
BİRİNCİ PARÇA:                
 

HABERLER 
 

 
1. Haber 
Birçok öğrenci üniversite ve lise giriş sınavlarında saniyelerle yarışıyor. 
Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin diğer adaylardan daha hızlı okumaları, 
daha hızlı anlamaları gerekiyor. Bu sınavlarda bir soruda ortalama 40–45 sözcük 
bulunuyor. Böyle bir soruyu normal hızda okumak 15–20 saniye sürüyor. Ancak 
hızlı okuyan teknikleriyle bir kişinin aynı soruyu 7 saniyede okuması mümkün. Bu 
da 100 soruluk bir sınavda 30–40 dakika zaman kazanmak demek. 
 
2. Haber 
Bilim adamlarına göre, spor yapmadan önce 2 fincan kahve içmek, kas ağrılarını 
azaltma için birçok ilaçtan daha etkili. Georgia Üniversitesi profesörlerine göre, 
sporcuların antrenmandan önce kahve içmesi, antrenman sonrası ağrıları %48 
azaltıyor.  
 
3. Haber 
Bir firma kredi kartına benzer bir mp3 çalar üretti. Bu küçük cihazı cüzdanda bile 
taşımak mümkün. Los Angeles’te bir fuarda ilk kez tanılan 2GB’lık cihaz, içinde 
yaklaşık 500 şarkı saklayabiliyor. 4 GB’lık model de birkaç ay içinde piyasaya 
çıkacak.  
 
4. Haber 
İspanya Basketbol Ligi’nin 15. haftasında Ceramica zor da olsa maçı 74–72 
kazandı. Bu takımda Türk oyuncu Serkan Erdoğan’ın da oynaması, Türk 
seyircileri televizyon karşısına çekti. Basketbolcumuz, maç boyunca çok iyi bir 
performans ortaya koydu.  
 
5. Haber 
Avustralyalı ünlü oyuncu Nicole Kidman, paparazzilerle tartıştıktan sonra yeni yıl 
tatilini tamamlamadan ülkesinden ayrıldı. Habere göre, bir paparazzi, Kidman ve 
eşinin, otomobillerinin içinde fotoğrafını çekmek istedi. Gazetecinin izinsiz 
fotoğraf çekmesi ünlü oyuncuyu çok kızdırdı. Kidman bu olaydan sonra özel 
jetiyle Avustralya’dan ayrıldı. 
 
6. Haber 
Lions Klübü’nün geleneksel ‘‘Uluslararası Lions Klüpleri Avrupa Müzik 
Yarışmasında’’ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Aylin Özer 
birinci oldu.  
Özer, ‘‘Jürinin beni birinci seçmesi çok güzel, çok mutluyum. Başarılı olmak için 
bundan sonra daha çok çalışacağım. Yarışmada 3 bin 500 Euro kazandım. Bu 
para ile profesyonel bir flüt almak istiyorum.  

                                                                                                                   Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER 
 



 
İKİNCİ PARÇA:                        
 

SİNEMA BİLETİ 
 
 
Arzu telefonla bir sinema bileti ayırtmak istiyor. Santraldeki görevliyle konuşuyor. 
 
Arzu: Şu sinemanın numarası kaçtı? Aman hatırlamıyorum. En iyisi 

telefon defterine bakayım. Hey, evet, işte burada. 1114534.  
Santral: İyi günler. Burası Kavaklıdere Sineması. Size nasıl yardımcı 

olabilirim? 
Arzu: Şener Şen’in filmi Gönül Yarası’nın seanslarını öğrenebilir miyim? 
Santral: Aaa maalesef hanımefendi. Gönül Yarası artık bizde oynamıyor. Bu 

akşam gösterimde başka bir film var. O filmde de Şener Şen 
oynuyor. Ama bu bir komedi filmi.  

Arzu: Seanslarını öğrenebilir miyim? 
Santral: Tabii iki seansımız var: 19.30 ve 21.45. Yer ayırmamı ister misiniz? 
Arzu: Evet adım Arzu. 21.45 için iki bilet rica ediyorum. Lütfen arka 

sıralardan olsun. 
Santral: Biletleriniz ayrıldı Arzu Hanım. Lütfen filmden en geç on beş dakika 

önce biletlerinizi alın. İyi günler. 
Arzu: İyi günler. Teşekkür ederim.  
 

                                                                                                                   Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÜÇÜNCÜ PARÇA:              
 

DOKTOR RANDEVUSU 
 

Selin arkadaşı için telefonla randevu alıyor. 
 
 
Sekreter: İyi günler Medi Klinik, buyurun. 
Selin: İyi günler. Kulak burun boğaz polikliniğinden randevu almak 

istiyorum. 
Sekreter: Tabii. Ne zaman için? 
Selin: Yarın olabilir. 
Sekreter: Yani 8 Mart Perşembe. Saat 13.30 sizin için uygun mu? 
Selin: Daha erken bir saat olabilir mi? 
Sekreter: Bir saniye lütfen, kontrol etmem gerekiyor. Saat 11.30 nasıl? 
Selin: Evet uygun. 
Sekreter: Adınız öğrenebilir miyim? 
Selin: Ben arkadaşım için randevu alıyorum. İsmi Cem Arhan. 
Sekreter: Tamam. Cem Bey’i saat 11.30’da bekliyoruz.  
Selin: Teşekkür ederim. 
Sekreter: Rica ederim. İyi günler. 
 

                                                                                                                   Kaynak: Ankara Üniversitesi - TÖMER 
 
 
 
 
 


