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DİKKAT 
 

 Bu kitapçık, 
• B1 Düzeyinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölümünün  muhataplarıyla ilgili 

bilgileri, 
• Konuşmaların konularını, 1. Etkinliğin sorularını,  2. ile 3. Etkinliğin 

amacının açıklamasını, 
• Bu düzeyde (B1) yer alan etkinliklerin her birinin aldığı notu  içerir. 
• Konuşma sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir. 
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MİLLİ EĞİTİM ve DİN İŞLERİ BAKANLIĞI 
DEVLET DİL DİPLOMASI 

 
TÜRK DİLİ - DÜZEY B1 

BÖLÜM 4 : Konuşma ve Aracılık Becerisi 
SORULAR VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

MART 2009 

 

1. ETKİNLİK 

Sınava girenlere sorulabilecek soru örnekleri 
Dikkat : Sorular sınava girenin kişiliğine göre seçilir.  

KİŞİSEL BİLGİLER: 
 

 Adınız ne?  

 Kaç yaşındasınız? 

 Nerede oturuyorsunuz? 

 Kardeşleriniz var mı? 

 En çok hangi yemeği seversiniz? 

 
MESLEK- EĞİTİM: 
 

 Okula gidiyor musunuz? 

 Üniversiteli misiniz? 

 Hangi Fakültedesiniz? 

 Hangi Fakültenin hangi Bölümündesiniz? 

 Bu Bölümden memnun musunuz? 

 

 Çalışıyor musunuz? 

 Mesleğiniz nedir? 

 Nerede çalışıyorsunuz? 

 Haftada kaç gün çalışıyorsunuz? 

 Bu işi yapmaktan memnun musunuz? 
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AİLE YAŞAMI: 
 

 Ailenizle mi yaşıyorsunuz? 

 Pazar günleri ailece neler yaparsınız? 

 Akşamları evinizde vaktinizi  nasıl geçirirsiniz? 

 Akrabalarınızla buluşup birlikte vakit geçiriyor musunuz? 

 
BOŞ VAKTİNİZİ NASIL GEÇİRİRSİNİZ? 
 

 Sinemaya gitmeyi  sever misiniz? 

 Ne gibi  filmleri  tercih edersiniz?  

 En son izlediğiniz film neydi? 

 Internet kullanır mısınız?  

 Hangi sporu seversiniz? 

 Maçlara gider misiniz?  

 
SOSYAL YAŞAM 
 

 Arkadaşlarınızla çıktığınızda nerelere gitmeyi seversiniz? 

 Akşamları arkadaşlarınızla yemek yemeye veya bir içki içmeye gider misiniz?  

 Arkadaşlarınızla dışarıya çıkmayı mı yoksa evde kalıp konuşmayı mı tercih edersiniz? 

 İş arkadaşlarınız var mı?  

 Okul arkadaşlarınızla hala telefonlaşıyor musunuz?  
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2. ETKİNLİK 

Bu sorularla birlikte verilen resimler arka sayfalardadır. 
 
2.1. ETKİNLİK 
 
a) Macera filmlerini seyretmekten çok hoşlanırsınız. Evde mi sinemada mı izlemeyi tercih edersiniz? Niçin? 
Anlatınız. 
 
b) Seyrettiğiniz filmin konusu bir kitaptan alınmışsa o kitabı okumak ister misiniz? 
 
c) Sinemaya gitmeye karar verdinizse örneğin Village sinemalarına mı yoksa mahallenizdeki küçük bir 
sinemaya mı gidersiniz? 
 
 
2.2. ETKİNLİK 
 
a) Pop müziği mi klasik müziği mi tercih edersiniz? Niçin?  
 
b) Hangi şarkıcıyı seversiniz?  
 
c) Konserlere gitmeyi sever misiniz? En son hangi konsere gittiniz?  

 
 
2.3. ETKİNLİK 
 
Hayatınıza yeniden başlamak fırsatı verilirse nasıl bir yere yerleşmek isterdiniz? Aşağıdaki seçeneklerden 
hangisini tercih ederdiniz? Niçin? Anlatın.  
 
a) Büyük bir kentte yaşamak sizin için en iyi seçenektir. 
 
b) Kırsal bölgeleri çok sevdiğiniz için küçük bir köyde yaşamayı tercih edersiniz. 
 
c) Büyük kentlerden uzak fakat aynı zamanda turizm nedeniyle gelişmiş  bir adaya yerleşmek sizin için doğru 
bir seçenektir. 
 
 
2.4. ETKİNLİK 
 
a) Arkadaşınız size eşinden ayrılmak niyetinde olduğunu söylüyor. Siz ona ne dersiniz?  
 
b) Sizce eşinden ayrılması ne gibi problemlerin meydana gelmesine sebep olacak?    
 
c) Siz yerinde olsaydınız ne yapardınız?  
 
 
2.5. ETKİNLİK 
 

Yaz tatiliniz için programınızı hazırlıyorsunuz. Nereye gitmeyi tercih edersiniz ?  

a) Yunan adalarına gitmeyi düşünüyorsunuz. 

b) Tarihi yerleri ziyaret etmeyi seversiniz. 

c) Yabancı devletlerin büyük kentlerini ve özellikle başkentlerini ziyaret etmekten hoşlanırsınız. 
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3. ETKİNLİK 

Sınava girenlere sorulabilecek soru örnekleri 

 
3.1. ETKİNLİK 

 

a) Arkadaşınız evleniyor. Yeni evini döşemek için dükkândan dükkâna gezmekten vazgeçip bu günlerde 

açılan bir mobilya sergisini ziyaret etmesini öneriyorsunuz. Size gönderdikleri davetiyeyi ona gösterip bu sergi 

hakkında bilgi veriyorsunuz. 

b) Yunanca bilmeyen arkadaşınıza gazetede okuduğunuzu anlatınız.  

 

 
3.2. ETKİNLİK 

  

a) Bu akşam bir arkadaşınız evinize gelecek. Birlikte bir film seyredeceksiniz. Programdaki  filmlerden bir 

tanesini seçip arkadaşınıza neden bu filmi tercih ettiğinizi anlatınız.   
b) Atina Üniversitesi çok ilginç bir kongre düzenledi. Programı size gönderdi. Siz de Türkiye’den gelen 

arkadaşınızla beraber gitmek istiyorsunuz. Ona kongre hakkında bilgi veriyorsunuz.  

 
3.3. ETKİNLİK 

 
a) Eşinizin çalıştığı şirkete Türkiye’den bir hanım çalışmaya geldi. Ev arıyor. Gazetelerden bulduğunuz ilanları 

getirip ona yardım ediyorsunuz. İlanlardaki evlerin özellikleri nelerdir?   

b) Arkadaşınız yarınki hava durumunu öğrenmek istiyor. Ona istediği bilgileri gazetedeki hava raporundan 

veriniz. 

 

3.4. ETKİNLİK 

 

a) Ayla Hanım Avrupa seyahatine çıkmak istiyor fakat nereye gideceğine bir türlü karar veremiyor. Bir turizm 

acentasında çalışan başka bir arkadaşınız size bu kartı veriyor. Ayla Hanım’a  anlatıyorsunuz.... 

b) Arkadaşınız Akropolis Müzesi’ne gitmek istiyor. Ona İnternet’ten aldığınız bilgilere göre ayrıntılı bilgi verin.  

 

 


