3a - 5a) 

3a. Dinlediğiniz konuşma, Mimarlar Odası Kütahya Şube’sinin düzenlediği... 
A. yarışmanın açılış konuşmasıdır. 
B. yarışmada Başkan Erkan Morkoç’un teşekkür konuşmasıdır. 
C. yarışmaya katılma şartlarının belirlenmesidir. 

4a. Sözü edilen yarışmanın amacı, ... 
A. çocukların hayal dünyasını zenginleştirmektir. 
B. çocukların yaşadıkları ortamları yenilemektir. 
C. çocuklara çevre bilinci aşılamaktır. 

5a. Erkan Morkoç’a göre düzenlenen yarışmanın önemi, ... 
A. yarışmaya katılımın büyük olmasıdır. 
B. çocuklara katılım sertifikasının verilmesidir. 
C. çocukların yaşadıkları çevre ile ilgili fikirlerinin belirlenmesidir. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

C.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 6a ve 7a) 

6a. Dinlediğiniz kesit, ... 
A. bir programın tanıtım reklamıdır. 
B. Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinin tanıtımıdır. 
C. Kıvanç Tatlıtuğ’un yürüttüğü kampanyanın reklamıdır. 

7a. Dinlediğiniz metne göre, Kıvanç Tatlıtuğ, ... 
A. özel hayatını saklamaktan hoşlanmayan bir aktördür.  
B. kendisi hakkında konuşmayı pek sevmeyen biridir. 
C. genellikle hayatının sergilenmesinden zevk alan bir pop stardır. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 8a - 16a) 

 

Anlamlı Sohbetler 

A. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 8a - 11a) 

 8a. Dinlediğiniz parçanın ana konusu, ... 
A. kralların hâkimiyetidir. 
B. toprağın önemidir. 
C. ailenin gücüdür. 

 9a. Konuşan adam, ... 
A. yaşadığı toplumun çok önemli kişilerinden biridir. 
B. ailesine hasret kalmış bir insandır. 
C. saygıdeğer bir hakimdir. 

10a. Dinlediğiniz parçada vurgulanmak istenen şey, ... 
A. arkadaşlığın aile kadar önemli olduğudur. 
B. toprağın, insanoğluna sunduğu nimetlerdir. 
C. insanın temel esas ve köklerinden kopamamasıdır. 

11a. Konuşan adamın amacı, ... 
A. çocuklarını uyarmaktır. 
B. öğüt vermektir.  
C. gelinine salık vermektir. 

 

B. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 12a - 14a) 

12a. Konfüçyüs'e göre, ... 
A. gelenek ve göreneklerin adalet ile çok sıkı bir ilişkisi vardır. 
B. adil bir ülkede şaşkın halk, başka yollara sapar. 
C. kültürlü bir ülkede halk, sorumluluklarını yerine getirmek için yollara düşer. 

13a. Konfüçyüs’e göre, dil neden her şeyden daha önemlidir?  
A. Dil ve düşüncenin ayrılmaz bir bütün oluşturduğundan. 
B. İnsanın dil bilmeden başka kültürleri tanıyamadığından. 
C. Dilin insanın düşünce ve kültürünü geliştirdiğinden. 

14a. Dinlediğiniz parçada vurgulanmak istenen, ... 
A. yanlış kullanılan dilin, töre ve kültürü bozduğudur. 
B. dilin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. 
C. adaletsiz toplumların yaşadığı şaşkınlık ve zorluklardır. 

 

C. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 15a ve 16a) 

15a. Dinlediğiniz parçaya göre şöhret, insanın ... 
A. alçakgönüllülüğünü yok eder. 
B. servetini ayaklar altına alır. 
C. zekâsını elinden alır. 

16a. Dinlediğiniz parçada geçen “temiz su birikintisi” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? 
A. Mütevazı olmak. 
B. Şöhret olmak. 
C. Daima genç ve güzel kalmak. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 



ΚΚΠΠγγ  / Devlet Dil Sertifikası  Kasım 2016 

 DÜZEY C1     BÖLÜM 3 SAYFA      3 

3. ETKİNLİK 
 

Mehmet Ali Birand’la Söyleşi 

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. (Soru 17a - 20a) 

17a. Mehmet Ali Birand neden biyografisini kendisi yazmamıştır? Çünkü ... 
A. ne kadar istese de objektif olamayacağına inanıyordu. 
B. bunu başaracağına inanmıyordu. 
C. saklayıp söylemek istemediği çok şey vardı. 

18a. Mehmet Ali Birand, biyografisini yazması için neden Can Dündar'ı görevlendirmiştir? 
A. Çok sevdiği bir öğrencisi olduğundan. 
B. Son zamanlarda biyografi türünde önemli eserler verdiğinden. 
C. Taraf tutmadan yazabilecek bir yazar olduğuna inandığından. 

19a. Mehmet Ali Birand, biyografisinde ... 
A. eleştirilerin doğru ve yerinde olduğunu ifade ediyor. 
B. eksik yönlerin bulunduğuna inanıyor. 
C. yapılan eleştirilerden hiç memnun değil. 

20a. Can Dündar’la Mehmet Ali Birand, ... 
a. akrabadırlar. 
b. eski dostlardır. 
c. aynı gazetede çalışıyorlar. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

4. ETKİNLİK 

 
Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın. Tek kelime kullanın! 

 

Meslekleri Nedir? 

 

1b. 
 

 

_______________________________________ 
  

2b. 
 

 

_______________________________________ 

  

3b. 
 

 

_______________________________________ 

  

4b. 
 

 

_______________________________________ 

  

5b. 
 

 

_______________________________________ 

  
 

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  


