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1. ETKİNLİK
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 1a - 7a)
A.

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

1a.

Dinlediğiniz parça, ...
A. Bir röportajdan alıntıdır.
B. Bir reklamdır.
C. Bir diziden alıntıdır.
Konuşmacıya göre, iyi bir oyuncu, ...
A. rolünü iyi ezberlemeli.
B. kadınların kalbini çalmalı.
C. dış görünüşüne önem vermeli.

2a.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.

B.

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

3a.

Dinlediğiniz parçada, ...
A. bir son dakika haberi verilmektedir.
B. Aile Bakanlığı’na ait bir sığınma evi tanıtılmaktadır.
C. Evdeki güvenliğin sağlanması hakkında gerekli talimatlar verilmektedir.
Konuşana göre, ...
A. Aile Bakanlığı olayı polise bildirmiştir.
B. Saldırgan, evdekileri ölümle tehdit ediyor.
C. Polis, evi gözaltına almıştır.

4a.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.

C.

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 5a - 7a)

5a.

Dinlediğiniz yarışmanın amacı, ...
A. Yarışarak para kazanmanızdır.
B. Sevdiğiniz bir kişiye yardım etmektir.
C. Ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu kanıtlamaktır.
"Sen Hak Ediyorsun" yarışmasının sunucusu, ...
A. yarışmacılara zor anlar yaşatacaktır.
B. yarışmacıların hayatını değiştirecektir.
C. kazanabilmeleri için yarışmacılara yardım edecektir.
"Sen Hak Ediyorsun" programı, ...
A. şansızlıklar sonunda hayat şartları dayanılamaz hale gelmiş kişilere adanmıştır.
B. eski dostlar arasında örnek adam olabilecek kişiyi seçmek için düzenlenmiştir.
C. hayatını değiştirmek isteyenlerin oyuna katılıp kazanmalarına iyi bir fırsattır.

6a.

7a.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.

DİKKAT
 Her soruya bir tek yanıt veriniz.
 Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 3. sayfasına yazınız.

 Sınava girenler tüm etkinlikleri yapmaya çalışmalıdır.
 Sınav süresi: 25 dakika.
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2. ETKİNLİK
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 8a - 16a)

Büyük Giza Piramidi
A.

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 8a - 10a)

8a.

Piramit, Eski Mısırlılar'a göre, ...
A. Cennetteki tepelere giden geçittir.
B. Ölümden sonraki hayata götüren yoldur.
C. Ölüme giden bir motordur.
Büyük Giza Piramidi'nin en önemli özelliği, ...
A. binlerce insan tarafından inşa edilmesidir.
B. 20 yıla yakın bir sürede tamamlanmasıdır.
C. teknik uygulamalar bakımından bir şaheser olmasıdır.
Mısır'ın en büyük medeniyetlerden biri olmasının nedeni, ...
A. İşbölümünün düzenli bir şekilde örgütlenmesidir.
B. Piramitlerin inşaatında firavunların rolüdür.
C. Sanayinin ileri düzeyde olmasıdır.

9a.

10a.

B.

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 11a ve 12a)

11a.

"Piramit" kelimesi, ...
A. ekmeğin şeklinden alınmıştır.
B. Mısırlıların yedikleri bir yemeğin adıdır.
C. Yunanlıların yedikleri ekmeklere verdikleri addır.
Mısırlıların inanışına göre, piramidin tamamlanmadığı taktirde, ...
A. Firavun öldüğünde başka bir piramide yerleştirilir.
B. Firavun’un ölümünden sonra yeryüzünde felaketler olur.
C. Firavun'un ruhu ebediyen yeryüzünde gezinmeye devam eder..

12a.

C.

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 13a - 16a)

13a.

Piramitlerin inşaatına gerekli olan taşlar, ...
A. dünyanın dört bucağından getirilmiştir.
B. Kahire şehrindeki eski taş yapılardan sağlanmıştır.
C. o yöredeki kireç taşı ocağından çıkarılmıştır.
Piramit'in yapımında çalışan işçiler, ...
A. Çalışmayı kabul etmiş vergi borcu olan tanrı kullarıydı.
B. Devlete borçlarını ödeyemeyen hür insanlardı.
C. iş bulmak üzere Giza’ya gelen yabancılardı.
Piramitler, ...
A. Mısırlıların egemenliğini simgeleyen yapılardı.
B. Firavunların tarihe geçmiş zaferlerinin izleridir.
C. İnsanoğlu’nun ölüme karşı gösterdiği direncin sembolüdür.
Dinlediğiniz parça, ...
A. Mısır’ı ziyaret etmenizi öneren bir programdan alıntıdır.
B. Dünyanın mucizelerini konu alan bir belgeselden alınmıştır.
C. Firavunların hayatı ile ilgili bir sunumdan alınmıştır.

14a.

15a.

16a.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
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3. ETKİNLİK

Diyette Başarısızlık Zayıflama Sürecini Nasıl Etkiler?
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. (Soru 17a - 20a)
17a.

18a.

19a.

20a.

Hastanın şikâyeti, ...
A. Çok kilolu olmasıdır.
B. Verdiği kiloları tekrar almasıdır.
C. Altı ay içinde yalnız 13 kilo verebilmesidir.
Doktora göre hasta, ...
A. her zaman kendi başına karar vermelidir.
B. isterse kendi kendine de rejim uygulayabilir.
C. her zaman bir diyetisyene başvurmalıdır.
Diyetisyen kontrolü olmadan yapılan rejimlerdeki başarısızlıklar, hastaları ...
A. kontrollü rejim yapmaya yönlendiriyor.
B. bir süre sonra daha dikkatli davranmalarına neden oluyor.
C. psikolojik bakımdan yenilgiye uğratıyor.
Doktora göre, rejim yaparken dikkat edilmesi gereken nokta ...
A. Hastaların sabırlı olup yememek için kendilerini tutmalarıdır.
B. Rejim yaparken hastalık kapmamalarıdır.
C. Rejim boyunca jimnastik yapmalarıdır.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.

4. ETKİNLİK
Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın.

En fazla
iki kelime kullanın!

Meslekleri Nedir?
1b.

_______________________________________



2b.

_______________________________________



3b.

_______________________________________



4b.

_______________________________________



5b.

_______________________________________



Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
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