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Τποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων  

E ğ i t i m  v e  D i n  İ ş l e r i  B a k a n l ı ğ ı  

Κραηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

 Her soruya bir tek yanıt veriniz. 

 Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 3. sayfasına yazınız. 

 Sınava girenler tüm etkinlikleri yapmaya çalışmalıdır. 

 Sınav süresi: 25 dakika. 

DİKKAT 

1. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 1a – 4a) 

  

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

1a. Söz edilen genç adam, sevgilisiyle ... 

A. evlenmeyi düşünüyor. 

B. nişanlanmak niyetindedir. 

C. birlikte görünmekten kaçınıyor. 

2a. Dinlediğiniz haber, ...  

A. “Cumartesi Magazin” programından bir alıntıdır.  

B. “Günün Haberleri” programındandır. 

C. çocuklara yönelik bir programdandır. 

 

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

3a. Konuşan kadın niçin o kadar memnun? Çünkü ... 

A. bir nikâha davet edilmiştir. 

B. çok sevdiği arkadaşıyla konuşuyor.  

C. gittiği nikâhta kargaşa çıkmıştır. 

4a. Konuşan kadın, arkadaşına ... 

A. haftanın haberlerini anlatıyor. 

B. düğün dedikodularını anlatıyor. 

C. nikâhta tanıştığı bir aileden bahsediyor. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 5a - 9a) 

 
C. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 5a ve 6a) 
5a. Konuşan adam, ... 

A. memnundur. 

B. kararlıdır. 

C. endişelidir. 

6a. Konuşan adam, ... 

A. iş arkadaşına itimat ediyor. 

B. üretilen malların kalitesinden memnun değil. 

C. Avrupa’daki şirketlerle işbirliği yapmaktan çekiniyor. 

 
D. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 7a - 9a)  
7a. Doktor adayının, hocası karşısında tutumu nasıl? 

A. Gayet rahattır. 

B. Hata yapmaktan korkuyor. 

C. Sinirlerine hâkim olamıyor. 

8a. Profesör, öğrencisine karşı ...  

A. endişelidir. 

B. sinirlidir. 

C. sabırsızdır. 
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9a. Sizce, ... 

A. hastalığın teşhisi hâlâ belli değildir. 

B. hastanın sağlığıyla ilgili şikâyetleri bilinmiyor. 

C. hastalığın tedavisi belirlenmiştir. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

2. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 10a - 15a) 

 

Eflâtun ve Devlet 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 10a ve 11a)  

10a. Metnin amacı, ... 

A. Eflâtun'un hayatı hakkında bilgilendirmektir. 

B. Sokrates hakkında bilgi vermektir. 

C. Eflâtun'un felsefesini tanıtmaktır. 

11a. Eflâtun'a göre “formlar” nasıl kavranır? 

A. Duyu yoluyla. 

B. Düşünce yoluyla. 

C. Akademia'daki çalışmalarla. 

 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 12a ve 13a) 

12a. Eflatun eserinde neden bahseder? 

A. Filozofların eğitiminden. 

B. Krallığın kusurlarından. 

C. Hükümdarların yönetiminden.  

13a. Eflâtun’a göre, bir ülke nasıl yönetilir? 

A. Devlet yönetimini felsefeye dayandırmakla.  

B. Adaletin filozoflar tarafından uygulanmasıyla. 

C. Kralların filozoflara danışmalarıyla. 

 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 14a ve 15a) 

14a. O dönemde yaşayan sofistlerin bir bölümünün düşüncesine göre, ... 

A. kanunlar güçsüzleri ezdiriyor. 

B. kanunlar toplumun düzenini bozuyor.  

C. kanunlara göre herkes eşittir. 

15a. Eflâtun'un eseri “Devlet”, ... 

A. bir trajedi niteliklerini taşır. 

B. bir deneme olarak kaleme alınmıştır.  

C. diyalog şeklinde yazılmıştır. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 

3. ETKİNLİK 

Elif Şafak: Türkiye’nin en çok okunan kadın yazarı. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük ilgi 

görüyor. Euronews, Elif Şafak’la kültürü ve yazarlığı konuştu. 

 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. (Soru 16a - 20a) 

16a. Elif Şafak’ın okurlarının çoğu ... 

A. dinamik gençlerdir. 

B. kadınlardan oluşuyor. 

C. edebiyatçılardır. 
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17a. Elif Şafak’a göre Avrupa’nın her yerinde Türkleri ... 

A. çok iyi tanıyorlar. 

B. tanımak istiyorlar. 

C. hâlâ tanımıyorlar. 

18a. Elif Şafak’a göre, edebiyat ... 

A. dünyayı dolaşıp insanları ayrıştırmalıdır. 

B. her kültürden insanları birbirine yakınlaştırmalıdır. 

C. taraf olmalı ve bu konuda iddialı olmalıdır. 

19a. Elif Şafak, romanlarını İngilizce yazarken ... 

A. daha çok duygularının etkisi altında kalmaktadır.  

B. uzun bir şehirlerarası yolculuğa çıkıyor.  

C. kendini daha mantıksal bir şekilde ifade ediyor. 

20a. Elif Şafak, ... 

A. dilin insanı biçimlendirdiğine inanıyor. 

B. insanların dilin efendisi olduklarına inanıyor. 

C. bir insanın hayal gücünün her dilde aynı olduğuna inanıyor. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 

4. ETKİNLİK 

 
Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın. Tek kelime kullanın! 

 

Konuşmalar Nerelerde Geçmektedir? 

1b. 

 

 

Bu konuşma  ___________________________________ geçmektedir. 

  

2b. 

 

 

Bu konuşma  ___________________________________ geçmektedir. 

  

3b. 

 

 

Bu konuşma  ___________________________________ geçmektedir. 

  

4b. 

 

 

Bu konuşma  ___________________________________ geçmektedir. 

  

5b. 

 

 

Bu konuşma  ___________________________________ geçmektedir. 

  
 
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. 

 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ  


