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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY B1 – BÖLÜM 3 
Μεταγραφή του ηχητικού κειµένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προφορικού λόγου)  

1. ETKİNLİK 
 

Dinleyeceğiniz metinlere nerede rastlanır? 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. Seçtiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

 

1. 
Bu eserdeki isimler ve kişiler tamamen yazarın hayal ürünüdür. Gerçek isimler ve kişilerle 

benzerlikler raslantı sonucudur. 

2. 
Fırçanızı küçük daireler çizerek hareket ettirin ve bu işlemi her diş için  uygulayın. Yemeklerden 

sonra dişlerinizi  temizlemeyi ihmal etmeyin. 

3. 
Sigara içme yasağı açık alanlarda da uygulanacak. Yeni kanunla kamu binaları, her türlü eğitim, 

sağlık ve ticaret amaçlı yerlerde sigara yasaklanacak. 

4. Bu kutu  küçük parçalar içermektedir. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 

5. Sarsıntı sırasında paniğe kapılmayın, pencerelerden uzak durun, asansörü kullanmayın. 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 



ΚΚΠΠΓΓ  / Türkçe Sınavı                                                                                                                           Mayıs 2010 

Düzey B1 / Bölüm 3 (Μεταγραφή του ηχητικού κειµένου για την Ενότητα 3)                                      Sayfa 2 

2. ETKİNLİK 
 

Dinleyeceğiniz metinler hangi durumlarda söylenir? 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. Seçtiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

 

6. 
Fiziksel ve sosyal özelliklerinizi dikkate alarak, size özel bir beslenme programı düzenleyeceğiz. 

Vücut ağırlığınız her hafta kontrol edilecektir. 

7. 
Çocuklardan biri  ebe olur. 1-20’ye kadar sayar. Diğerleri farklı yerlerde saklanır. Ebe onları 

bulmaya çalışır. 

8. 
Bugün, akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtına bekleniyor. Tüm vapur seferleri 

iptal edilmiştir.  

9. 
Sevgililer gününde, aşkı temsil eden 40 adet kırmızı gül, şık bir cam vazo içerisinde gönderilir. 

Siparişiniz belirtmiş olduğunuz adrese teslim edilir. 

10. 
Fenerbahçe Kaptanı Alex de Souza, maçtan sonra gazetecilere Türkiye Kupası Çeyrek Final 

maçının sonucundan memnun olmadığını belirtti. 

 
 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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3. ETKİNLİK 
 

Sabah gazetesinde Bettany Hughes’un makalesinden alıntılara yer verilmiştir.  
Bu  metni dinledikten sonra doğru cevabı işaretleyin.  
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 

 

İSTANBUL'A DÖNÜŞ 
 

11. 
İngiliz Times gazetesinde, tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Hughes'un kaleme aldığı ve İstanbul'dan 

övgüyle bahsettiği bir gezi yazısına yer verildi. 

12. 
Gazete, Hughes'un, ilk ziyaretinden 30 yıl sonra, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'un gizli 

hazinelerini bulmak için bu şehre döndüğünü kaydetti. 

13. 
Yazısına, Avrupa Kültür Başkenti olarak 2010 yılının İstanbul için renkli bir yıl olacağına dikkati 

çekerek başlayan Hughes, "İstanbul favori şehrim.” diye yazdı. 

14. 
Hughes, Ortaköy'le ilgili "Tepemizde 20. yüzyılın Boğaz Köprüsü'nün tekno ışıkları, altımızda ise 

hafifçe aydınlatılmış 18. yüzyıl camisi" tanımlamasını yaptı. 

15. 
Yazısı, "Bu kent, ilk ziyaret ettiğimden, 30 yıldan bu yana çok değişmiş. (…) Bu yılki sanat programı 

İstanbul'un ne kadar parıltılı bir geleceği olduğunu hatırlatıyor" diye son buluyor. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
 
http://www.sabah.com.tr/Yasam/ 
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4. ETKİNLİK 
 

Bir internet sitesinde Türk hamamları ve özellikleri hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.  
Metni dinledikten sonra kitapçıkta verilen tümcelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 

 
Türk hamamları ve özellikleri 

 

16. Hamamlar, yıkanma amacıyla kullanılan yapılardır. Hamamın tarihi Romalılar'a kadar uzanır. 

17. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında binlerce hamam yapıldı. On yedinci yüzyılda, sadece 

İstanbul'da 168 büyük çarşı hamamı vardı. 

18. 
Çarşı hamamlarına her gün gidilebilir. Haftanın belli günlerinde kadınlara, başka günlerde ise 

erkeklere açıktır. 

19. 
Hamam iyi bir yıkanma ve temizlenme yeridir. Vücutta kan dolaşımını kolaylaştırarak insana rahatlık 

verir. 

20. 
Sağlık sorunları olan kişilerin çok sıcak suda yıkanmaları tehlikelidir. Bu yüzden hamamlar bazen 

zararlı olabilir. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
 

Vikipedi, Özgür Ansiklopedi (Kısmen kısaltılarak ve değiştirilerek alınmıştır.) 


