
 

 
 

DÜZEY B1&B2  Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır. D Ö N E M  

BÖLÜM 1          Okuma Anlama Becerisi  Kasım 2018 

 

 

 

   Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 1. sayfasına yazınız. 

 Her soruya bir tek yanıt veriniz. 

 Sınava girenler tüm etkinlikleri yapmaya çalışmalıdır. 

 Sınav süresi: 85 dakika. 

DİKKAT 

Τποσργείο Παιδείας, Έρεσνας και Θρηζκεσμάηων  

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri  Bakanlığı 

 

Κραηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειας 

D e v l e t  D i l  S e r t i f i k a s ı  

1. ETKİNLİK 
Βoşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden biri kullanılmayacaktır. 

A. gittiklerini  B. yetişememe  C. yapmaları 

D. karşın  E. okumama  F. şeklinde 
 

 

 Kahvaltsız Olmaz! 
     Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, kahvaltının, günün en 

önemli öğünü olmasına ..........(1a), en çok ihmal edilen öğün olduğunu, özellikle 

okul çağındaki çocukların yeterli ve dengeli kahvaltı ..........(2a) gerektiğini ifade 

etti. Elmacıoğlu, çocukların çeşitli nedenlerle ya hiç kahvaltı yapmadıklarını ya da 

yetersiz bir kahvaltıyla okula ..........(3a) söyledi. 

     Prof. Dr. Elmacıoğlu, kahvaltı yapmama nedenlerinin başında, sabah geç 

kalkma yüzünden okula ..........(4a) korkusuyla zaman bulamama, ekonomik 

yetersizlik ve bu öğünü önemsememenin geldiğini belirtti. Kahvaltı edenlerin 

anımsama performanslarının daha yüksek olduğunu ifade eden Elmacıoğlu, 

"Anımsama ve listedeki sözcükleri tekrarlama zamanı, aç kalanlarda, kahvaltı 

edenlerden önemli şekilde uzun bulunmuştur. Bu da öğrenme açısından çok 

önemlidir." ..........(5a) konuştu. 

 

 

www.aksam.com.tr (Uyarlanmıştır) 
 

2. ETKİNLİK 
Βoşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır. 

A. bulundurmanız  B. biten  C. bulunmanız  D. durumlarda 

E. açısından  F. ayrı  G. şekillerde    

 
 

  Evinizde düzenlediğiniz resmî ya da özel davetlerde hiçbir detayın aksamaması 
ve konuklarınıza dört dörtlük bir sunum hazırlayabilmeniz için gerekli ayrıntıları 
derledik. 
 
Konuk çağırırken: Yemeğe davet ettiğiniz konukların, birbirleriyle ahenkli olması 
önemli! Farklı yaş gruplarından konukların varlığı, masadaki konu çeşitliliği ve renklilik 
..........(6a) daha keyifli sonuçlar verecektir. 
Sofra düzeni: Masa örtünüzün sade renklerde olması, üzerine konulan yemeklerin ve 
tabakların ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Davet masasının ortasına yerleştirilecek 
çiçek, sofraya ..........(7a) bir sıcaklık katacaktır. Masada bulunacak şamdanlar da 
ortama daha ağır ve şık bir hava verir. Masada mutlaka kumaş peçete bulundurun! 
Masa örtüsü ve peçeteler birbirine uyumlu olmalı, peçeteler dilediğiniz ..........(8a) 
özenle katlanarak masaya yerleştirilmelidir.  
Tabakların yerleştirilmesi: Tabakları masaya yerleştirirken en altta büyük bir servis 
tabağı ..........(9a) ve diğer tabakları bunun üzerine dizmeniz şık olacaktır.  
Servis: Yemeklerin servisinde yemek tabağı misafirin sağ tarafından masaya 
konurken, ..........(10a) tabaklar sol taraftan kaldırılır. En son yemeğin servisi de 
bitince, tabağı kaldırıp yerine tatlı tabağını koyabilirsiniz. 

 

 

 

www.sofra.com.tr (Uyarlanmıştır) 
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3. ETKİNLİK 
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin. 

 

 Yüksek Topuklara Dikkat  
       Birçok kadının vazgeçemediği yüksek topuklu ayakkabı tutkusu, ayakları rahatsız etse bile ayakkabı 

almaya devam ettirecek kadar önem taşıyor. Her 10 kadından 4'ü rahat olmamasına rağmen topuklu 

ayakkabı satın alıyor. Alışveriş yapan kadınların %37'si ayaklarının rahat olmadığını bile bile sadece 

moda için yüksek topuklu ayakkabı aldıklarını belirtiyorlar. Yüksek topuklu ve dar ayakkabılarla 

botların, ayak bileklerinde sinir sıkışmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu şekilde devam 

edilirse rahatsızlığın kişiyi ameliyata kadar götürebileceğini söylüyor. Bu sorunu yaşayan sadece 

kadınlar değil. Erkeklerin de %17'si bu sorunla karşı karşıya.  

      Ayak bileklerinde oluşan sinir sıkışmaları daha çok bayanlarda görülmesine rağmen erkeklerde de 

pek azımsanmayacak derecede. 2 bin kadın arasında yapılan bir araştırmaya göre kadınlar sadece sinir 

sıkışmalarından değil, tırnak batması, ayak şişliği gibi başka ayak problemlerinden de şikâyetçiler. 

Ayrıca sürekli yüksek topukların tercih edilmesi ağrı ve şekil bozukluklarının yanı sıra bacak kaslarında 

zorlanmaya yol açarak dizlerde kireçlenme yapabiliyor. Bu tür rahatsızlıkları önlemek için;  

 

 

  • dar ve ayağınızı sıkan modeller yerine ayağınızın daha rahat ettiği modelleri 

tercih edin. 

• Mümkün olduğu kadar çorap giymeye dikkat edin. Çorap ayak bileklerindeki 

sinir sıkışmasını önlemektedir. 

• Gerekmedikçe yüksek topuklu ayakkabılar giymeyin. 

  

  • Şeker hastalığı ya da dolaşım bozukluğu gibi rahatsızlıklarınız varsa sinir sıkış-

maları konusunda daha dikkatli olmalısınız. 

• Alçak ve kalın topuklu ayakkabıları tercih edin. Unutmayın ki bastığınız alan ne 

kadar genişse denge de o kadar iyi sağlanır.  

• Alacağınız ayakkabıyı ayağınıza rahatsızlık verip vermeyeceğini düşünerek 

seçin. 

  

 
 
 

www.arastiralim.com (Uyarlanmıştır) 

 
 

 A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Böyle bir bilgi 

verilmiyor 

11a. 
Kadınların çoğu kendilerini rahat hissetmek için topuklu 
ayakkabı giymekten kaçınır. 

   

12a. 
Topuklu ayakkabıların aralıksız kullanışı sadece ameliyatla 
giderilebilecek hastalıklara neden olur.  

   

13a. Kadınların bir kısmı rahatlarından çok, modaya önem veriyor.     

14a. 
Bazı kadınlar işyerlerinde topuklu ayakkabı giymek zorun-
dadır.  

   

15a. 
Yanlış ayakkabı yüzünden kadınlarda görülen problemlere 
erkeklerde rastlanmaz.  
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4. ETKİNLİK 
Aşağıdaki metni okuduktan sonra uygun seçenekleri işaretleyin ( A, B veya C). 

  

Gençlere Kulak Verin! 
     Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün girişimiyle 2009 yılından itibaren düzenlen-

meye başlayan KoroFest, Türkiye ve Avrupa'dan koroları, koro şeflerini ve müziğe gönül 

verenleri bir araya getiriyor. Festivalin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek 

Gala Konseri'nin konukları Cantemus Pro Musica ve Carmina Slovenica koroları… 

Herkes şarkı söyleyebilir 

     Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken KoroFest'in en önemli özelliği Türkiye 

ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelmiş koroları; çocuklarla, yaşlılarla, kısacası sanata 

erişimi zor olan toplumsal kesimlerle de buluşturması. Herkes şarkı söyleyebilir anlayışın-

dan yola çıkan festival kapsamında; korolar 6-11 Eylül tarihleri arasında sokaklarda, 

üniversite kampüslerinde, kültür merkezlerinde ve okullarda performans sergileyecek. 

Festivalin bir diğer amacı da müzik öğretmenleri ve koro şeflerini önemli pedagog ve 

şeflerle buluşturmak.  

Avrupa koro festivalleri 

     Bu yıl 3. kez düzenlenecek KoroFest, "Avrupa Korolar Federasyonu" tarafından tavsiye 

edilen festivaller arasında. Federasyona 28 ayrı Avrupa ülkesinden 41 farklı ulusal koro 

derneği, yüzlerce koro ve on binlerce koro şarkıcısı üye. Bundan böyle İstanbul / Türkiye 

merkezli KoroFest de Avrupa'nın sayılı koro festivallerinden biri. 

Katılım 

     Festivale yurt dışından Almanya, Macaristan, İspanya ve Slovenya'dan çeşitli koroların 

katılacağı bildirildi. Yurt içinden ise on iki farklı koronun yer alması bekleniyor. 

6-11 Eylül tarihlerinde -yine Boğaziçi Üniversitesi'nde- konserler, çalıştaylar, seminerler, 

söyleşiler, açıkhava etkinlikleri ve yepyeni koro projeleri ile buluşmak üzere... 

 

 

 

Skylife dergisinden uyarlanmıştır. 

 

 
16a. KoroFest'in tüm konserleri... 

A. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçek-

leşecek. 

B. okullarda yapılacak. 

C. aynı yerde yapılmayacak. 

 19a. KoroFest, "Avrupa Korolar Federasyonu" 

tarafından... 

A. önerilen bir festival. 

B. yeni kabul edilen bir festival. 

C. onay alamayan bir festival. 

 

17a. Türkiye ve Avrupa'nın farklı şehirlerin-

den gelmiş korolar... 

A. çocuklara ve yaşlılara konser verecek. 

B. çeşitli yerlerde konser verecek. 

C. yaşlılar ve müzik öğretmenlerine konser ve-

recek. 

 20a. KoroFest'in en önemli özelliği... 

A. Türkiye ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen koro-

ları ağırlaması. 

B. koroları; sanata erişimi zor olan toplumsal kesimlerle 

de buluşturması. 

C. müzik öğretmenleri ve koro şeflerini önemli şeflerle 

buluşturmak. 

 

18a. KoroFest'in açılış konserinde... 

A. misafir korolar yer almayacak. 

B. iki konuk koro yer alacak. 

C. Cemal Reşit Rey anılacak. 
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5. ETKİNLİK 
Aşağıdaki paragrafları anlamlı bir şekilde sıralayın.  
 

Sevgililer Günü'nün Nedir Gerçek Hikâyesi? 

Aziz Valentine Günü 

A. 

Valentinus Julia'ya şöyle der: 

- Tanrı bizim için en iyi olanı yapar, yeter ki buna inanalım. 

Beraberce duaya başlarlar. Birden hücrenin içi altın renkli bir ışıkla aydınlanır ve Julia haykırır; 

- Valentinus, görüyorum, görüyorum! 

B. 

Valentinus Hristiyan olduğu için yakalanmış ve hapse atılmıştı. Hapishane gardiyanlarından biri 

Hristiyanlar arasında anlatılan mucizelere inanarak doğuştan gözleri görmeyen kardeşi Julia'yı, gözlerini 

açabilir umuduyla Valentinus'un yanına gizlice getirir. Julia zeki ve güzel bir kızdır.  

C. 

Ertesi gün Valentinus'un ölüm emri gelir, Aziz, Julia'ya son bir not yazar, Tanrı'ya hep yakın olmasını 

öğütler ve notun altını "Senin Valentinus'undan" diye imzalar.  

Mektup, ertesi gün Julia'ya ulaşır, o günün tarihi 14 Şubat 270'tir. 

D. 

3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius her erkeğin asker olmasını istiyordu. Her erkeğin asker olmasını 

sağlamak için tüm imparatorlukta evliliği yasaklamıştı. II. Claudius imparatorlukta Hristiyanlığı da 

yasaklamış ve Hristiyanlar için ölüm emri çıkarmıştı.  

E. 

 Bir gün, Julia Valentinus'a sorar: 

- Valentinus, Tanrı gerçekten dualarımızı duyar mı? Her sabah ve her gece ne için dua ettiğimi biliyor 

musun? Görebilmek için dua ediyorum. 
 

www.sivasfirma.com (Uyarlanmıştır) 

 
21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 

 

 

    

 

 

6. ETKİNLİK 
Boşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır. 

A. katılacak  B. dönüşmesi için  C. değiştirmediğini  D. düzenlenecek 

E. yapılmasından  F. yükselebileceğini  G. söylemediğini    

 
 
 
  

Dünya Kupası Kışın Oynansın 

 
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Katar'da _______(26a) 

2022 Dünya Kupası'nın sıcak hava nedeniyle kışın _______(27a) yana olduğunu yineledi.Yazın 

Katar'da hava sıcaklığının 55 dereceye kadar _______(28a) belirten Platini burda yapılacak bir 

dünya kupasının herkes için bir festivalden çok işkence olacağını sözlerine ekledi. 

Kıbrıs'ın Limasol kentinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu toplantısına katılan Platini, bu 

konudaki fikrini _______(29a) belirtti. 

Michel Platini, "Dünyanın en önemli spor gösterisinin festivale _______(30a)  

en iyi zamanda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için en iyi dönem  

kış. 2022'nin Kasım-Aralık ayları uygun. Çünkü Ocak 2023'te kış olimpiyatları  

düzenlenecek" diye konuştu. 

 

 
 

www.aksam.com.tr (Uyarlanmıştır) 
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7. ETKİNLİK 
Bölümlere ayrılmış aşağıdaki metnin her bölümünü verilen başlıklarla eşleştirin.  
Başlıklardan biri kullanılmayacaktır. 

Sağlıklı Saçın Sırları 

31a. 

Saç bakım ürünlerini kuru saça değil, nemli saça uygulayın. Saç esnekliği, saç 
nemliyken artar. Saç kuruyken büyük oranda esner ve kırılır. Bu nedenle saç 
kuruyken taranmamalıdır. Saç, kurutma sürecinde tüm nemini 
kaybetmediğinde sağlığı korunmuş olur.  

 

A. 
Uygulamadan 

Kaçınma 

32a. 

Saçın sıcağa karşı direnci zaman içinde azalır, saçta kopma ve kırılmalar artar. 
Saç kurutma makinesinin çok sık ve devamlı kullanılması, saça esnekliğini 
kaybettirebilir. Saç kuruturken dikkatli olunmalı, saçı yakmadan kurutmak için 
saç kurutma makinelerinin yüksek sıcaklık kademesi çok kısa bir süre için 
kullanılmalı.  

 

B. 
Zararı Büyük 

Olur 

33a. 

Saç, yapısını yüzeyden değil, içyapısını oluşturan elemanlardan alır. Bu 
nedenle saçın şeklini değiştirecek uygulamalar yılda bir defadan fazla 
yapıldığında saçın zincirsi yapısında onarılması zor hasarlar görülebilir. Zincirsi 
yapı fazla zorlandığında hasar görmekte ve bu hasar, bakım yöntemleri ile 
onarılamamaktadır.  

 

C. Kayıp Nedeni 

34a. 

Pul tabakası saçın dış koruyucu örtüsüdür. Saçın parlaklığı pul tabakasına 
vuran ışığın yansımasından kaynaklanır. Saç, uzama yönünün aksine doğru 
taranarak kabartılabilir. Bu yöntemle pul tabaka ters yönde dizilmeye 
başladığından önerilen bir tarama yöntemi değildir.  

 

D. 
İşlem Islakken 

Yapılmalı 

35a. 

Normal koşullarda saç kopmaya ve aşınmaya dayanıklı bir lif yapısıdır. Ancak 
saçı sürekli çekerek toplamak, ilk aşamada saç teli hücrelerinin sıkışmasına 
yol açar ve saçlar kırılır. Ardından, saçın tellerini etkileyen çekme kuvveti onları 
inceltir, yıpratır ve dökülmelerine sebep olur.  

 

E. 
Yıkamadan 
Kaçınmak 

 

Milliyet gazatesinden uyarlanmıştır. 
 

 
F. Isının Rolü 

  

8. ETKİNLİK 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyin. 
 

  İstanbul'a Dair Her Şey  

Bu Kütüphanede 

 

   

  
 
 
     Çelik Gülersoy Vakfı tarafından 1990 yılında 
Sultanahmet'te açılan İstanbul Kitaplığı, 10 bin 
eserle "şehrin belleği" niteliğini taşıyor. Kütüphane 
Müdürü Neslihan Yalav, Gülersoy'un İstanbul 
âşığı bir insan olduğu için şehre dair kitaplardan 
oluşan büyük bir kitaplığının bulunduğunu, bu 
kitapları yıllarca topladığını ve sonuçta bu kütüp-
hanenin oluştuğunu belirtti.   
    İstanbul Kitaplığı'nda çeşitli dillerde İstanbul ile 
ilgili yazılmış kitapların da bulunduğunu ifade 
eden Yalav, şunları söyledi: "İngilizce, Almanca, 
Osmanlıca, Yunanca yazılan kitaplar var. Sadece 
İstanbul'u ilgilendiren kitapların bulunduğu bir 
kütüphane olması açısından önemli bir yer. İstan-
bul ile ilgili her şeyi, her bilgiyi burada bulmak 
mümkün. Dönem dönem öğrencilerin ödevleriyle 
bağlantılı olarak daha çok talep oluyor. Dönem 
dönem araştırmacıların kısa süreli gelip çalıştığı 
bir kütüphane.  

1990 yılından beri varlığımızı sürdürüyoruz.  
     Japonya'dan okuyucu gelip burayı bulabiliyor-
sa, İspanya'dan gelen akademisyen burada doktora 
tezi hazırlayabiliyorsa, bu durum kitaplığımızın 
önemli bir arşiv olduğunu gösteriyor. Özellikle turist-
lerin büyük bir ilgisi var." 20 yılı aşkın bir süredir 
hizmet vermesine rağmen kütüphaneyi yeni öğre-
nen insanların da bulunduğunu dile getiren Yalav, 
sözlerine şöyle devam etti: "Çelik Bey'in kendi 
kurduğu vakfın, işleyen tek organı İstanbul kitaplığı. 
İstanbul'u ilgilendiren kitaplar yayınlandıkça satın 
alıyoruz ya da bağış yoluyla o kitaplar geliyor.''  
     Kitaplığın klasik kütüphane ortamından farklı 
olduğunu aktaran Yalav, "Sıcak ve güzel bir ortam. 
İki katlı binanın zemin katı, dergilere, fazla eserlere 
ayrılmıştır. Üst katı nadide eserlerin yer aldığı zen-
gin koleksiyon ve okuma katıdır. Kitaplıkta Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemine ilişkin tarih kitapları, 
seyahatnameler, hatıralar, biyografi ve edebiyat 
eserleri ile güzel sanatlar, şehircilik ve belediyeci-
likle ilgili kitapların yanı sıra İstanbul rehberleri ve 
dergiler de yer alıyor." diye konuştu. 

 

 

www.ntvmsnbc.com (Uyarlanmıştır) 
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 A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Böyle bir bilgi 

verilmiyor 

36a. 
İstanbul Kitaplığı, ziyaretçi olarak gelen araştırmacılara 
konut sağlamaktadır. 

   

37a. 
İstanbul Kitaplığı, sadece araştırmacıların faydalanabile-
ceği bir kurumdur. 

   

38a. İstanbul Kitaplığı, kitaplarının tümünü satın alarak sağlıyor.     

39a. 
İstanbul Kitaplığı gittikçe daha fazla insan tarafından 
tanınıyor. 

   

40a. İstanbul Kitaplığı, kendine özgü bir atmosfere sahiptir.    

 

9. ve 10. ETKİNLİK 
Lütfen aşağıdaki metni okuyun. 

 

 Güzel Kalmanın Yeni Formülü!  
  

Her damlasıyla insan sağlığına hizmet eden zeytinyağı ile sağlığınızı ve 

güzelliğinizi koruyun! 
     Yaşamın her döneminde sağlığı olumlu yönde etkileyen zeytinyağı, yüzyıllar boyunca kadınlar 

tarafından sağlık ve güzellik alanında kullanılmıştır. Özellikle cildin görünümünü ve yapısını onarmada 

kullanılan zeytinyağı, ciltte kurumalara ve pul pul dökülmelere birebir gelir! Doymamış yağ asitleri 

açısından zengin bir doğal mucize olan zeytinyağı, içinde barındırdığı Omega 3 ile harikalar yaratıyor! 

Özellikle hamilelik döneminde bayanların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri zeytinyağı, ciltte 

meydana gelen çatlakların onarılmasında faydalı oluyor. Kozmetik sektöründe genişçe kullanılan 

zeytinyağı, hijyen ve temizlik alanlarında da ön plana çıkıyor. Cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı 

olan zeytinyağı formüllerini de dikkate almanızda fayda var. 

 

Zeytinyağının hayranlık uyandıran faydaları: 

 

 • Cilde esneklik kazandırır. 

• Hamile bayanlar zeytinyağı kullanırlarsa vücutlarında çatlak oluşmaz. 

• Ciltteki pul pul dökülmelere son verir. 

• Cilde ve saça güzellik katar. 

• Masajlarda rahatlatıcı etkisiyle stres ve sinirden uzaklaştırır. 

• Kuru cildi onarırken, kırışıklıklar üzerinde etkili olur. 

• Mükemmel bir yumuşatma tekniğidir. El ve ayaklarda kullanılabilir. 

• Saçtaki kepeği engeller. Saçı parlatır. 

• Tırnakları güzelleştirir ve güçlendirir. 

 

Zeytinyağının kullanımı oldukça basit ve pratiktir. Doğal olduğundan 

herkesçe korkusuzca kullanılabilir. İster evinizde yapın isterseniz 

güvenilir zeytinyağı kürleri satın alın, doğal bakımın rahatlığını ve 

özgürlüğünü yaşayın. 
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9. Şimdi soru 41 - 44'e uygun cevabı işaretleyin. 

 
41a. Sizce bu yazı nereden alınmış olabilir? 

A. Doktorlara yönelik bir tıp dergisinden.  

B. Bir cilt uzmanının anı defterinden. 

C. Bir gazetenin pazar ekinden. 

43a. Zeytinyağı niçin sağlığa faydalıdır? 

A. Doymuş yağ asitleri, Omeğa 3 ve içerdiği vitamin-

ler sayesinde.  

B. Doymamış yağ asitleri ve Omega 3 içerdiği için. 

C. Zengin C vitamini kaynağı olduğu için. 

 

42a. Okuduğunuz metnin ana fikri sizce aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A. Ninelerimizin kullandıklarını siz kullanmayın, yeni 

şeyler keşfedin!  

B. Doğanın armağanlarının değeri biçilmez! 

C. Zeytinyağı her derde devadır. 

44a. Zeytinyağı hangi cilt sorunları için bir çeşit 

tedavi sayılır? 

A. Hamile kadınlarda görülen her türlü sorun için.  

B. Cilt kurumasına ve saçların pul pul dökülmesine 

karşı. 

C. Cilt kuruması ve pul pul dökülmesine karşı. 

 

10. Şimdi yazıyı tekrar okuyun ve soru 45 - 50'ye uygun cevabı işaretleyin. 

 
45a. Zeytinyağı hangi alanlarda kullanılmaz? 

 

A. Kozmetik ve hijyen alanlarında.  

B. Hijyen ve diş sağlığı için. 

C. Temizlik alanında. 

48a. Zeytinyağının olumlu yanlarından biri aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A. Hiçbir yan etkisi yoktur. 

B. Doğa ve çevre korumasına katkı sağlar. 

C. Stres ve panik gibi durumlarda korkusuzca 

kullanılabilir. 

 

46a. Hamile bayanlar ve genç anneler zeytin-

yağından nasıl faydalanabilir? 

A. Kendi temizlikleri ve bebeklerinin temizliği için. 

B. Vücut bakımı için.  

C. Saç, tırnak ve dişeti bakımı için. 

49a. Aşağıdakilerden hangisi zeytinyağının özel-

liklerinden biri değildir? 

A. Yumuşatıcı. 

B. Rahatlatıcı. 

C. Uyarıcı. 

 

47a. Sizce zeytinyağı niçin masaj için uygundur? 

 

A. Saf kokulu olduğu için. 

B. Fiyat ve kalitesinden dolayı. 

C. Rahatlatıcı olduğundan. 

50a. Zeytinyağı kimler tarafından fazlaca kullanıl-

maz? 

A. Kadın hastalıkları uzmanları. 

B. Güzellik ve bakım uzmanları. 

C. Cilt bakımı uzmanları. 
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11. ETKİNLİK 
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlara denk düşen sözcükler bulun. Sözcüklerin ilk harfleri 

verilmiştir. Sözcüklerdeki tireler kelimenin harflerine eşittir. 

 

Örnek: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir 

araya tutturulmuş kâğıt  yaprakları. 

 

DEFTER  

1b. 
Eti, yağı az olan, sıska, cılız, şişman olmayan (insan veya 

hayvan). 
Z __  __  __  __   

2b. 
Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş, giysi, kılık, 

resmî giysi. 
K __  __  __  __  __  __  

3b. 
Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, 

geçtiği yerlere zarar veren taşkın su, su baskını. 
S __  __    

4b. 
Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek 

üstlenen, çok istekli kimse. 
G __  __  __  __  __  __   

5b. 

Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında 

bulunan kimse, reis, bazı ülkelerde devletin ve hükümetin 

başı. 

B __  __  __  __  __  

 

 

12. ETKİNLİK 

Örnekte gösterildiği gibi solda verilen sözcüklerden uygun türetme eki ile yeni sözcükler türetin ve 

uygun şekilde boşluklara yerleştirin.  

ALIŞMAK Örnek: Eda genellikle modaya uymayan bir kızdır, çok alışılmış giysiler giyer. 

6b. UYUMAK 
Son zamanlarda yaşadığı __________ sorunu yüzünden, işe her gün çok 

yorgun ve bitkin geliyordu.  

7b. GİZLEMEK İki başbakan arasında o gün __________ bir anlaşma imzalandı.   

8b. DAVRANMAK Düşüncesi, __________ bana ters gelen biriyle ilişki kuramam.   

9b. KIZARMAK Izgara etin yanında __________ patates yemeyi severim.  

10b. BAKMAK Annem işteyken, beni bir çocuk __________ bırakıyordu.   
 

 

 

 

Α ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΟΤΜΕ ΟΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΜΕΣΑΦΕΡΕΣΕ ΟΛΕ ΣΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 1 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


