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Diğer sayfaya geçiniz.

Türkçe Yeterlik Sınavı A

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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ATürkçe Yeterlik Sınavı

DÜNYA GENÇLERİNİN ELLERİ TÜRKÇE YAZ OKULUYLA BİRLEŞİYOR

Metni dinleyiniz ve aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını işaretleyiniz.

1. Türkçe Yaz Okulu 25 Temmuz’da 60 gencin katılımıyla İstanbul’da başlayacak.  

Doğru                         Yanlış  

2. Türkçe Yaz Okulu katılımcıları 23 Ağustos’ta İstanbul’da bir araya gelecek.

Doğru                         Yanlış  

3. 1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı katılımcıların bulunduğu illerde gerçekleşecek.

Doğru                         Yanlış

DİNLEME - 1 (1-3. sorular)

DİNLEME - 2 (4-7. sorular)

Ömer ve Elif
Ömer ve Elif, 9 Ağustos’ta evleniyorlar. Ömer, spor 
yapmayı ve doğal lezzetleri tatmayı seviyor. Elif ise 
yüzmekten ve alışveriş tutkusundan vazgeçemiyor. 
Burası, onların balayında keyifli zaman geçirebilecekleri 
bir otel.

Ali Bey 
Ali Bey, bir şirkette insan kaynakları müdürü. Her yıl şirket 
çalışanları için hizmet içi eğitim programları düzenliyor. 
Ali Bey, bu yaz şehir merkezine yakın, toplantı için uygun 
salonları olan, aynı zamanda rahat edebilecekleri bu oteli 
tercih etti. 

Yılmaz Bey 
Yılmaz Bey, çocuğuna karne hediyesi olarak 15 günlük 
bir tatil hazırlığı yapıyor. Ailece eğlenceli ve güzel zaman 
geçirebilecekleri, aynı zamanda oğlu Cem’in kayak 
eğitimi alabileceği bu otel tam onlara göre.

Eylül ve İrem 
Eylül ve İrem, yoğun çalışma döneminin ardından beraber 
kısa bir tatil planlıyorlar. Üzerlerindeki yorgunluğu ve 
stresi atabilecekleri, ruhsal ve bedensel olarak rahatlatıcı 
hizmetleri olan, tarihî yapı görünümündeki bu oteli 
beğendiler.                      

OTEL REHBERİ 

Dinlediğiniz metinde dört otel tanıtımı yer almaktadır. Bu tanıtımlara göre aşağıdaki kişilerin hangi otelleri 
tercih ettiklerini işaretleyiniz.

A) Otel Nilüfer B) Otel Halikarnas C) Kervansaray Oteli D) Dedeman Palandöken

4. Ömer ve Elif   
5. Ali Bey    
6. Yılmaz Bey   
7. Eylül ve İrem    
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Türkçe Yeterlik Sınavı A

“E-NABIZ”LA SAĞLIĞINIZ HEP YANINIZDA

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8.   E-nabızda randevu ve muayene öncesi süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kullanıcılar, hastane ve doktor seçimini kendileri yapıyor.
B) Kullanıcılar, sistem üzerinden doktorlarıyla görüntülü konuşabiliyor.
C) E-nabız, kullanıcılarına belli aralıklarla randevu zamanını hatırlatıyor.
D) Muayeneden önce doktorla sistem üzerinden yazılı iletişime geçilebiliyor.  

9.  E-nabızın güvenlik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sistemde kayıtlı bilgilerin kontrolü kullanıcının elindedir.
B) Kullanıcılar, hesaplarını geçici ya da tamamen kapatabilir.
C) Doktorların, kullanıcıların bilgilerine izinsiz erişme hakkı vardır. 
D) İzin vermesi durumunda bir kullanıcının hesabına yakınları girebilir.

10. Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hangi web adresinden e-nabız programına erişilebildiğine
B) E-nabızın, kullanıcıların sağlık bilgilerini nereden elde ettiğine
C) Kullanıcıların hangi gün ve saat aralığında e-nabızı kullanabildiğine
D) E-nabızdaki bilgilerin tanı ve tedavi sürecine ne gibi katkısının olduğuna

11.  Aşağıdakilerden hangisi e-nabızda kullanıcıların “Hakkımda” bölümüne kendilerinin eklediği bilgilerden 
biridir?

A) Reçete bilgileri
B) Tahlil sonuçları
C) Kronik hastalıklar
D) Radyoloji görüntüleri

12. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların e-nabızda olması gereken zorunlu bilgilerinden biridir?

A) Telefon numarası
B) E-posta adresi
C) Nüfus bilgileri
D) Kan grubu
 

DİNLEME - 3 (8-12. sorular)
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ATürkçe Yeterlik Sınavı

DİNLEME - 4 (13-18. sorular)

BU KUŞLAR BİR DÂHİ

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

13. Fındıkkıran kuşlarının fiziksel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A) Gagalarının boyuna
B) Vücut ağırlıklarına
C) Tırnak ölçülerine
D) Tüylerinin rengine

14. Fındıkkıran kuşları çam ağacının kozalaklarından hangi ayda tohum toplamaktadır?

A) Temmuz
B) Haziran
C) Ağustos
D) Eylül

15. Fındıkkıran kuşlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Dillerinin altındaki keselere kaç tane tohum sığdığına
B) Yaz ve bahar mevsimlerinde nelerle beslendiklerine
C) Tohumları gömerken nasıl bir gruplama yaptıklarına
D) Toprağın ne kadar altına tohumları gömdüklerine

16. Dinlediğiniz metne göre fındıkkıran kuşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuş türleri arasında güçlü hafızasıyla öne çıkar.
B) Tohumları kendine göre belli olgunluğa erişince toplar.  
C) Çevredeki sabit nesneleri belirledikten sonra tohumu gömer.
D) Çam tohumlarını yiyen diğer kuş türleriyle rekabet hâlindedir.

17. Fındıkkıran kuşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İklimin soğuk olduğu yüksek yerlerde yaşar. 
B) Tohumları gömdükleri yerlerin birbirine uzaklığını ölçer.
C) Ömrü boyunca toprağa yaklaşık 100 bin tohum gömer.
D) Aralık ayında tohumları topraktan çıkarma işini tamamlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi fındıkkıranların, sakladıkları tohumları bulmalarını engelleyen durumlardan biri 
değildir?

A) Rüzgârın tohumları çevreye dağıtması
B) Tohumların köklenip fidana dönmesi
C) Köstebek ve farelerin tohumları yemesi
D) İşaretledikleri yerlerin karla kaplanması
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Türkçe Yeterlik Sınavı A

TİYATRODA BİR ÖMÜR

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. Metne göre Nejat Uygur’la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Doğum yeri ve tarihine
B) Anne-babasının mesleğine
C) Üniversitede okuduğu bölüme
D) Çocukluğunun geçtiği şehirlere

20. Nejat Uygur’la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Askerdeyken tiyatroya ara vermiştir.
B) 1950’de kendi tiyatrosunu kurmuştur. 
C) Çocukken tiyatrocu olmayı hayal etmiştir. 
D) İlkokuldayken turnelere çıkmaya başlamıştır.

21. Nejat Uygur’la ilgili metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kaç çocuğu olduğuna
B) Ne zaman tanınmaya başladığına
C) Tiyatro kursuna kaç yaşında gittiğine
D) Çocukken ailesiyle ne sıklıkta tiyatro izlediğine

22. Metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı vardır?

A) Süheyl ve Behzat Uygur’un mesleği nedir?
B) Nejat Uygur ne tür oyunlar sahnelemektedir?
C) Nejat Uygur’un sahnelediği oyun sayısı kaçtır?
D) Türkiye’de hangi özel tiyatrolar perde kapatmıştır?

23. Metne göre Nejat Uygur’la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mesleğinden dolayı pişmanlık duymaktadır.
B) Torunlarının tiyatrocu olmasını istemektedir. 
C) Meslek hayatında iyi kazançlar elde etmiştir.
D) Avrupa’nın farklı şehirlerinde oyunlar sahnelemiştir. 

24. Aşağıdakilerden hangisi Nejat Uygur’un genç tiyatroculara tavsiyelerinden biri değildir?

A) Özgün espriler yapmaları
B) Seyircilere karşı saygılı olmaları
C) Seyircileri oyuna dâhil etmeleri
D) Çok okuyarak kendilerini geliştirmeleri

DİNLEME - 5 (19-24. sorular)
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ATürkçe Yeterlik Sınavı

DİNLEME - 6 (25-30. sorular)

BALAYI HAZIRLIĞI

Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

25. Dinlediğiniz metne göre Ece neden endişelenmektedir?

A) Uçak bileti bulamayacağı için
B) Gelinliği yetişmeyeceği için
C) Otelde yer bulamayacağı için
D) Turizm şirketine geç kalacağı için

26. Dinlediğiniz metinde  aşağıdakilerden hangisi Kapadokya’da yapılabilecek etkinlikler arasında yer 
almamıştır?

A) Ata binme
B) Bisiklet turu
C) Balonla gezme
D) Çömlek yapımı

27. Dinlediğiniz metne göre Ece’nin Bodrum’a gitmek istemesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denize girmek
B) Dalış yapmak
C) Festivale katılmak
D) Tarihî yerleri gezmek

28. Dinlediğiniz metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ece’nin alışverişte neler alacağına
B) Gelinlik provasının saat kaçta biteceğine
C) Balayında ne kadar kalmayı planladıklarına
D) Ünlülerin Türkbükü’nü neden tercih ettiğine

29. Dinlediğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi Ece’nin balayına uçakla gitmek istemesinin 
sebeplerinden biri değildir?

A) Havanın sıcak olması
B) Mesafenin uzun olması
C) Arabanın konforsuz olması 
D) Yakıtın masraflı olması

30. Dinlediğiniz metne göre Ece ve Mert’in düğün tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Temmuz
B) 20 Temmuz
C) 27 Temmuz
D) 26 Temmuz




