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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY C1 – BÖLÜM 3 

Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προυορικού λόγου)  

 

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) 

Benim için iyi oyunculuk her rolün hakkını verebilmektir. Hangi rolü oynarsan oyna, görüntün her zaman 

iyi olmalı. İster hayatının maçına çıkmak için gün sayan bir boksör ol, ister tek bakışta kadınların kalbini 

çalan bir centilmen, iyi görünmek saçla başlar. Hayatımda kepeğe yer yok. Bu yüzden benim tercihim 

Clearman!  

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

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

- Evet, birkaç saat önce Aile Bakanlığı'na ait bir sığınma evini, tekrar ediyorum, Aile Bakanlığına ait bir 

sığınma evini basan saldırgan, içerde bulunanları rehin aldı. Arkamda görmüş olduğunuz apartmandaki 

evde kaç kişi olduğu bilinmiyor. Aile Bakanlığı'ndan yetkililere ulaşmaya çalışan polis yetkilileri, evi 

güvenlik çemberine aldılar.  

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

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

Kaybetmenin olmadığı, sadece iyilerin kazandığı, drama ile yarışmayı bir arada sunan ilk ve tek format 

"Sen Hak Ediyorsun" bilinenlerden çok farklı ... 

"Sen Hak Ediyorsun"un sunucusu ünlü oyuncu Yiğit Özşener, sunuculuktan öte yarışmacıların 

kazanmaları için adeta onlarla güç birliği yapacak.  

Eğer yakın çevrenizde yaptığı iyiliklerle örnek bir insan olmuş ancak başına gelen talihsiz olayları hiç hak 

etmediğini düşündüğünüz sevdiğiniz biri varsa onun kaderini değiştirmek ve hak ettiği mucizeyi ona 

sunmak sizin elinizde ... Siz, böylesi bir kişiye yardım edecek parayı toplamak için heyecanla yarışırken, 

kendisinin bundan en ufak bir fikri olmayacak! Ta ki finalde ona sürpriz yapana kadar ... Onun hayatını 

değiştirmek ister misin?  

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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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) 

Eski Mısırlılar için Piramit, bir yeniden doğuş motoru. Firavun'un ruhunun cennetlere uçacağı sonraki 

dünya için bir geçittir. Ordan, halkını sonsuza dek korumak için tepeden bakacak.  

Büyük Giza Piramidi, Kahire şehrinin üzerinde bir platoda yer alır.  

Ve 4.000 yıldan uzun bir süre dünyanın en büyük tek yapısı olarak kalmıştır.  

Büyük Piramit, sanayi devrimine kadar insan eliyle yapılmış tüm diğer taş binalardan daha yüksekti. 

Binlerce işçinin çabası ve teriyle yükselmişti. Ama, burdaki asıl başarı, o büyük ölçeğin de ötesine 

gidiyor. Son araştırmalar, Büyük Piramit'in bir matematik ve hassas mühendislik başyapıtı olduğunu 

ortaya çıkardı.  

Bunda, Mısır'ın görünmüş en büyük medeniyetlerden biri haline gelmesine yardımcı olan gelişmiş 

örgütlenme sisteminin de payı vardı.  

 

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

Piramit kelimesi Yunanca 'Pyramis'ten gelir. Bu, Yunanlıların Mısırlıların yedikleri konik ekmek 

somunlarına verdikleri isimdir.  

Ama, Mısırlılar için çok daha fazlası vardı. Orası, Firavun'un ve halkının ölümsüzleştiği yerdi. Eğer 

piramit Firavun'un ölümünden önce tamamlanamazsa, ruhu cennetlere yükselemez ve yeryüzüne kargaşa 

hakim olur.  

 

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

Çoğunluğu çamur ve kumdan oluşan bu ülkede taş, az bulunan bir şeydi. Ama, yeri akıllıca seçilmişti. Bir 

kireç taşı platosunun tam üstünde. 

Piramit işçileri köle değildi. Onlar, Mısır'ın dört bir yanındaki köylerden toplanan özgür insanlardı. 

Vergilerinin vadesi dolduğu için Giza'da çalışmayı kabul etmişlerdi. Hiyeroglifler inşaatın 20 yıl 

sürdüğünü gösteriyor.  

Büyük törenler, hassas planlama ve hizalama ve yirmi yıllık alın teri.  

Bu, insanoğlunun ihtirasının, dehasının ve insan ruhunun ölüme karşı zaferinin anlatımı. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
 

3. ETKİNLİK 
 

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. (Soru 17a - 20a) 

Diyette Başarısızlık Zayıflama Sürecini Nasıl Etkiler? 

Uzman DR. Beyhan Işık İle Söyleşi 
 

- Benim sorunum; ben 115 kiloyum, ben kendi kafama göre diyet yaptım, 6 ay boyunca o kilodan 13 kilo 

verdim. 

- Evet ... 

- Ondan sonra ben nasıl diyeti biraz bıraktığım an yine aynı kiloma geldim. Bir uzmana gitmedim, hiç 

kimseyle görüşmedim yani, kendi kendime kafama göre diyet yapıyordum. 
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- İşte kafamıza göre yapmaktan vazgeçmeliyiz. 

- Yani, evet, şimdi bu konuyla ilgili başarısızlıklar çok önemli, çünkü fazla başarısızlık biriktirmememiz 

gerekiyor. Şimdi, hanımefendi diyet yapmış "Kendi kafama göre" diyor, neye göre? Hangi kıstasla diyet 

yaptığını bilmiyoruz. Her zaman bu tür konularda mutlaka bir profesyonelle çalışmakta fayda var, ondan 

danışmanlık almakta fayda var ... Benim tecrübelerim, 500'ün üzerinde hastamız oldu aşağı yukarı... 

Genelde yarım sonuçlar geri dönmeye mahkûm. 

- Üstelik de daha fazla kilo alıyorlar değil mi? 

- Elbette, çünkü başarısızlık var sonucunda ve kendinize karşı yeniksiniz. 

Bir kere bir başarısızlık ikinci bir başarısızlığı getiriyor. Profesyonele danışmadığınız sürece bu 

başarısızlıklarınız daha derin yenilgiler yapar sizde, bir süre sonra tümden vazgeçiş ve giderek obeziteye 

geçiş, ondan sonra sizi bekleyen sistemik hastalıklar ... Şimdi, o yüzden, çok istekli olmaları gerekiyor ve 

bir yönteme bir profesyonele gittikleri zaman bu konuda sebahat etmeleri gerekiyor. Yoksa bütün 

profesyoneller, çok doktora gitmenin bir anlamı, avantajı, ona bir getirisi olamaz. Bir profesyonelden 

yardım alıp ve sebahat etmesi gerekiyor. Kendisiyle olan mücadelesini bırakmaması gerekiyor. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 
4. ETKİNLİK 

 

Meslekleri nedir? 

 

Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın. En fazla iki kelime kullanın! 

1b. - Burası asırlar önce bir tapınak olarak inşa edilmiş. Athena tapınağı. Athena, tanrıların kralı 

Zeus'un kızıymış. Babasının kafasından elinde silahıyla doğmuş. Bu nedenle de savaş tanrıçası 

olduğuna inanılırmış. Milattan önceki zamanlarda tanrılar için şenlikler yapılırmış. Tiyatro da 

böyle doğmuş.  

2b. -Yaz kızım. Karar: Taraflara soruldu. Her iki taraf da boşanmak istiyorum şeklinde beyanda 

bulunduğundan, tarafların boşanmalarına ilişkin, aşağıdaki hükümler verilmiştir: davanın kabulü. 

3b. - Bizim bir albümden önce bir bar süreci geçirdik biz de birkaç yıl. Çalmadığımız bar kalmadı. 

Kendi bestelerimizi ufaktan böyle empoze etmeye çalışıyorduk insanlara.  

4b. - Gelen bütün teklifleri bir kenara bırakacağız bu sene. Enerjimizi önümüzdeki bu ihaleye 

harcayacağız. Zira, bu ihaleyi aldığımızda, çok büyük bir yükün altına gireceğiz. Tabii ki, 

kazancımız da bir o kadar büyük olacak ... Ben burda bunca yıllık tecrübelerime dayanarak 

konuşuyorum. Böylesi münasip diyorsam, tartışacak bir husus kalmamıştır. Bir an önce 

oylamaya geçelim.  

5b. - Değerli dostlar, bir dakikanızı alabilir miyim?  

Hepinizin bildiği gibi burda Hasret'in albümünü kutluyoruz. Gerçekten çok büyük emekler 

verdik. Ve üzerinde büyük titizlikle çalıştık. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardık ve sizlerin bu güzel 

albüme gereken değeri vereceğinize eminim. Lâfı daha da fazla uzatmıyorum, herkese iyi 

eğlenceler!  

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. 


