
 
NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
EXAMINER BRIEF:  
 
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate 
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She 
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then 
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two 
questions on the text. 
 
 
LANGUAGE: TURKISH 

Please note: There are at least 3 words or expressions 
underlined in the text below, which are suitable to test 
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.  

TEXT: 

Paris’ten sonra Avrupa’nın en çok ziyaret edilen başkenti Londra ne zaman olursa olsun 
çok turistik bir şehirdir. Fakat, tercih şansınız varsa hava şartlarını göz önünde 
bulundurmak faydalı olacaktır. 

İngiltere’nin hava durumu hakkında az çok birşeyler duymuşsunuzdur ve duyduklarınızın 
çoğu da doğrudur. Hava, genellikle kışın hep kapalı ve yağışlıdır, bu nedenle, sıcaklık 
ortalamalarının yirmi iki derece civarında seyrettiği yaz aylarında gitmek iyi bir tercih 
olabilir. Havanın güneşli olduğu zamanlarda bile biz bazen üşümeye devam ediyoruz ama 
Britanyalılar hemen şortlarını giymeye başlıyorlar. Onlar öyle yapsın, siz bildiğinizden 
şaşmayın ve yazın bile gitseniz hırka ve şemsiyenizi eksik etmeyin. 

Eğer kışın gidecekseniz, Kasım ortasından yılbaşına kadar olan dönemde gitmeniz tavsiye 
olunur, böylece, yılbaşı pazarlarını ve eğlence parklarını gezerek çok güzel vakit geçirebilir, 
Noele hazırlanan süslü ve pırıltılı Londra’ya aşık olabilirsiniz. Sıcaklık, neresinsen baksanız 
iki-üç derecenin üzeine çıkmayacaktır ama yeri geldi mi içki ve dansla ısınırsınız, 
Londralılar öyle yapıyor.  

Britanya’da trafik soldan aktığı için karşıdan karşıya geçerken önce sağa bakma 
alışkanlığınızı unutun, bunun taban tabana zıddını yapmalısınız. Bu kafa karışıklığı 
canınıza yettiğinde trafiğe değil de yere bakmayı deneyin. Yaya geçitlerinde, trafiğin ne 
taraftan geldiğini hatırlatan ‘sol’ ve ‘sağ’ şeklinde yazılar bulacaksınız. 

Britanya’da kullanılan prizler, Avrupa’da kullanılan iki girişli prizler olmadığından elektrikli 
cihazlarınızın bu prizlere uyması için adaptör almalısınız. Bunları mümkünse Türkiye’den 
alın, çünkü Britanya’da daha pahalı olacak. 

  

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner: 

1) When are the best times to visit London? 

2) What should you be most careful about in London traffic? 

3) In order to use your electrical goods in the UK what would you definitely need? 

 
 


