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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY B1&B2 – BÖLÜM 3 

Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προυορικού λόγου)  

1. ETKİNLİK 

Konuşmaları dinledikten sonra uygun olan fotoğraflarla eşleştirin. Bir fotoğraf kullanılmayacaktır. 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 
 

Ne veya Kim Hakkında Dedikodu Yapıyorlar? 

1a. 

- Ay şunun güzelliğine bak! 

- Evet, haklısın, süper! Kırmızı renk, daha ihtişamlı gösteriyor değil mi? Sen ne dersin? 

- Ben de kırmızı rengi çok beğeniyorum. Acaba kimindir? 

- Herhalde sahibi çok zengin olmalı ... 

2a. 

- Leylacığım, sana son haberleri vereyim. Tamer, Hande'yi yemeğe davet etmiş. Hande de kabul 

etmiş. Galiba çıkıyorlar. 

- Aman, ne bulmuş Hande'de? 

3a. 

- Ayşe, Cengiz Bey'in Tarık'a yaptığını duydun mu? Tarık ödevini getirmemiş, Cengiz Bey de onu 

sınıfa almamış. 

- Ya, sahi mi? Bana da biraz fazla sert biri gibi geldi. Aman, dikkat etmeliyiz! 

4a. 

- Alo, Sevimciğim, nasılsın? 

- İyiyim, sen nasılsın? Geçen gün Sibeller'e ziyaretin nasıl geçti? 

- Ay Sevimciğim, sana anlatamam oturdukları yerin güzelliğini; bahçe içinde, iki katlı, süper lüks bir 

yer. Bayıldım doğrusu! 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

2. ETKİNLİK 

Diyaloğu dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 5a-7a) 
Diyaloğu kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.  

 

Sevinçli Bir Gün 
- Kimse bilemedi, bir tek ben bildim. Sen öğrettin ya, hemen söyledim. 

- Çok sevindim. Ama bu benim değil, senin başarın, biliyorsun, değil mi? 

- Baba, baba biliyor musun? Ben bugün ilk defa parmak kaldırdım. 

- Merhaba. 

- Merhaba. 

- Hadi canım, hayatta inanmam! 

- Gerçekten, öğretmen bir soru sordu, kimse bilemedi, bir tek ben söyledim. 

- Aferin sana! O zaman ben de seni ödül olarak yemeğe götüreyim, ha? 

- Yaşasın! 

- Bize eşlik eder misin? 

- Evet lütfen, Çiçek abla, sen de gel! 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
"Aşk ve ceza" dizisinden alınmıştır. 
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3. ETKİNLİK 

Metni dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın. (Soru 8a-11a) 
Metni iki kere dinleyeceksiniz. 
 

Saygı 

Bugünkü programımızda, ünlü yazar Nurullah Ataç'ın kitabından alınmış bir anısını dinleyeceğiz. 

"Otobüsteydim bugün. Bir adam bindi. Sarımsak yemiş. Yanımda durmadı, yine de duyuluyordu ağzının 

kokusu. Burnumu tıkadım. Çekilir şey değildi o koku! Nasıl yaparlar bunu? Kendi keyiflerinden başka 

hiçbir şey düşünmezler mi bu adamlar? Şunu bunu rahatsız edeceklermiş, umurlarında değil! Kimsenin 

zevkine karışacak değiliz. Ama sarımsak yedikten sonra girmesinler kalabalığın içine, düşünsünler de, 

başkalarını rahatsız etmesinler! 

"Şu adama bir çatayım" dedim içimden. Ama biliyorum, kavga çıkardı, otobüstekilerin çoğu da ondan yana 

olurdu. Canı istemiş de sarımsak yemiş o adamcağız! Ne karışırmışım ben? Göze alamadım. Ama kavga 

etmeyi, tartışmayı almalı göze. Kimsenin işine, keyfine karışmak değildir bu. Bana öyle geliyor ki, bu da bir 

yurttaşın başlıca görevlerindendir." 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
Nurullah Ataç, Günce (Uyarlanmıştır) 

4. ETKİNLİK 

Diyaloğu dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 12a-15a)  
Diyaloğu kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz. 

Anlaşma  
Kadın: Benzinimiz bitmek üzere. Hemen şuradaki benzinciye gir de benzin alalım.  

Erkek: Olur karıcığım, alalım. 

Kadın: Dikkat et! Karşıdan araba geliyor. 

Erkek: Allah, Allah! Gördüm. Lütfen, sakin ol!  

Kadın: Hızlı gitmene gerek yok, zamanımız var. Film yarım saat sonra başlıyor. Biliyorsun, hızlı gidince 

korkuyorum. 

Erkek: Tamam. Söyle bakalım, hangi filme gidiyoruz? 

Kadın: "Aşkın 500 günü". 

Erkek: Olamaz! Yine mi aşk filmi? Biliyorsun, ben aşk filmlerinden hoşlanmıyorum.  

Kadın: Biliyorum ama bu çok farklı bir aşk filmi.  

Erkek: Hadi tamam, bu filmi de görelim bakalım. Ama gelecek hafta bir macera filmi görmeye gidiyoruz. 

Tamam mı? 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

5. ETKİNLİK 

Metni dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.  
Metni iki kere dinleyeceksiniz. 

 

Kitap En İyi Dostumuzdur  

"Kültür - çocuk" televizyon programından kitapla ilgili bir öykü dinliyoruz.  

1b. 

"Hülya, kitap okumayı çok severmiş. Boş zamanlarını sürekli kitap okuyarak, yeni bilgiler öğrenerek 

geçirirmiş. Hülya'nın arkadaşı Cem ise hiç kitap okumaz, boş zamanlarını bilgisayarın başında 

oynayarak harcarmış." 

2b. 

"Birkaç gün sonra Cem 12 yaşına basacakmış. Bu güzel anı kutlamak için Hülya'yı ve diğer 

arkadaşlarını davet etmiş. Arkadaşları Cem'e oyuncaklar, bilgisayar oyunları hediye etmiş. Hülya 

ise Cem'e bir hikâye kitabı almış." 
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3b. 

"Cem, Hülya'nın hediyesiyle hiç ilgilenmeden hemen yeni bilgisayar oyunlarıyla oynamaya 

başlamış. Bir gün, Cem'in bilgisayarı bozulmuş. Cem oynayacak oyun bulamadığı için çok sıkılmış. 

Odasında kendisine yeni bir oyuncak ararken Hülya'nın ona doğum gününde hediye ettiği hikâye 

kitabını bulmuş." 

4b. 

"Önce, "Bir iki sayfa okur, sonra da sokağa oynamaya giderim" demiş, ama kitabı okudukça çok 

hoşuna gitmiş. Kitaptaki hikâyelerin hepsi birbirinden güzelmiş. Cem, okudukça yeni yeni şeyler 

öğreniyormuş." 

5b. 

"Kitabı bitirince "Keşke daha önce bilgisayar oynamak yerine kitap okusaydım. Kitaplar oyunlardan 

daha güzel, hem de çok eğlenceli. Bundan sonra ben de hep kitap okuyacağım." demiş. Hülya da 

arkadaşı Cem'in kitap okumaya başladığını duyunca çok sevinmiş". 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
www.kulturcocuk.gov.tr (Uyarlanmıştır) 

 
6. ETKİNLİK 

Dinleyin ve konuşanların ne hakkında konuştuklarını yazın.  
Konuşmaları iki kere dinleyeceksiniz. 

 

Ηavadan Sudan ... 

6b. 

A: Servisten çok memnun kalacaksınız. Çalışanlar çok kibar ve güler yüzlü. 

Odalar hem çok konforlu hem de daima temiz. Ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz? 

B: Gelecek ay, 1 haftalığına gideceğiz. 

A: Tamam o zaman, bu hafta içinde rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Erken rezervasyonda 

indirim yapıyorlar. 

7b. 

- Her anne-baba gibi oğlumuz için önceliklerimizi karşılayabilecek bir eğitim kurumu aradık. Eğitim 

bizim için her şeyden önce geliyor. Bu okulun çocuğumuza çok şey kazandıracağını düşünüyoruz. 

Bu sebeple burayı tercih ettik. 

8b. 

- Los Angeles Sanat Müzesinde, sıradışı yönetmen, fotoğrafçı ve yazar Tim Burton'ın yaratıcı 

çalışması sunulacak. Sergide, Tim Burton'ın az bilinen projeleriyle beraber, kostümler, çizimler, 

kuklalar, maketler, resimler ve fotoğraflar da olmak üzere birçok eseri yer alıyor. 

9b. 

- Dünyamı aydınlattınız ... Tercihimi yapmadan önce çok araştırdım ve birçok kişinin görüşünü 

aldım. Burada herkesin işine sadık ve profesyonel olduğunu gördüm. Başta kendi doktorum olmak 

üzere tüm sağlık personeline de teşekkür ederim. 

10b. 

- Dizideki başarısının ardından "Seni Kalbime Gömdüm" ile beyazperdede boy gösteren oyuncu ve 

ekibi, bugünün siyasal ve toplumsal çelişkilerine de ışık tutuyor. Temposu yüksek, karakterleri 

sahici, diyalogları anlamlı, sosyal, politik sözü kuvvetli bir yapıt. 

 

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. 

 


