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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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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? 

 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 

TÜRKİYE’DE TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

1. Türkiye’de bu Türk ailesinin evinde yaşıyorsunuz. Aileyi bize de tanıtın. 

2. Türk arkadaşlarınızın bu fotoğrafını siz çektiniz. Neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Buradan sonra nereye 

gittiniz ve ne yaptınız? 

3. Sinemanın önünde bekliyorsunuz. Kiminle berabersiniz ve kimi bekliyorsunuz? O gelince ne yapacaksınız? 

4. Siz bu fotoğraftasınız. Kimlerle berabersiniz? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? 

 
2.2. ETKİNLİK 

MESLEKLER 

5. Bu bey nerede? Şu anda acaba ne düşünüyor? Sizce ne iş yapıyor? Nereye gidecek?  

6. Resimde teyzenizi  görüyoruz.  Kiminle konuşuyor? Teyzeniz nerede çalışıyor? Siz de bu işi yapar 

mıydınız?  

7. Bu  fotoğrafta  bir ilkokul öğretmeni görüyoruz. Ne dersi veriyor? Siz bu derste başarılı mıydınız? Siz de 

öğretmen olmak ister misiniz? 

8. Fotoğrafta sizi görüyoruz. (Kuaförü ya da müşteriyi gösteriyorsunuz). Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? 

Bundan sonra ne yapacaksınız? 

 
2.3. ETKİNLİK 

DERGİLER VE OKUYUCULARI 

9. Kız arkadaşınız Marie – Claire dergisinin fanatik okuyucusudur. Sizce  bu dergiyi neden okuyor? Marie – 

Claire’in okuyucuları kimler olabilir?  

10. Siz köşkten gazetenizi alırken yanınızdaki genç erkek bu dergiyi satın aldı. Sizce bu  dergiyi neden satın 

aldı? 

11. Arkadaşınız motosiklet meraklısı ve bu dergiye abone. Sizce motosiklet tehlikeli mi? Niçin? 

12. Kız kardeşiniz bilgisayar meraklısı ve sık sık bu dergiyi eve getiriyor.  O, bilgisayarda neler yapıyor? Bu 

dergiyi niçin alıyor? 
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2.4. ETKİNLİK 

FOTO ALBÜMÜNÜZ  

13. Sarı şapkalı bey sizsiniz. Neredesiniz? Klmlerle beraber, neyi  kutluyorsunuz?  

14. Bu fotoğrafta  siz kimsiniz? Kimlerle berabersiniz? Neredesiniz  ve ne yapıyorsunuz? 

15. Bu fotoğrafı siz çektiniz. Neredeydiniz? Kimlerle birlikteydiniz? Fotoğrafı çektikten sonra ne yaptınız? 

16. Fotoğrafta  siz de bu gençlerin arasındasınız. Fotoğraf ne zaman, nerede çekildi? Size neleri  hatırlatıyor?   

 
2.5. ETKİNLİK 

SİNEMA ZEVKİ 

17. Türkiye’de bir  sinemanın önündesiniz. Bu afişe bakıyorsunuz. Filmin konusu  ne olabilir? Bu tür filmleri  

siz sever misiniz? 

18. Erkek kardeşinizi sinemaya götüreceksiniz. Mahallenizdeki sinemada bu film oynuyor.  Onu böyle bir filme 

götürür müydünüz? Niçin? 

19. Bir gazetenin Hafta Sonu  ekinde bu film hakkında bir yazı yazacaksınız. Neler  yazardınız? 

20. Annenizle sinemaya gidiyorsunuz.  Bu afiş ilginizi çekiyor.  Filmin türü ne olabilir? Bu tür filmlerin  seyircisi 

kimler olabilir? 
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3. ETKİNLİK 

Sınava girenlere sorulacak sorular. 

 
3.1. ETKİNLİK 

 

a) Klasik müzik meraklısı olan arkadaşınız Meltem bu yaz Selânik’e sizi görmeğe geliyor. Ona Türk - Yunan 

Gençler Orkestrası konseri hakkında bilgi verin.  

 

b) Çocukluk arkadaşınız Emre birkaç günlüğüne Atina’ya geliyor. Beraber şarkılarını dinlediğiniz Deep 

Purple’ın konserine gitmek ne iyi bir fikir olurdu! Arkadaşınıza gerekli bilgiyi verin. 

 
3.2. ETKİNLİK 

 

a)  Size bu açık davet gönderildi. Bir arkadaşınıza, hoş bir akşam geçirmek için konsere beraber gitmeyi teklif 

ediyorsunuz. 
 
b) Ankara’dan gelen arkadaşınız Aylin’le Atina’da dolaşırken her yerde bu afişi görüyorsunuz. Bu etkınlik 

arkadaşınızın ilgisini çekiyor. 
 

3.3. ETKİNLİK 

  

a) İnternet'ten, konusu “Rebetiko müziği” olan bir tiyatro oyununun oynandığını öğrendiniz. Ankara’daki 

arkadaşınıza mutlaka izlemesini öneriyorsunuz. Ona ilgili bilgiyi verin. 

 
b) Bir arkadaşınız Fatih Akın hayranı. Türk yönetmenin en son filmi hakkında bir haber okudunuz ve onu 

bilgilendiriyorsunuz. 

 
3.4. ETKİNLİK 

 

a) Bu afişi gördünüz. Hayvanları çok seven arkadaşınız Ebru’ya bu Yunan - Türk kampanyasından 

bahsediyorsunuz. 

 
b) Arkadaşınız Oya’nın küçük kızı evcil hayvanları çok seviyor ama Oya eve hayvan alınmasına karşıdır. Bir 

dergide okuduğunuz bu ilginç haberi arkadaşınıza aktarıyorsunuz. 

 


