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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 

Τποσργείο Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων 

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı 

1. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 1a - 8a) 

  

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

1a. Dinlediğiniz haber ne ile ilgilidir? 
A. Son ekonomik gelişmelerle. 
B. Belediye seçimleriyle. 
C. Uluslararası ilişkilerle. 

2a. Haberde sözü geçen kişi, ... 
A. yolsuzluk yüzünden suçlandı. 
B. istifa edeceğini açıkladı. 
C. bazı ailevi sebeplerin kararını etkilediğini söyledi. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

B. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 3a ve 4a) 

3a. Konuşan adam ne yapmaya hazırlanıyor? 
A. Sevgili arkadaşının bestesini piyanoda çalmaya. 
B. Murat Turalı’yı sahneye davet etmeye. 
C. Yeni bir ses sanatçısını takdim etmeye. 

4a. Murat Turalı, ... 
A. ünlü bir sanatkârdır. 
B. tanınmış bir mimardır. 
C. çok okunan bir yazardır. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

C. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 5a - 8a) 

5a. Dinlediğiniz konuşmada ne anlatılıyor? 
A. Bir masal. 
B. Bir efsane. 
C. Bir anı. 

6a. Dinlediğiniz konuşmanın konusu nedir? 
A. Boğaz’ın tarihçesi. 
B. Boğaz’ın güzelliği. 
C. Boğaz’ın oluşumu. 

7a. Konuşan kadın, Boğaz’ın ... 
A. güzelliğine hayran kalmış. 
B. hikâyesini biliyormuş. 
C. fotoğraflarını hiç görmemiş. 

8a. Zeus neden İo'yu öküze çevirmiş? 
A. Çünkü karısının kıskançlığından korkmuş. 
B. Karısının isteğini yerine getirmek için. 
C. Ondan intikam almak istediğinden. 

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 9a - 16a) 

 

Bir Konuşma  

A. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 9a - 11a) 

 9a. Dinlediğiniz bu konuşma, ... 
A. üniversitenin tanıtım konuşmasıdır. 
B. üniversite programının sunumudur. 
C. mezuniyet töreni konuşmasıdır. 

10a. Üniversite rektörünün konuşurken takındığı tavır, ... 
A. öğüt vericidir.  
B. samimidir. 
C. resmîdir. 

11a. Rektörün bahsettiği yarış, öğrencilerin...  
A. üniversitedeki derslerde başarılı olmalarıdır. 
B üniversite sonrası yaşam mücadelesidir.  
C. üniversiteden mezun olmalarıdır.  

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

12a. Rektörün üniversitedeki eğitim hakkında görüşleri nelerdir? 
A. Üniversitede verilen bütün bilgiler unutulacaktır. 
B. Üniversitede alınan eğitim, hayat boyunca insana eşlik eder. 
C. Üniversitedeki eğitimden geriye kalan güzel anılardır. 

13a. Rektöre göre, bu müessesede nasıl öğrenciler yetiştiriliyor? 
A. Kendini beğenmiş, abartılı öğrenciler. 
B. Öğrenmeye, doğru bir şekilde düşünmeye vakit harcamayan öğrenciler. 
C. Bilgili, önyargısız, kendilerine fazlasıyla güvenen öğrenciler. 

14a. Rektöre göre, üniversitenin amacı, öğrencilere ... 
A. doğru düşünme tarzını öğretmektir.  
B. doğru konuşmalarını öğretmektir.  
C. tavır takınmalarını öğretmektir. 

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

15a. Rektör, "Mutluluk" hakkında ne düşünüyor? 
A. Mutluluğun belirli bir tanımı olmadığını. 
B. Mutluluk, insanın yaptıklarından tatmin olmasıdır. 
C. Mutluluk, insanın çevresindekilerle barışık yaşamasıdır. 

16a. Rektörün öğrencilerine öğüdü, ... 
A. hayat boyunca kendilerinden gurur duymalarıdır. 
B. daima aynada kendilerine bakmalarıdır. 
C. hayatta barışçıl yollara başvurmalarıdır. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 
 

3. ETKİNLİK 
 

Murathan Mungan Ν1 Κ’da 

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

17a. Murathan Mungan’ın edebiyat anlayışına göre, ... 
A. bir şair, diğer edebiyat türlerinde ürün vermemeli. 
B. bir edebiyatçı, her tür ifade olanaklarını kullanmalı. 
C. bir yazar, disiplinle çalışıp kendini ifade etmeli. 
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18a. Murathan Mungan’ a göre, yazarlık, ... 

A. aşırı disiplin gerektiren bir meslektir. 
B. günde en az on saat çalışmayı gerektirir. 
C. her gün yazı yazmakla pekiştirilir. 

19a. Murathan Mungan’ın şair olmasına rağmen roman yazmasının nedeni, ... 
A. bu türde de başarılı olacağına ve ifade olanaklarını arttırabileceğine inanmasıdır. 
B. ütopya kurmak ve bir macera romanı yazmak isteğini yerine getirmesidir. 
C. en büyük hayalini gerçekleştirip roman türünde ürün vermek istemesidir. 

20a. Roman yazma kararını almasında yazar, aşağıdakilerden hangisinden etkilenmedi? 
A. Öykü, oyun, deneme gibi türleri becerememesinden. 
B. Yayınevlerinin ve okurlarının desteğinden. 
C. Bu türün iç işleyişini ve dilini çok iyi bilmesinden. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 

4. ETKİNLİK 

 
Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın. Tek kelime kullanın! 

 

Nelerden şikâyet ediyorlar? 

 

1b. 

 

 

_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  

2b. 

 

 

_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  

3b. 

 

 

_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  

4b. 

 

 

_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  

5b. 

 

 

_______________________________________ şikâyet ediyor. 

  
 

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  


