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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. 

 



ΚΚΠΠΓΓ  / Türkçe Sınavı                                                                                                                                                    Mayıs 2010 

Düzey B1 / Bölüm 4                                                                                                                                  Sayfa 2 

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? 

 
 
AİLE YAŞAMI: 

 Ailenizle mi yaşıyorsunuz? 

 Pazar günleri ailece neler yaparsınız? 

 Akşamları evinizde vaktinizi nasıl geçirirsiniz? 

 Akrabalarınızla buluşup birlikte vakit geçirir misiniz? Beraber neler yaparsınız? 

 
BOŞ VAKTİNİZİ NASIL GEÇİRİRSİNİZ? 

 Sinemaya gitmeyi sever misiniz? 

 Ne gibi filmleri tercih edersiniz?  

 En son izlediğiniz film neydi? 

 İnternet 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 
ALIŞVERİŞTE 
 
1. Pazardasınız. Kimlerle beraber pazara gittiniz? Bu tezgahtan ne alacaksınız? Pazardan aldıklarınızla kimin 

için, neler hazırlayacaksınız?  

 

2. Fotoğrafta sizi görüyoruz. Nereden dönüyorsunuz? Neler aldınız? Kimin için aldınız? Şimdi nereye 

gidiyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

 

3. Sevgilinizle berabersiniz. Çiçek seçiyorsunuz. Kendinize mi, başkasına mı alıyorsunuz? Çiçekçiden sonra 

nereye gideceksiniz? Anlatınız. 

 

4. Arkadaşınız Osman’la bu dükkana girdiniz. Osman ne almak istiyor? Bu dükkana gelmeden önce neler 

yaptınız? Sonra ne yapacaksınız?  

 

5. Bu resimde neredesiniz? Ne alıyorsunuz? Hangi sebeple? Satıcı size neler söylüyor? Buradan başka neler 

alacaksınız?  

 
 
2.2. ETKİNLİK 
ANILAR 
 
6. Bu resimde sevgilinizle berabersiniz. Burası neresi acaba? Niçin burada bulunuyorsunuz? Nasıl geldiniz? 

Bu fotoğrafı kim çekti? 

 

7. İşte güzel bir aile fotoğrafınız. Neredesiniz? Neyi kutluyorsunuz? Bu resim çekildikten sonra ne yaptınız? 

 

8. Yaz tatilinizden bir resim. Fotoğrafta siz kimsiniz? Arkadaşlarınız kim? Neredesiniz? Bu bisiklet turundan 

önce neler yaptınız? Sonra ne yapacaksınız?  

 

9. Çocukluğunuzda çekilmiş bir resim görüyoruz. Kimlerle berabersiniz? Neredesiniz? Mevsim nedir? 

  

10. Bu fotoğrafta sizi görüyoruz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Sonra ne yapacaksınız? 
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2.3. ETKİNLİK 
İYİ VAKİT GEÇİRİYORUZ 
 
11. Bu fotoğrafta siz kimsiniz? Neredesiniz ve ne yapıyorsunuz? Burada sizden başka kimler vardı? Bundan 

sonra ne yaptınız? 

 

12. Resimdeki çocuk sizsiniz. Hemen yanınızdaki salıncakta kim var? Kimlerle berabersiniz? Fotoğrafı kim, 

nerede çekti?  

 

13. Resimde bize kendinizi gösteriniz. Neredesiniz? Ne giyiyorsunuz? Bir şey mi kutluyorsunuz? Bize 

arkadaşlarınızı tanıtınız. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

 

14. Dolmabahçe Sarayı’nın kapısının önündesiniz. Bu fotoğrafı siz çektiniz. İstanbul’a ne zaman, kimlerle 

beraber gittiniz? Saray ziyaretinden sonra neler yaptınız? 

 

15. Resimde siz kimsiniz? Burada ne izliyorsunuz? Kimlerle berabersiniz? Takımınız kazanıyor mu? Bundan 

sonra nereye gittiniz, ne yaptınız? Anlatınız. 

 
 
2.4. ETKİNLİK 
EVLER  

16. Büyükanneniz ve dedeniz tatile çıktılar ve size bu fotoğrafı gönderdiler. Nasıl bir yerde tatil yapıyorlar? 

Size göre neden böyle bir yeri seçtiler? Bu fotağrafta ne yapıyorlar?  

 

17. Bir arkadaşınız böyle bir evde yaşıyor. Siz de onu ziyarete gittiniz. Fotoğrafta ne yapıyorsunuz? Bu 

arkadaşınız ne iş yapıyor? Arkadaşınızı bize tanıtınız.  

 

18. Siz bir ev arıyorsunuz. Bu evi görmeye gittiniz. Bu evi beğendiniz mi? Niçin? Anlatın. 

 

19. Resimde ablanızı evinde görüyoruz. Bu resmi kim çekti? Ablanız kimlerle beraber? Şu anda ne yapıyor? 

Ablanızı ve ailesini bize tanıtınız. 

 

20. Eski bir okul arkadaşınız burada yaşıyor. Size bu resmi gönderdi. Arkadaşınızın evi nasıl bir yerde? Siz 

böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Niçin? 
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2.5. ETKİNLİK 
TATİLLERİMİZ 
 
21. İstanbul’da tatil yapıyorsunuz. Topkapı Sarayı’na gittiniz ve orada anne ve babanızın fotoğrafını çektiniz. 

İstanbul’a hangi mevsimde gittiniz? Topkapı Sarayı’na gitmeden önce ne yaptınız? Bu resmi çektikten sonra 

ne oldu? 

 

22. Bu resimde sizi görüyoruz. Neredesiniz? Kimlerle berabersiniz? Resminizi kim çekti? O gün neler 

yaptınız? Hava nasıldı? Anlatınız. 

 

23. Arkadaşınızın yazlık evindesiniz. Avluda oturuyorsunuz. Sizinle beraber başka kimler var? Ne 

yapıyorsunuz? O günkü programınız nasıldı? Başka neler yaptınız? Hava nasıldı? 

 

24. Arkadaşınız bu resmi çekti. Kimlerle beraberdiniz? Neredeydiniz ve ne yapıyordunuz? Bu resim 

çekildikten sonra neler yaptınız? Anlatınız. 

 

25. Ailenizle beraber hafta sonu tatili yapıyorsunuz. Nasıl bir yerde çadır kurdunuz? O gün neler yaptınız? 

Anlatınız. 

 
 

3. ETKİNLİK 

Sınava girenlere sorulacak sorular. 

 
3.1. ETKİNLİK 

 

a) İstanbul Rumları adı altında düzenlenen bu etkinlik hakkında bir Türk arkadaşınıza bilgi veriniz. 

 

b) İstanbul, bu yıl Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Arkadaşınız Mehmet’e bir gazetede okuduğunuz 

bu haber hakkında bilgi veriniz. 

 

3.2. ETKİNLİK 

 

a) Bu haberi gören Türk arkadaşınıza bu olay hakkında bilgi veriniz. 

 

b) Bu haberi gören Türk arkadaşınıza Şili depremi hakkında bilgi veriniz. 
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3.3. ETKİNLİK 

  

a) Michael Jackson hayranı bir arkadaşınıza bir dergide gördüğünüz bu haberi anlatın. 

 
b) Arkadaşınız Ayla halk oyunlarına çok meraklı. Bir dergide okuduğunuz bu metinden öğrendiklerinizi ona 

iletin. 

 
3.4. ETKİNLİK 

 

a) Arkadaşınız Esra ile Sintagma Meydanı’ndayken bu afişi gördünüz. Bu etkinlik hakkında arkadaşınıza bilgi 

veriniz. 

 
b) Yunanistan’ın Farsala bölgesini ziyaret eden bir Türk arkadaşınız orada değişik bir helva türünü tattı ve çok 

beğendi. Sizden bu helvanın nasıl ortaya çıktığını anlatmanızı istiyor. 

 


