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KONU ANLATIMLI TEST

İyi bir dinleyici: TEST - 22
• Konuşmacının sözünü kesmez.
• Söz alarak konuşur.
• Dinlediklerini zihninde canlandırır.

Dinleme Kuralları
• Dinleme amacını belirlemeliyiz.
• Dikkatimizi dinlediğimiz kişiye yoğunlaştırmalıyız.
• Dinlerken başka şeylerle meşgul
olmamalıyız.

4. Öğretmenin ders anlattığı sırada
hangi öğrenci iyi bir dinleyicidir?

1. ★ Gözler konuşanı takip etmelidir.

A)

★ Dinleme amacı belirlenmelidir.

B)

C)

Yukarıda “dinleme kuralları” ile ilgili verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) ★ ★

B) ★ ★

C) ★ ★

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
dinleme kurallarına uymamıştır?
A)

Dinleyeceğim konu ile
ilgili bilgi toplarım.

B)

Dinlediğim kişi konuşurken soru sorarım.

C)

Dinlerken görgü kurallarına dikkat ederim.

Zeka Küpü Yayınları

★ Dinleme esnasında başka şeylerle uğraşılabilir.

5. Oğuz, okuduğu kitabı anlatırken

hangi arkadaşı dinleme kurallarına
uygun davranmamıştır?
A) Betül, defterine şekiller çizmiştir.
B) Ayşe, Oğuz’a kitapla ilgili sorular sormuştur.
C) Mert, Oğuz’a yüzünü dönerek
dinlemiştir.

6. İyi bir dinleyici olmanın en önemli

faydası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakit geçirmektir.
B) Bilgi edinerek iyi bir konuşmacı
olmaktır.
C) Başka şeylerle meşgul olmaktır.
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İyi bir konuşmacı:
• Beden dilini kullanır.
• Konu dışına çıkmaz.
• Görgü kurallarına dikkat eder.

Konuşma Kuralları
• Duyulabilir ses tonuyla konuşulmalı.
• Kelimeler yerinde ve anlamına uygun kullanılmalı.
• Akıcı konuşulmalı.

10. O kadar bağırarak konuşuyor ki
rahatsız oluyoruz.

7. Güzel konuşabilmek için öncelikle
aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Ece

A) Uzun konuşmak
B) Alçak sesle konuşmak
C) Dilimizin kurallarını iyi bilmek

kurallarındandır?

A) Konuşurken hareket etmemek
B) Konuşulacak konu ile ilgili hazırlanmak
C) Düşünmeden konuşmak

9. • Ön hazırlık yapmak
• Görsel sunumlar
hazırlamak
• Konuşmanın provasını
yapmak
Tuba, yapacağı sunum için yukarıdaki hazırlıkları ne zaman yapmış
olabilir?
A) Konuşma öncesi
B) Konuşma sırası
C) Konuşma sonrası

Toprak

Toprak, hangi konuşma kuralına
dikkat etmelidir?

Zeka Küpü Yayınları

8. Aşağıdakilerden hangisi konuşma
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A) Beden dilini kullanmalıdır.
B) Akıcı konuşmalıdır.
C) Duyulabilir ses tonuyla konuşmalıdır.

11. Sena, izlediği hayvan belgeselini arkadaşlarına anlatacaktır.
Sena, hangisinden bahsederse konuşma kurallarına uymamış olur?
A) Hayvanların yaşamları
B) Hayvanların beslenme türleri
C) Tatil anıları

12. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden değildir?
A) Kendini iyi ifade eder.
B) Sağlıklı iletişim kurabilir.
C) Konuşurken korkar, elleri titrer.

