Török alapfok: labor
2.a. szöveg (Megoldás)
(Bugün günlerden ne? Bugün çarşamba. Yarın okul yok.)
1. Miért van szünnap az iskolában, és Ayşe hová akar menni?
tanári értekezlet lesz / tanárok értekeznek (1); moziba (1)

(2 pont)

2. Miért nem akar moziba menni Bülent?
matematikából írásbeli vizsga / dolgozat (1), tanulnia kell
(gyenge matematikából) (1)

(2 pont)

3. Mit javasol Ayşe?
másnap reggel (eljön,) együtt tanulnak (1), utána mozi (török film)(1)

(2 pont)

4. Milyen filmet kedvel Ayşe és az édesapja, illetve az édesanyja?
bűnügyi (krimi) (1); szerelmes (1)

(2 pont)

5. Mikor és hová megy gyakran Bülent családja?
hétvégeken / hétvégén (1) színházba (1)

(2 pont)

2.b. szöveg

0. gépjárművek

egyesek utálják a gépjárműveket/őket, mert
szennyezik a környezetet

1. kerékpárüzlet-tulajdonos biciklitaxit csinál (1), hogy tisztább környezetben
elhatározása, indoklása
utazzanak (egy amerikai ügyfél kívánságára) (2)

0 pont
3 pont

2. biciklitaxi (3
jellegzetesség)

háromkerekű, 3 személyt (kényelmesen) szállít (1),
esővédője van (1),( kabinban speciális) zenegép / van 3 pont
benne (1)

3. rövid távon

turistákat szállítja (idegenforgalmi / turisztikai
vidékeken)

2 pont

4. idegenforgalmi
szállodák

különösen ezek vásárolják

1 pont

5. 50 darab

ennyit adtak el külföldre

1 pont

Török alapfok: labor
SZKRIPTEK
2-a. szöveg
Ayşe:
Bülent:
Ayşe:
Bülent:
Ayşe:
Bülent:
Ayşe:
Bülent:
Ayşe:

Bülent:

Bugün günlerden ne?
Bugün çarşamba. Yarın okul yok.
Neden? Bayram mı var?
Ne bayramı? Öğretmenlerin toplantısı olacak.
Öyleyse bizim için yarın okul tatil. Çok güzel! Sinemaya gidelim mi?
Sinemaya mı? Cuma günü matematikten yazılı sınav var. Çalışmam gerek.
Ben dinlenmeyi ve eğlenmeyi tercih ederim. Ders çalışmaktan bıktım.
Matematikten zayıf olduğum için sinema yerine ders çalışmam gerek.
Beni dinle. Yarın sabah yardım etmek için sana gelirim. Beraber çalışırız.
Ödevlerimizi yaptıktan sonra sinemaya gidip bir Türk filmi seyredeceğiz. Gazetede
okuduğuma göre bu film Antalya’daki Altın Portakal festivalinde gösterilecek.
Başroldeki ünlü oyuncuyu çok beğeniyorum. Hemen hemen bütün filmlerini
seyrettim. Ailemle, kardeşlerimle sık sık sinemaya gideriz. Annem aşk, küçük
kardeşim macera filmlerinden, babam ve ben ise polisiye filmlerden hoşlanırız.
Annem ve babam tiyatro temsillerini çok seviyor. Biz hafta sonları ailece sık sık
tiyatroya gideriz. Ablam tiyatro kritikçisi olmak istiyor.

2-b. szöveg
Bazı insanlar Avrupa ve Amerika'da motorlu taşıtların çevreyi kirletmesinden nefret ediyor.
Konya'da bir bisiklet mağazası sahibi vatandaşların daha temiz bir ortamda seyahat etmelerini
sağlamak için Amerika'dan bir müşterinin isteği üzerine bisiklet taksi yapmaya karar verdi. Bu
3 tekerlekli bisiklet taksi 3 kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyor. Yağışlı havalarda da kullanılabilmesi
için bisikletin önünde yağmurluk bulunuyor. Arka taraftaki kabinde kişiye özel müzik çalar
sistemi de var. Bu bisikletler turistik bölgelerde turistleri kısa mesafelerde gezdirmek amacıyla
kullanılıyor. Onun için bu bisikletleri özellikle turistik oteller satın alıyor. Onlardan şu ana
kadar 50 tane yurt dışına satıldı.

