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A. DİNLEME – ANLAMA

20 PUAN
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.

1.

BİRİNCİ PARÇA:

(2X2=4 Puan)
Hastalık

İki arkadaş yolda karşılaşıyorlar ve ayaküstü sohbet ediyorlar.

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

1. Ayşe … geliyor.

(2 puan)

a. otelden
b. hastaneden
c. okuldan

2. Ayşe’nin …

(2 puan)

a. ateşi yok ama öksürüyor.
b. hem ateşi var hem de öksürüyor.
c. ne ateşi var ne de öksürüyor. Başı ağrıyor.

Ankara Üniversitesi, TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi

1

2.

İKİNCİ PARÇA:

(4X2=8 Puan)

Kahvaltıdan önce ne yapıyorsun?

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

1. Ali duştan önce …

(2 puan)

a. kahvaltı yapıyor.
b. spor yapıyor.
c. ilaç alıyor.

2. Ali … kahvaltı yapıyor.

(2 puan)

a. bir kafede
b. duştan önce
c. duştan sonra

3. Kaya kahvaltı yapmıyor çünkü …

(2 puan)

a. işe erken gitmek istiyor.
b. kahvaltıdan hoşlanmıyor.
c. çok geç kalkıyor.

4. Kaya işten önce bir kafede kahvaltı yapıyor ve gazete okuyor.

Doğru

(2 puan)

Yanlış

Yabancı Dilim Türkçe, Dilmer Yayınları
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3.

ÜÇÜNCÜ PARÇA:

(4Χ2=8 Puan)

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.

√

Alışveriş
1. Müşteri bir kilo domates, yarım kilo patates ve yarım kilo da kuru soğan
almak istiyor.
(2 puan)

Doğru

Yanlış

2. Müşteri meyvelerden … almak istiyor.

(2 puan)

a. bir kilo muz ve beş tane de portakal
b. bir kilo kiraz ve beş tane de elma
c. bir kilo muz ve beş tane de elma

3. Hepsi toplam … lira.

(2 puan)

a. 7
b. 8
c. 9

4. Müşteri kredi kartıyla ödemek istiyor.

Doğru

(2 puan)

Yanlış
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