
 

 
 

DÜZEY C1&C2  Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. D Ö N E M  

BÖLÜM 3          Dinleme Anlama Becerisi  Deneme Testi 

 

 

 

  

Τποσργείο Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων  

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri  Bakanlığı 

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. Bölüm 
 

1. ETKİNLİK 

1a'dan 4a'ya kadar olan soruları okuyun. Metni dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. 

  

A. 1a'dan 2a'ya kadar soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

1a. Dinlediğiniz parçanın ana konusu, ... 

A. kralların hâkimiyetidir. 

B. toprağın önemidir. 

C. ailenin gücüdür. 

2a. Dinlediğiniz parçada vurgulanmak istenen şey, ... 

A. arkadaşlığın aile kadar önemli olduğudur. 

B. insanın temel esas ve köklerinden kopamamasıdır.  

C.toprağın, insanoğluna sunduğu nimetlerdir. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

B. 3a'dan 4a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

3a. Dinlediğiniz parçaya göre şöhret, insanın ... 

A. alçakgönüllülüğünü yok eder. 

B. servetini ayaklar altına alır. 

C. zekâsını elinden alır. 

4a. Dinlediğiniz parçada geçen “temiz su birikintisi” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? 

A. Şöhret olmak.  

B. Mütevazι olmak. 

C. Daima genç ve güzel kalmak. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 

5a'dan 10a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. 

 

Mehmet Ali Birand'la Söyleşi 

A. 5a'dan 7a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

5a. 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. 

6a. 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. 

7a. Mehmet Ali Birand, biyografisinde ... 

A. eleştirilerin doğru ve yerinde olduğunu ifade ediyor. 

B. eksik yönlerin bulunduğuna inanıyor. 

C. yapılan eleştirilerden hiç memnun değil. 

 

B. 8a'dan 10a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

8a. Konfüçyüs'a göre, ... 

A. kültürlü bir ülkede halk, sorumluluklarını yerine getirmek için yollara düşer.  

B. adil bir ülkede şaşkın halk, başka yollara sapar. 

C.gelenek ve göreneklerin adalet ile çok sıkı bir ilişkisi vardır. 

9a. Konfüçyüs’a göre, dil neden her şeyden daha önemlidir?  

A. Dil ve düşünce ayrılmaz bir bütün oluşturduğundan. 

B. İnsan dil bilmeden başka kültürleri tanıyamadığından. 

C. Dil, insanın düşünce ve kültürünü geliştirdiğinden. 

10a. 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. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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3. ETKİNLİK 

11a'dan 16a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Esra Erol'la Söyleşi 

A. 11a'dan 13a'ya kadar olan soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

11a. Esra Erol, şimdi ... 

A. ekonomik güçlük yaşamıyor.  

B. iş aramaktadır. 

C. üniversiteye hazırlanıyor. 

12a. Esra Erol geçmişinden bahsederken; 

A. ailesine duyduğu özlemi dile getiriyor.  

B. yaşadığı maddi sıkıntılara değiniyor. 

C. yaptığı hatalar yüzünden utandığını söylüyor. 

13a. Dinlediğiniz parçaya dayanarak, Esra Erol'un karakteri hakkında aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A. Küçük şeylerle yetinerek mutlu olabilen bir insandır. 

B. Ciddi sıkıntı ve zorluklar karşısında pes eden bir insandır. 

C. Varlıklı olmak onu ayakta tutan tek şeydir. 

B. 
14a'dan 16a'ya kadar olan soruları okuyun. Söyleşinin devamını dinleyin ve sonra uygun cevabı 

(A,B,C) işaretleyin. 

14a. Esra Erol, başarısının neye bağlı olduğuna inanıyor? 

A. Görselliğine. 

B. Dış görünüşüne. 

C. Manevi gücüne. 

15a. Esra Erol için, önemli olan...  

A. kişinin iç dünyasıdır. 

B. insanlarda bıraktığı izlenimdir. 

C. bedensel zindeliktir. 

16a. Esra Erol televizyonculuk kariyerine başlarken; 

A. reddedilmeyle karşı karşıya kalmadı. 

B. büyük ölçüde bir dışlanma yaşadı. 

C. hedefinden vazgeçmeyi hiç aklından geçirmedi. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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4. ETKİNLİK 

 

Mustafa Okur'un Dünya Turu Hikâyesi  

17a'dan 20a'ya kadar olan soruları okuyun. Metni bir kere dinledikten sonra uygun cevabı (A,B,C) 

işaretleyin. 

17a. Mustafa Okur, 

A. çekirdek ailede yetişti.  

B. kent çocuğuydu. 

C. çok çocuklu bir ailenin son ferdiydi.  

18a. Mustafa Okur seyahat etmeyi seviyor; çünkü... 

A. yeni bir şey icat etmeyi arzuluyor. 

B. daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor. 

C. gözlemci bir ruha sahip. 

19a.  Mustafa Okur yolculuktan önce ne hazırlıklar yaptı? 

A.Yanında bulundurmak üzere bolca kıyafet satın aldı.  

B. Maddi durumunu biçimlendirdi. 

C. Eski laptop, GPS ve kamerasını yeniledi. 

20a. Mustafa Okur uzun yolculuklara çıkacaklara neler tavsiye ediyor? 

A.Onları kötü hava şartlarında koruyacak kalın ve rahat giysiler almalarını. 

B. Kullanmadıkları eşyaları çöpe atıp yenilerini almalarını. 

C. Konum belirleme sistemli bir akıllı telefona sahip olmalarını.  
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2. Bölüm: KISA CEVAPLAR 

 

1. ETKİNLİK 

Dinleyin ve 1b'den 5b'ye kadar olan soruların cevaplarını yazın. En fazla iki kelime kullanın! 

 

Meslekleri Nedir? 

1b. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

2b. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

3b. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

4b. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

5b. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 
 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
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2. ETKİNLİK 

 

Bir kere dinleyin ve 6b'den 10b'ye kadar olan soruların cevaplarını yazın. En fazla iki kelime kullanın! 

 

Kimi ya da Neyi Tanıtıyorlar? 

6b. 

 

 

Dinlediğiniz parçada "beyaz altın" neyi simgeliyor? 

 

___________ simgeliyor.  

 
 

7b. 

 

Bu proje sayesinde ne olması bekleniyor? 

 

___________ canlanması.  

 
 

8b. 

 

Sözü edilen toprakların en önemli özelliği nedir? 

 

Toprakların ___________ olması.  

 
 

9b. 

 

Projeyle önüne geçilecek sorun nedir? 

 

Projeyle önüne geçilecek sorun ____________ ____________  

 
 

10b. 

 

Milli Tarım Projesi neyi teşvik etmeyi hedefliyor? 

 

Bu proje ____________ ____________ teşvik edecektir.  

 
 

 

 

 

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

ΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 3. 

 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ  


