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DİKKAT 
 

• Sınav başlamadan önce kitapçığı açmayın. 

• Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 1. sayfasına yazınız. 

• Her soruya bir tek yanıt vermelisiniz. 

• Sınav süresi: 65 dakika. 
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1. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki boşlukları verilen seçeneklerden doğrusunu seçip işaretleyiniz. 
 
 

 
Beyoğlu 1930 s. 80
 
1. A.   -nin/-ü B.   -yin/-ü   C.  -yin /-sü D.   -nin/-sü 
2. A.  -yı/-ın-da   B.  -ın/-ın/-ında  C.   -sı/ -yın/-da D.  -in/sı/-ında 
3. A.  -in/-de B.  -de/-nda C.   -de/-nında D.  -ın/-ın 
4. A.  -in/-ısı B.  -sı/-in C.   -in/-ı D.  -in/ındası 
5. A.  -ın/-sında B.  -da/-da C.   -dan/-ya D.  -ın/-sı 
 

2. ETKİNLİK 
 
Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz.  
 

A. vermenin  B. verme  C. verdiği  D. vermektir  E. vermeyen 

 
Haber nedir? 

Haber, gazeteler, 
radyolar,  televizyonlar 
ve internet sitelerinde 
yer alan bir yazı 
türüdür.  
Gazetelerin çıkış nedeni 
haber __________ [6].  

Haber __________ [7] bir gazete düşünülemez. 
Gazeteler, okuyucularına en taze, en ilginç ve en 
doğru haberi __________ [8] yarışını yaparlar. 
Radyo, televizyon ve internet gibi kitle haberleşme  

 araçları bulunmadan önce, haber __________ [9] 
görevini, birinci derecede üstlenen, gazetelerdi.  
Fakat radyo ve televizyonun bulunması ve 
yaygınlaşması, gazetelerin habercilik görevini 
daha zor şartlarda yapmasına yol açmıştır.  
Çünkü, gazete okuyucusu, meydana gelen yurt ve 
dünya olaylarını, anında radyo, televizyon ve 
internetten öğrenmektedir.  
Halbuki gazetelerin __________ [10] en taze 
haber, bir gün önceye aittir. 

 
Dr. Sakin Öner, Kompozisyon Sanatı. Yuva Yayınları, İstanbul 

  
Beyoğlu geceleri………… de 
gündüz………… (1) vardır. 
Operetlerin, güzellik 
yarışmalarının, binalar………… 
ve sinemalar………… 
dış…………  (2) sürüp giden 
başka hayatlar da vardır.  
Taksim’………… Cumhuriyet 
Meydanı’…………  (3), İş 
Bankası saatinin altında, tramvay 
adasının üstündeyiz bu kez. 
Durakta çocuklu analar, babalar, 
sokak lambasının dibinde seyyar 
gazeteci iki çocuk. 

  
Saat………… alt…………  (4), 
İstanbul’un tanınmış randevu 
noktasıdır. Sağdaki bina, yerinde 
yeller esen Τaksim Stadyumu.  
Bugün orayı McDonald’s, Pizza 
Hut fılan işgal etmiş durumunda. 
Taksim stadyumu,  
19. yüzyıl………… ikinci 
yarı…………  (5) Topçu Kışlası 
olarak yapılmış; avlusu 1922’den 
bu yana futbol sahası olarak 
kullanılan kışla, 1940 yılında 
belediye tarafından yıktırıldı. 
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3. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki tümceleri ne zaman kullanabiliriz? Resimlere bakarak eşleştiriniz.  
 

A. 
 

 

B. 
 

 
C. 
 

 

D. 
 

 
E. 
 

 

11. Kolay gelsin! 
12. Elinize sağlık! 
13. Şerefinize! 
14. İyi yolculuklar! 
15. Geçmiş olsun! 

 
11. A.  B.  C.  D.  E.  

12. A.  B.  C.  D.  E.  

13. A.  B.  C.  D.  E.  

14. A.  B.  C.  D.  E.  

15. A.  B.  C.  D.  E.  
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4. ETKİNLİK 
 

Siz Andreas ve eşiniz Fani, arkadaşınız Burhan ile eşi Ayşenur’u Cumartesi akşamı yemeğe davet 
etmek istiyorsunuz. Arkadaşınızla anlaşmak için ona telefon ediyorsunuz. Verdiği yanırtlardan ne 
anlıyorsunuz? İşaretleyin.  

A. B. C.   

gelecekler gelmeyecekler 
kesin 
yanıt 

vermiyor 
16. Fani’nin yemeklerini tatmak bizim için her zaman 

büyük bir zevktir. 
   

17. Ne yazık, bu haftasonu annemlere davetliyiz.    

18. Çok iyi bir fikir. Acaba saat kaçta gelelim?    

19. Ayşenur’a sormalıyım. Başka işi yoksa, 
memnuniyetle! 

   

20. Bu haftasonu yoğun çalışmam gerek. Nefes bile 
almaya vaktim yok. 

   

 
5. ETKİNLİK 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

Laleler 
Lale, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğu 
dile getiren bir çiçek. 400 yıldır ticari, 300 yıldır 
barışçı diplomatik ilişkilerin sürdürülmesini 
temsil ediyor. Lale Devri, Osmanlıların ülkeyi 
Avrupa’ya açma çabalarından biriydi.  
Bu olayı anmak için Nisan’dan Haziran’a kadar 
sürecek çeşitli etkinlikler yer alacaktır. Çeşitli 
kültürel ve ticari etkinlikleri kapsayacak olan 
ortak bir Türk Hollanda haftası’yla başlayıp 
Boğaziçi’nin müstesna  yalılarından birinde 
düzenlenecek gala gecesiyle son bulacaktır. 

 Çağdaş Hollanda toplumuna ilişkin film haftası 
ve mimari serginin yanısıra, lale iki ayrı sergiyle, 
sanatsal bir ilham kaynağı olarak gözler önüne 
serilecek. 
Çocuk Dergisi Doğan Kardeş’in Türkiye çapında 
düzenlediği resim sergisi yoluyla gençler de 
etkinliklere katılacak.  
3 Mayıs’ta restore edilmiş Topkapı Sarayı Alay 
Köşkü’nde modern lale vazoları sergisiyle, ünlü 
Türk ve Hollandalı sanatçıların, elbette ki lale 
motiflerini konu alan, ortak çağdaş resim sergisi 
açılacak. 
 

 
Sky life, Nisan 1993 

A. B.  
DOĞRU YANLIŞ 

21. Lale, hem ticaret hem de diplomasi açısından hiç bir zaman iyi 
olmayanTürkiye - Hollanda ilişkilerini temsil etmektedir.   

22. “Türk - Hollanda Haftası” Nisan’dan Haziran’a kadar sürecektir.   

23. Çeşitli etkinliklerden mimari sergi, modern lale vazoları sergisi ile film 
haftası Boğaziçinde, bir yalıda yer alacaktır.   

24. Bu etkinliklere yeni neslin de katkısı olacaktır.   

25. İki ülkenin ressamları, Topkapı sarayında düzenlenecek sergiye lale 
motifli eserleriyle katılacaklardır.   
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6. ETKİNLİK 
 
 

A. B. C. Lütfen doğru seçeneği işaretleyiniz. 

Evet Hayır Böyle bir bilgi 
verilmiyor 

26. 6. Türk Kültürü Kongresine katılanlar  
dünyanın her yerinden Ankara’ya gelecektir.  

   

27. Kongre Türkiye’de, İstanbul’da yer alacaktır.    

28. Kongreye katkıda bulunanların yol masrafları 
kongre tarafından karşılanacaktır. 

   

29. Bu kongrenin konusu Türkiye’de eğitim 
konusunda etkiler ve katkılardır. 

   

30. Bu kongre Ankara Üniversitesi tarafından 
düzenlenmiştir. 
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7. ETKİNLİK 
 
Lütfen aşağıdaki metni dikkatle okuyun. Sonra verilen tümcelerin doğru olup olmadıklarını işaretleyin. 
 

 
 
 
 
 

Beyoğlu tarihi eğlence mekanları arasında ilk sırada yer 
alan restaurant Hacı Baba'da yemek yemiş, kadeh 

kaldırmış birçok sanatçı ve tanınmış kişi gelmiş geçmiştir.  
Beyoğlu'na gönül vermiş sanatçılardan Salah Birsel ve 

Demir Özlü bunlardan bazıları. Nice ünlülere ev sahipliği 
yapmış 86 yıllık hayatı boyunca. 

 
Hacı Baba Restaurant dünden bugüne lokanta geleneğini 

sürdüren nadir mekanlardan... Birbirinden lezzetli 
yemekleriyle sizlere muthiş damak tadının keyfini 

yaşatıyor.  
Ayrıca birbirinden nefis zeytinyağlı mezeleri ve Kebap 

çeşitleri ile de et restaurant olma özelliğini taşıyor. 

İstanbul’da restaurant anlayışına farklı bir renk getiren 
HACI BABA Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi 'nde... 

 
 

İstiklal Cad. 39 Beyoğlu İstanbul 
Tel: 0 212 244 18 86 - 245 43 77   

Faks: 0 212 245 33 82 
 

                                                                      Sky life, Nisan 1993 
 
 
 
 

A. B.  
DOĞRU YANLIŞ 

31. Hacı Baba Lokantası Beyoğlu’nda yeni açılmış modern 
bir restauranttır. 

  

32. Hacı Baba Lokantası’nın müşteriler listesinde yalnız 
İstanbul’un en tanınmış, meşhur sanatçıların isimleri yer 
almaktadır. 

  

33. Hacı Baba Lokantası, Türk mutfağının unutulamayan tat 
ve kokularını bize ulaştıran eski restaurantlardan en 
iyilerinden biri sayılır. 

  

34. Hacı Baba Lokantası’nda yalnız et yemekleri vardır.   

35. Hacı Baba Lokantası’nda içki satılmaz ve hesaplar 
yalnız nakit para ile ödenir. 
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8. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki ilanda bazı sözcükler silinmiştir. Lütfen verilen sözcükleri kullanıp boşlukları doldurunuz. 
 

A. eşliğinde  B. çapında  C. alan  D. bestecilerin  E. sanatçımız

 
 

Şefika Kutluer’den “Mevlana” albümü 
 
“Sihirli Flüt” diye anılan uluslararası flüt_______________ [36] 
Şefika Kutluer dünya __________________ [37] dağıtılan ve çok 
olumlu eleştiriler __________________ [38] 15 albümüne bir 
yenisini daha ekledi.  
 
Dünya çapında dağıtımı yapılan CD Türkiye’deki müzik 
marketlerinde de yerini aldı. Prag’da Prag Virtüözleri orkestrası 
___________________ [39] doldurduğu MEVLANA (RUMİ) 
adını taşıyan bu albüm, başka _________________ [40] eserlerini 
de içeriyor. 
 

                    Skylife, 11/2008 
 

 
9. ETKİNLİK 

 
Kahvaltı zamanı geldi. Sofrada neler var? Bulun ve... “Afiyet olsun!” 
 

41. 
Meyveleri şekerle kaynatarak hazırladığımız, 

genellikle ekmeğimize sürerek yediğimiz tatlı. 
R…..............................................  

42. 

Özellikle arıların bitki ve çiçeklerden topladıklarını 

petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere 

değişen tatlı, koyu, sıvı madde. 

B…..............................................  

43. 
                                                                                 

Sütten çıkarılan, ekmeğe sürülen taze beyaz yağ. 

 

T…..............................................  

44. 
Çeşitli undan yapılmış hamurun fırında pişirilmesiyle 

yapılan  yiyecek. 
E…..............................................  

45. 
Özellikle çocuklar için çok gerekli olan, besin değeri 

yüksek beyaz sıvı. 
S…..............................................  
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10. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki tariflere uyan fiilleri bulunuz.  
 
 
46. Bir yazı ya da sözü daha az sözle, daha kısa bir biçimde anlatmak:  

…………………………………………………………............................  

47. Hastalık, bakımsızlık veya rejimle şişmanlığın azalması:   

…………………………………………………………............................  

48. Bıçak, makas gibi bir araçla bir şeyi iki ya da daha çok parçaya ayırmak:  

…………………………………………………………............................  

49. Şenlenmek, keyiflenmek:  

…………………………………………………………............................  

50. Islaklığını, nemini yitirmek:    

…………………………………………………………............................  
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