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ΤΟ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 
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√ 

√ 
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A. DİNLEME – ANLAMA                                                                               20 PUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ PARÇA:                                                                                    (4X2=8 Puan) 

 

GÜNLÜK HAYAT 

 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.         √        
 

1. Tuğba …                                                                                                     (2 puan) 

    

    a. ev hanımıdır.                                 

                        

    b. hemşiredir.   

                

    c. öğretmendir 

 

 

2. Rafael Londra’da yaşıyor.                                                                        (2 puan)                                                                                  

 

Doğru                             Yanlış 
 

 

3. Rafael hafta sonları eşi ve çocukları ile denize gidiyorlar.                    (2 puan) 

    

 Doğru                             Yanlış 
 

4. Gabriel boş zamanlarında …  .                                                                 (2 puan) 

 

    a. internete giriyor                                

                        

    b. futbol oynuyor   

     

    c. fotoğraf çekiyor                                       √                         İstanbul Kültür Sanat Basımevi                       

AÇIKLAMALAR 

 

Aşağıda üç farklı parça dinleyeceksiniz. 

Her parçada: 

 Soruları okumak için 1 dakika süreniz olacak. 

 Parçayı dinledikten sonra soruları cevaplamak için 1 dakika süreniz 

olacak. 

 Parçayı ikinci kez dinleyeceksiniz ve cevaplarınızı gözden geçirmek 

için 1 dakika daha süreniz olacak. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.austockphoto.com.au/image/woman-reading-a-book-on-a-park-bench-HOZEL&psig=AOvVaw0qSlP2WVcqXIEdWQYs_8Re&ust=1592714998424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjE44nMj-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nycelderlawyers.com/why-every-young-family-should-have-an-estate-plan/&psig=AOvVaw1I53TqE0_e4G650apt9k2Q&ust=1592715718697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjGvc7Oj-oCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.instaparis.fr/paris-photographer-bruno-barbero-men/&psig=AOvVaw37Dj89q2oiqg56kVynA45P&ust=1592716087133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMii-P_Pj-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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İKİNCİ PARÇA:                                                                                      (6X1=6 Puan) 

 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.         √  
 

1. Sema sınava gitmedi çünkü …                                                                 (1 puan)                                                                                                                                             

 

    a. zamanı yoktu.  

                        

    b. hastaydı.     

                

    c. çok iyi çalışmadı. 

 

 

2. Sınav çok zordu.                                                                                        (1 puan)                                                                                                                               

 

Doğru         √  Yanlış 

                 

3. Ayla sınavda …                                                                                          (1 puan)                                                                                                             

 

    a. çok yüksek not aldı.  

                        

    b. kendisini iyi hissetmedi.       

                

    c. üç soruyu boş bıraktı. 

 

4. Sema dün akşam salata yedi.                                                                   (1 puan)                                                                                                                                                                  

 

Doğru                           Yanlış 

 

 

5. Sema dün akşam …                                                                                   (1 puan)                                                                          

 

    a. evde yattı. 

                        

    b. hastaneye gitti.       

                

    c. teyzesine gitti. 

 

6. Tuzlu ayran zehirlenmeye iyi geliyor.                                                      (1 puan)                                                                                                    

 

Doğru         √  Yanlış 

                                         Altay, YDS Publishing                                                                                                                      
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√ 

√ 

√ 

√ 

ÜÇÜNCÜ PARÇA:                                                                                  (6X1=6 Puan) 

                                                                                         

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.          √  
 

1. Mert …. yaşıyor.                                                                                         (1 puan)                                                                                                     

 

    a. İstanbul’da 

                

    b. Ankara’da 

                

    c. Antalya’da 

 

 

2. İstanbul’da işleri sabah bitiyor.                                                                (1 puan)                                                                                              

   

Doğru                            Yanlış 

   

           

3. Bazen  …. biniyor ve adalara gidiyor.                                                      (1 puan)                                                                                                                                                                                                               

 

    a. vapura  

                

    b. otobüse 

                

    c. trene 

 

 

4. Üsküdar’da pastanede oturuyor.                                                              (1 puan)                                                                                                                                    

  

Doğru           √         Yanlış 

                  

5. Bazen sarayları ziyaret ediyor.                                                                 (1 puan)                                                                                                             

   

Doğru           √         Yanlış 

                     

             

6. Boğaz’da genellikle köfte yiyor.                                                               (1 puan)                                                                                                

   

Doğru                             Yanlış 
Altay, YDS Publishing                                                                                                                               

Başarılar dileriz! 


