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Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe Yeterlik Sınavı

DİNLEME

Bu bölüm toplam 25 puandır.  30 sorudan oluşmaktadır. Soruların puan değerleri eşittir.

Her metin bir defa dinletilecektir.

Metinleri dinlemeden önce soruları okumanız, dinledikten sonra ise cevaplamanız için süre veri-
lecektir.

Cevaplarınızı cevap kâğıdının ilgili bölümlerine işaretlemeyi unutmayınız.

Dinleme Metinleri ve Soruların Dağılımı

1. Dinleme Metni 1-3

2. Dinleme Metni 4-7

3. Dinleme Metni 8-12

4. Dinleme Metni 13-18

5. Dinleme Metni 19-24

6. Dinleme Metni 25-30

SÜRE: 45 dakika (Metinler dinletilirken geçen süre hariçtir.)
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ANONS 

Metni dinleyiniz ve aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını işaretleyiniz.

1.  Uçuş boyunca elektrikli aletler kullanılmamalıdır.

Doğru                         Yanlış  

2.  Uçak inişteyken koltuklar dik konuma getirilmelidir.

Doğru                         Yanlış  

3.  Uçakta, el eşyalarınızın konması için ayrılmış yerler vardır.

Doğru                         Yanlış  

LENS KULLANIMI VE BAKIMI 

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

A) B) C) D)

gözünüzde enfek-
siyon ya da yara-
lanmalara neden 
olabilir. 

çevrenizdekileri 
bulanık görmenize 
yol açabilir. 

lensin gözünüze 
yerleşmesine yar-
dımcı olabilir.

lensinizde bir hasar 
olduğunun belirtisi 
olabilir.

4. Gözünüzde 
batma ya da 
yanma hisset-
meniz

  

5. Sağ ve sol 
lenslerinizi 
karıştırmanız 

   

6. Lenslerinizi 
musluk suyuy-
la temizleme-
niz 

  

7. Göz kapakla-
rınıza masaj 
uygulamanız 

   

DİNLEME - 1 (1-3. sorular)

DİNLEME - 2 (4-7. sorular)
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MÜZELER

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8. Zeytinyağı Müzesi aşağıdaki illerin hangisinde hizmet vermektedir?

A) İzmir
B) Konya
C) Ankara 
D) Çanakkale

 

9. Kadın Eserleri Müzesi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı temalarda hazırlanmış bölümlerden oluşur.
B) Kuruluşundaki ismi daha sonra değiştirilmiştir.
C) Portrelerle düzenlenmiş bir girişi bulunmaktadır.
D) Müze binası olarak eski bir konak kullanılmıştır.

10. Bünyesinde müzik programları da düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTT Pul Müzesi
B) Kadın Eserleri Müzesi
C) Zeytinyağı Müzesi
D) Mevlâna Müzesi 

 

11. Mevlâna Müzesi’ndeki özel kütüphaneyi kullanmak için öncelikle yapmanız gereken aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Müze Müdürlüğüne müracaat etmek
B) Kültür Bakanlığına başvurmak
C) Araştırmacı belgesi almak 
D) İstenen ücreti yatırmak

 

12. Ziyaretçilerine interaktif sunumların yapıldığı müze aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTT Pul Müzesi
B) Zeytinyağı Müzesi
C) Kadın Eserleri Müzesi
D) Mevlâna Müzesi

DİNLEME - 3 (8-12. sorular)
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ARILARDAKİ MUCİZE 

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

13. Dinlediğiniz metinde kraliçe arı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yaşam süresinin uzun olduğuna
B) Kovandaki düzeni sağladığına
C) Yavruların bakımını üstlendiğine 
D) Kovandaki en büyük dişi olduğuna

14. Dinlediğiniz metne göre işçi arılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kovanın ihtiyacı olan gıdayı temin eder.
B) Kovanın temizliğiyle ilgilenir.
C) Kovanı saldırılara karşı korur.
D) Peteklerin yapımından sorumludur.

15. Arılar, besin kaynağının yakın olduğunu kolonideki diğer arılara nasıl haber verirler?

A) Dansın hızını yavaşlatarak
B) Daire dansı yaparak 
C) Dansın süresini artırarak 
D) Kuyruk dansı yaparak

 

16. Dinlediğiniz metne göre arılar besin kaynağının kalitesini nasıl anlarlar?

A) Yabancı arıların besine bıraktıkları koku ile
B) Toplayıcı arının kovandaki dans şekliyle
C) Toplayıcı arının üzerine sinen koku ile
D) Toplayıcı arıların besini tamamen emmesiyle 

 

17. Dinlediğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kovandaki arılar, toplayıcı arının dansını görür görmez kaynağa yönelir.
B) Arılar, gelişmiş koklama duyuları sayesinde bitkilerin kokularını karıştırmaz.
C) Arılar, işitme duyusuna sahip olmadıkları için sesli haberleşemez.
D) Arılar danslarını ışıksız bir ortamda, peteklerin üstünde yapar.

18. “Yabancı arılar, çiçekte başka bir arının kokusunu aldıklarında çiçeği terk eder çünkü …………” cümlesi 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) kaynağı tarif edemezler.
B) besin kaliteli değildir.
C) kaynak kovana uzaktır.
D) kaynaktaki besin bitmiştir.

DİNLEME - 4 (13-18. sorular)
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SUUT KEMAL YETKİN’LE SÖYLEŞİ

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. Dinlediğiniz metinde yazar “Edebiyat konuşacaktık sanırım.” cümlesiyle neyi anlatmaktadır?

A) Ne konuşacağını unuttuğunu
B) Konuyu değiştirmek istediğini 
C) Söyleşi yapana kızdığını
D) Edebiyat konuşmayı sevdiğini
 

20. Dinlediğiniz metne göre yazarın edebiyata olan ilgisini artıran kimdir?

A) Okul arkadaşı
B) İlkokul öğretmeni
C) Rahmetli babası
D) Okuduğu bir yazar
 

21. Dinlediğiniz metinde yazarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) İlkokuldaki en sevdiği ders hangisidir?
B) İlk şiiri hangi dergide çıkmıştır?
C) İlk düzyazısı ne zaman yayımlanmıştır?
D) Okuldaki başarı durumu nasıldır?
 

22. Dinlediğiniz metne göre gençlik yıllarında yazarın hayal edip mutlu olduğu şey nedir?

A) Sevdiği yazarlarla tanışmak
B) Güzel şiirler yazmak
C) Öldükten sonra tanınmak
D) Çok sayıda eser vermek
 

23.Yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yaşadığı toplumun edebî gelişiminden ümitli olduğu
B) Daha çok Türk sanatçılarının eserlerini okuduğu
C) Başlayıp da bitiremediği yazılarının bulunduğu
D) Bir konu araştırıp onun üzerine yazmaya çalıştığı 

24. Yazara göre edebiyatın ilerlemesi için yapılacak en gerekli şey nedir?

A) Dünya edebiyatına girecek eserler çıkarmak
B) Edebiyatı kendine bir dert olarak görmemek
C) Sanat ve hürriyet konulu eserler yazmak
D) O edebiyatın gelişim sürecine engel olmamak

DİNLEME - 5 (19-24. sorular)
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HANGİ FİLME GİTSEK?

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

25. Dinlediğiniz metne göre Burcu ve Ahmet sinemaya ne zaman gidecekler?

A) Yarın akşam
B) Bu gece
C) Cumartesi 
D) Pazar
 

26. Dinlediğiniz metinde 12 Yıllık Esaret filmiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yaşanmış bir hikâyeden uyarlandığına
B) Tarihî içerikli bir film olduğuna
C) Özgürlük savaşı veren bir zenciyi anlattığına
D) Kahramanın ailesiyle birlikte kaçırıldığına

27. Dinlediğiniz metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Burcu kaç film arasında kararsız kalmıştır?
B) Aydınlıktan karanlığa filmi nasıl sonlanıyor?
C) 12 Yıllık Esaret filmi nasıl eleştiriler almıştır?
D) Aydınlıktan Karanlığa filmi hangi dönemde geçiyor?

28. Dinlediğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ahmet ve Burcu, Cannes Film Festivali’nde ödül alan filme gidecekler.
B) Aydınlıktan Karanlığa, hapse giren zengin bir işadamını anlatıyor.
C) Ahmet ve Burcu’nun gideceği film iki saatten fazla sürüyor.
D) Ahmet ve Burcu, korku filmi izlemeyi tercih ediyorlar.

29. Dinlediğiniz metne göre Burcu ve Ahmet gitmek istedikleri seanstan neden vazgeçmişlerdir?

A) Sadece ön sırada yer buldukları için
B) Trafik kalabalık olduğu için
C) Ofiste yoğun çalıştıkları için             
D) Akşam yemeği yiyecekleri için

30. Dinlediğiniz metne göre Ahmet ve Burcu saat kaçta buluşacaklar?

A) 20.30
B) 22.30
C) 18.30
D) 16.30

DİNLEME - 6 (25-30. sorular)




