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DÜZEY B (B1&B2) Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır.
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Okuma Anlama Becerisi

1. ETKİNLİK
Βoşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden biri kullanılmayacaktır.
A. içinde
B. paylaşan
C. kadar
D. kendilerinden
E. oluşturan
F. bizlerle

Hayatımızı kültürel çevremiz ve doğal
çevremiz içinde yaşarız. Kültürel çevremizi
..........(1a) her şey insanların ürünleridir. Bunların bazıları, uzun bir tarih ..........(2a), toplumlar
tarafından yaratılırken, bazılarını da kişiler
yaratmışlardır.
Yazarlar hayatları boyunca yapacakları işi
kendi istekleriyle seçmişler, en zor zamanlarda
bile amaçlarından vazgeçmemişler. Karşılarına
çıkan sorunlara cesurca göğüs germişler.

Çok kitap okumuşlar, çok düşünmüşler, çok
iyi bir gözlemci olmuşlar, çok çalışmışlar ve
eserlerini ..........(3a) paylaşmışlardır.
Bazılarının ailelerinin ..........(4a) başka beklentileri varken, onlar yazar olmuşlar,
yazılarını binlerce insanla paylaşmışlardır.
Bazıları ise ne okula, ne öğretmene, ne de
aileye sahipken, karşılarına çıkan her fırsatı
değerlendirmiş, çalışmış, yaratmış, eserlerini
bizlere ..........(5a) ulaştırmışlardır.

"Türk 100'ler - Yazarlar Bileşim" kitabından uyarlanmıştır.

2. ETKİNLİK
Βoşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır.
A. kendisini
B. yakın
C. heyecansız
D. uzak
E. umulmadık
F. ıssız
G. hemen

Pelorus Jack (Pelorus Cek)
1871 yılının bulutsuz ve sakin bir
gününde Birleşik Amerika'nın Boston
limanından hareket eden "Brindle"
gemisi, Yeni Zelanda sularına girinceye
kadar ..........(6a) bir yolculuk yapmıştı.
Ama Pelorus Boğazı'na girilince herkesi bir korkudur aldı. Bu deniz, ..........(7a) yerlerde gemilerin
yolunun üzerine çıkan kayalar sebebiyle son derece tehlikeliydi.
Süvariyle ikinci kaptan, küpeşteye dayanmış, bu konuyu görüşürlerken, biraz ötede suların karıştığını
ve köpüklerin arasından dört metre kadar uzunluğunda beyaz bir yunusun çıktığını gördüler. Yunus,
teknenin burnunun ..........(8a) önünde daireler çizerek yüzdükten sonra, birden belirli bir yöne doğru yol
almaya başladı. Gemidekilere ..........(9a) izlemelerini işaret ediyor gibiydi. Süvariyle ikinci kaptan
ellerinde olmayarak onu izlemeye başladılar. Kısa bir süre sonra kayalıkları arkalarında bırakmışlardı.
Beyaz yunus da sulara dalarak gözden kaybolmuştu. İnsanları seven bu yunus, kırk yıla ..........(10a)
bir zaman rehberlik görevine bıkıp usanmadan devam etti.
"İlköğretim Türkçe 6" kitabından uyarlanmıştır.

DİKKAT
 Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 1. sayfasına yazınız.
 Her soruya bir tek yanıt veriniz.

 Sınava girenler tüm etkinlikleri yapmaya çalışmalıdır.
 Sınav süresi: 85 dakika.
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3. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

Köpekleri Ġten Kokular
Köpeklerin koku algılama duyumları bizden çok farklıdır. Burunları
içindeki kokuyu algılayan ve tanıyan sinir uçları, insandan çok daha fazla
ve ayırıcı özellikler taşır. Köpekler bizim hiç duyamadığımız, çok
uzaklardaki kokuları bile duyar.
Parfüm ve kokular hazırlanırken insanlara hoş gelen esans vb. karışımlar
kullanılır. Bu karışımlar köpekler için son derece itici ve rahatsız edici
olabildiği gibi, aynı zamanda koku almadaki ustalıklarını da baskılayabilir.
Bu da köpekleri çok rahatsız eder.
O yüzden köpeğinizdeki hoşunuza gitmeyen kokuları gidermek için kendi
parfümlerinizden kullanmamalısınız.
Sadece köpekler için özel üretilmiş doğal koku giderici, parfüm ve
güvenilir ürünler kullanılabilir.
www.yeniasir.com.tr (Uyarlanmıştır)

Metne göre…
11a.
12a.
13a.
14a.
15a.

A.

B.

Doğru

Yanlış

C.
Böyle bir bilgi
verilmiyor

köpeklerin koku algılama duyusu, çok güçlü ve ayırıcı özelliklere
sahiptir.
köpek, farklı parfüm kullanan sahibini tanıyamaz.
bazı parfümler köpeklerin koku alma yeteneğini olumsuz etkiler.
insan şampuanları köpeklere kullanmaktan kaçınılmamalıdır.
köpekleri yaklaştırmayan koku ürünleri vardır.

4. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafları anlamlı bir şekilde sıralayın.

Market Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
En önemlisi, alışveriş listesi yapmadan süpermarkete gitmeyin. Yoksa hesap etmediğiniz onlarca şey
almış olarak eve gelirsiniz.
Ödemeye sıra geldiğinde kredi kartı ile alışveriş yapıyorsanız, bütçenizin üzerine çıkmamak önemlidir.
B.
Marketler kredi kartına bağlı olarak özel puan anlaşmalarına girebilirler. Ancak dikkat edin, bu
kazanılan puanların belirli bir dönemde harcanması gerekiyor olabilir.
Evimizin ihtiyaçları için modern dünya çözümümüz market alışverişi yapmaktır. Büyük marketler,
C.
aradığımız tüm ürünleri bir yerde bulmamızı sağlar. Peki, market alışverişi yaparken nelere dikkat
etmeliyiz?
Bundan başka, promosyonu yapılan ürünlerde de birkaç soruyu kendinize sormalısınız: "Neden bu
ürün promosyonda?" "Bu kadar ucuz olmasının nedeni ne olabilir?" Bu soruların yanıtlarını, ürünün son
D.
kullanma tarihinin yakın olmasında, kalitesinde, üretim kusurlarında, ambalaj kusurlarında arayabilirsiniz.
İkincisi, "Bir alana bir bedava" söylemli kampanyalara akıllı yaklaşın. Genellikle ikinci ürün bedava
E.
değildir. Belki ilk ürünün yarı fiyatınadır.
dikkatetmeliyiz.wordpress.com (Uyarlanmıştır)
A.

16a.
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5. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuduktan sonra uygun seçenekleri işaretleyin ( A, B veya C).

Ġmparatorlar Dağı'nın Kenti: Kayseri
Adı «Sezarların kenti» anlamına gelen Kayseri, Anadolu'nun en köklü kentlerinden biri.
Kayseri insanının çalışkanlığı ve ticaretteki
başarısı meşhurdur. Bunun nedeni belki de kentin geçmişi dört bin yıl öncesine dayanan- ticaret kültüründe yatıyor. Anadolu'daki doğu-batı ve kuzeygüney aksının ortasında yer alan Kayseri, tarih
boyunca ticaret yollarının kesiştiği bir merkez oldu.
Günümüzde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki
Asur ve Hitit tüccarlarını buluşturan muazzam büyüklükteki Kaniş ve Karum ticaret kolonileri, belki
de dünyanın ilk alışveriş ve ithalat, ihracat merkezleriydi. Kentin bu özelliği çağlar boyunca kesintisiz
devam etti.
Konya'nın ardından Anadolu'daki en fazla Selçuklu eserini Kayseri barındırıyor.
Osmanlı dönemi eserlerinden Kurşunlu, Fatih Sultan
Mehmet ve İncesu'daki Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa Külliyesi dikkat çekiyor.

Çifte Medrese, Döner Kümbet gibi kervansaraylar, ait oldukları devirlerin ihtişamını bugüne
fısıldıyor. Cami ve medreseleriyle inanç turizminin
önemli durak noktalarından biri olan Kayseri'de kent
merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Erdemli
Vadisi'nde de görülmeye değer kilise, manastır izleri
ile kaya mezarları bulunuyor.
Tarih ve kültür zengini Kayseri'nin doğası da aynı
derecede zengin ve renkli.
İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes
Dağı kentin en belirgin sembolü. Erciyes toz inceliğindeki karıyla da kış turizmcilerinin gözde mekânlarından.
Etrafı ova ve steplerle çevrili Erciyes Dağı tırmanışı
dağcılar arasında oldukça popülerken, kış turizmi için
de donanımlı tesislerle dolu.

Skylife dergisinden uyarlanmıştır.

21a. Kayseri...
A. tarihî bir şehir değil.
B. Sezarlara ait bir şehir.
C. ticaretiyle ünlü bir şehir.

24a. Kayseri neden görülmeye değer?

22a. Kayseri'de ticaret...
A. yeni başladı sayılır.
B. asırlardır devam ediyor.
C. son zamanlarda geriledi.

25a. Erciyes Dağı'nı dağcılar...
A. tercih ediyor.
B. beğenmiyor.
C. bilmiyor.

A. sadece kervansarayları için.
B. birçok nedenden.
C. yalnızca doğası için.

23a. Anadolu'da en fazla Selçuklu eseri...
A. Konya'da.
B. Kayseri'de.
C. Erciyes'te.
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6. ETKİNLİK
Boşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır.
A.

yüzyıllardır

B.

sıkışıp kalmış

C.

yıkık dökük

E.

biçimindeki

F.

ardından

G.

bıraktıysa

D.

yaklaşık

Yel Değirmenleri
Dönen değirmen taşının içine dökülen tahıl taneleri öğütülür,
sofralara pazarlara bereket gelir. Anadolu'da asırlarca yaşayan
bu gelenek, günümüzde yerini modern yöntemlere bıraktıysa da
yel değirmenleri hâlâ varlığını koruyor.
Gelin, Türkiye'deki yel değirmenlerinin izini süreceğimiz
yolculuğa birlikte çıkalım. Yel değirmenlerinin en çok bulunduğu yöre kuşkusuz Bodrum. Bodrum Yarımadası'nın rüzgârlı
tepelerinde çeşitli büyüklerde, en eskisi _______(26a) dört yüz
yaşına ulaşmış seksene yakın yel değirmeni var.
Bir zamanlar inci bir gerdanlık gibi tepeleri süsleyen değirmenlerin bazıları ahır, bazılarıysa samanlık olarak kullanılmakta
şimdi. İstanbul'un bir semti adını onlardan almış: Yeldeğirmeni.
Evlerin arasına _______(27a) yel değirmenleri zamanla çok
katlı apartmanlara yenik düşmüşler. Rengârenk çiçeklerle
birlikte baharı karşılayan bembeyaz gövdeleri, şimdi ne olduğu
bile anlaşılamayan harabelere dönüşmüş.
Ülkemizdeki yel değirmenlerini sayarken Bozcaada, Göynük,
Ayvalık ve Balıkesir-Şamlı'dakileri de anmadan geçmeyelim
dilerseniz. Şamlı'daki yel değirmenleri, kulübe _______(28a)
gövdesiyle geleneksel silindirik yapılı yel değirmenlerinden
ayrılır. Tahta kanatları kırık, duvarları _______(29a) hâle gelmiş
ve artık sadece yalnızlığı çağrıştıran bu taş kuleler insanoğlunun
duyarsız ellerinde yok olacakları günü bekliyorlar. Nice aşklara
ve ayrılıklara tanık olan soluk duvarlarında, kanatlarından
_______(30a) geçmekte olan rüzgârın fısıltısından başka hiçbir
şey duyulmuyor şimdi.

Skylife dergisinden uyarlanmıştır.
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7. ETKİNLİK
Bölümlere ayrılmış aşağıdaki metnin her bölümünü verilen başlıklarla eşleştirin.
Başlıklardan biri kullanılmayacaktır.

Televizyon Erken Öldürüyor
31a.

32a.

33a.

34a.

35a.

Uzmanlar, uzun zaman televizyon seyretmenin kişinin hayatında çeşitli
problemlere yol açtığı ve kişiye uzun ömürlü bir geleceği temin etmediğini
işaret ediyor. BBC'nin yansıttığı araştırmada televizyon karşısında kanepede
saatlerce oturularak geçirilen bir hayat tarzının ömrümüzü azalttığı belirtildi.
Uzmanlar, günlük hayatın hızlı temposu arasında biraz vakit ayırıp
yapacağımız yürümenin faydalarını saymakla bitiremiyor. Tayvan Ulusal
Sağlık Enstitüsü uzmanlarına göre 15 dakika egzersiz ya da haftada 90
dakika hızlı yürüyüş yapmakla kişi, hayatına en az 3 yıl katabilir.
Uzun zaman televizyon seyreden kişiler, kendilerini yeterince hareket etmek
ve egzersiz yapmaktan mahrum bırakıyor. Uzun süre oturmayı bir hayat tarzı
olarak benimseyenlerin kasları hareket etmiyor. Sonrasında bu hareketsizlik
metabolizmayı bozuyor.
Hayat kalitesini ve süresini artırmak isteyenlerin, televizyon seyretme
tutkusundan -fazla zaman kaybetmeden- vazgeçip sağlığa yararı olan
egzersiz ve yürüyüşe başlamaları, müzik dinlemeye ya da keyif verecek
kitaplar okumaya karar vermeleri iyi olur.
Emekliler, gençlere oranla, televizyon karşısında daha çok zaman geçiriyor.
Televizyon izleme eğilimlerini araştıran uzmanlar; çalışan gençlerin, liselilerin
ve üniversitelilerin en düşük izleme oranını gösterdikleri neticesine vardılar.

Cumhuriyet gazetesinden uyarlanmıştır.

A.

Sağlığa
Zararlı

B.

Yaşın Rolü

C.

Ömrü
Uzatmanın
Sırrı

D.

Yaşam Süresi
Kısalıyor

E.

Faydalı Olanı
Seçmek

F.

Çocuklara
Zararı Büyük

8. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

Yediğiniz Sebze-Meyve Yüzünüze Yansıyor
İngiltere'de bilim adamları birkaç hafta meyve sebze yemenin bile cilt
rengini güzelleştirdiğini belirtiyor. Uzmanlar, daha çok yeşil sebze yiyenlerin daha canlı bir ten rengine sahip olduğu sonucuna vardı. Altı hafta
içinde sağlıklı beslenen kişilerin ciltlerinde "altın bir ışıltı" oluştuğu, kötü
beslenen kişilerde ise bozulma ve solgunluk oluştuğu belirtiliyor. Pek çok
sebze ve meyvede bulunan ve onlara sarı-kırmızı renkleri veren karotenin
cilt rengini etkilediği, çok uzun yıllardır biliniyor.
Ancak normal ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığının cilt rengini ne düzeyde etkilediği net
değildi. Cambridge Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Glenys Jones, yiyeceklerin nasıl
pişirilip tüketildiğinin sebze-meyveden alınan karoten miktarını önemli ölçüde etkilediğine,
ancak bu farkların araştırmada göz önüne alınmadığına dikkat çekti. Jones yine de
araştırmanın insanları daha sağlıklı beslenmeye teşvik etmek açısından önem taşıdığını
belirterek "Sebze ve meyveler sadece cildimiz değil, genel sağlığımız için de faydalı." dedi.
İngiltere'de halkın yüzde 75'inin meyve sebze tüketimi, önerilen
ortalama düzeyin altında. Uzmanlar, "daha iyi bir görünüm" fikrinin,
insanları motive etmede önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
Dr. Gözde Özakıncı, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek açısından
"Birkaç hafta içinde daha iyi görüneceğinizi bilmek, ilerleyen yıllarda
sağlıklı olacağınız beklentisinden daha etkili olabilir." diyor.
www.bbc.co.uk/turkce (Uyarlanmıştır)
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A.

B.

Doğru

Yanlış

C.
Böyle bir bilgi
verilmiyor

Yiyeceklerin içerdiği maddelerin sağlığımıza etkisi, pişirme
şeklinden etkilenmez.
İngiliz uzmanlara göre bol bol sebze meyve tüketerek kolayca
kilo verebiliriz.
Dış görünüş, insanları beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerine yönelten en güçlü etkendir.
Meyve-sebze, ancak uzun zaman tüketilince sağlımızı olumlu
yönde etkiler.
Meyve-sebzelerin çiğ olarak tüketilmesinin sağlığımıza yararları çok daha büyüktür.

9. ve 10. ETKİNLİK
Lütfen aşağıdaki metni okuyun.

Kız Kulesi aşkın, tutkunun ve yalnızlığın simgesi olarak nice yazara, şaire, ressama, müzisyene,
yönetmene ve fotoğrafçıya ilham verdi.
Boğaz'ın Marmara'ya açıldığı yerde minicik bir
ada üzerinde inşa edilen Kız Kulesi, aynı zamanda
İstanbul'un en güzel semtlerinden Üsküdar'ın sembolüdür. İstanbullu bir araştırmacının anlattığına
göre, kulenin üzerinde bulunduğu ada aslında Asya
sahillerinden kopan bir kara parçasıdır.
Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan bu eşsiz
yapı, Antik Çağ'dan başlayarak, Eski Yunan'dan
Bizans İmparatorluğu'na ve Osmanlı'ya kadar tüm
tarihî dönemlerde varlığını sürdürerek günümüze
kadar gelir. Kule ilk olarak Atinalı komutan Alkibiades tarafından, gemilerin Boğaz'dan geçişlerini
kontrol altına almak ve tüm gemileri vergilendirmek
için kullanılan bir gümrük olarak inşa ettirilmiştir.
Kule Osmanlı döneminde sürgün yeri ve 1830-1831
yıllarında yaşanan kolera salgını sırasında,
karantina alanı olarak kullanılmıştır. Kız Kulesi
1725'ten başlayarak aynı zamanda bir deniz feneri
olmuştur.
Kız Kulesi hakkında birkaç efsane bulunuyor.
Bunlardan biri, Romalı şair Ovidius'un aktardığı
ölümsüz bir aşk hikâyesidir; Hero ve Leandros adlı
iki gencin hüzünlü aşkını anlatır bu hikâye. Aşk ve
güzellik tanrıçası Afrodit'in rahibelerinden Hero,
rahibe olduğu için aşka yasaklıdır; ama katıldığı bir
törende Leandros ile karşılaşır. Birbirine âşık olan
iki genç, her gece Hero'nun yaktığı lamba sayesinde yolunu bulan Leandros'un yüzerek kuleye
gelmesi ile aşklarını kutsarlar. Ancak Leandros'un
kuleye geldiği fırtınalı bir gecede rüzgâr, Hero'nun
yaktığı lambayı söndürür. Karanlıkta yolunu
kaybeden Leandros, Boğaz'ın sularına gömülür.
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Sevgilisinin öldüğünü gören Hero da kendini Kız
Kulesi'nden Boğaz'ın sularına bırakır.
Bu efsaneden başka bir de prenses ve yılan
efsanesi vardır. Hiç çocuğu olmayan Bizans
imparatoru, kızı dünyaya geldiğinde buna o kadar
çok sevinir ki ülkesinde bayram ilan eder. Her yıl,
prensesin doğum günü şerefine törenler düzenlenir
ve o gün görkemli bir şekilde kutlanır. İmparator,
bilginlerinden kızının tahta hazırlanması için eğitilmesini ister. Fakat bilginlerin en yaşlısı olan kâhin
imparatora, kızının on sekizinci doğum gününde bir
yılan tarafından sokularak öleceği kehanetinde
bulunur. Bunun üzerine imparator, denizin ortasındaki küçük bir adacık üzerinde yer alan kuleyi
onararak kızını buraya yerleştirir. Ancak kaderin
kaçınılmazlığını kanıtlarcasına, on sekizinci doğum
gününde babasının getirdiği üzüm sepetinden çıkan
bir yılan prensesi sokar ve öldürür. İmparator,
kızının ölümüne çok üzülür ve toprağa gömülürse
yılanlara yem olacağını düşünerek prensesin cansız
bedenini mumyalatıp pirinç bir tabuta koydurur.
Tabut Ayasofya'nın yüksek duvarlarından birinin
üstüne yerleştirilir.
Kız Kulesi günümüzde özel bir şirket tarafından
işletilmektedir. Binayı 49 yıllığına Turizm Bakanlığı'ndan kiralayan bu işletme 1995'te başlayan
yenileme çalışmalarından sonra 2000 yılında Kız
Kulesi'nin kapılarını halka açtı. Bugün Kule kafeterya ve restoran olarak haftanın yedi günü Boğaz'ın
ortasında kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği
keyfini yaşamak isteyen konuklarına hizmet veriyor.
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Şimdi soru 41a - 44a'ya uygun cevabı işaretleyin.

9.

41a. Sizce bu yazı nereden alınmış olabilir?

43a. Kız Kulesi İstanbul'un...

A. Bir kişisel bakım dergisinden.

A. Asya yakasındadır.

B. Bir halk sağlığı broşüründen.

B. Asya tarafına çok yakındır.

C. İstanbul Belediyesi'nin bir yayınından.

C. Avrupa yakasındadır.

42a. Okuduğunuz metnin ana fikri sizce aşağı-

44a. Tarihî bina Antik çağlarda...

dakilerden hangisidir?
A. Aşk herkes için bir ilham kaynağıdır.

A. gümrük ve kontrol noktası olarak kullanılırdı.

B. İstanbul efsanesi bol olan bir yerdir.

B. vergi dairesi işlevi görürdü.

C. İstanbul'un tarihî bir binasının hikâyesi.

C. Alkibiades Kulesi diye bilinirdi.

10.

Şimdi yazıyı tekrar okuyun ve soru 45a - 50a'ya uygun cevabı işaretleyin.

45a. Üsküdar'ın da simgesi olan bu kule...

48a. Kız Kulesi efsanelerinden biri...

A. eski çağlardan beri deniz feneri olarak da

A. yılan tarafından ısırılan bir prensesin hikâyesidir.
B. İmparator'un sürgüne gönderdiği bir genç kızdan

kullanıldı.
B. birkaç yüzyıldır deniz feneri olarak da kullanılıyor.
C. sadece Bizans döneminde deniz feneri olarak

söz eder.
C. yılanlardan korkan bir kâhinin hikâyesidir.

kullanıldı.
46a. Bu eşsiz binayla ilgili efsaneler...

49a. Kız Kulesi bugün kim tarafından işletilir?

A. aşkı ve tutkuyu konu eder.

A. Turizm Bakanlığı.

B. kahramanlık öyküleriyle doludur.

B. Üsküdar Belediyesi.

C. kral ve prenslerin yaşamını ele alır.

C. Özel sektöre ait bir kuruluş.

47a. Hero ve Leandros...

50a. Kule'de kahvaltı veya yemek niçin keyiflidir?

A. Bizans İmparatoru'nun çocuklarıdır.

A. Çünkü çok sakin ve sessiz bir yerdir.

B. ölümsüz bir aşk hikâyesinin kahramanlarıdır.

B. Boğaz manzaralı yemeğin tadı bir başkadır.

C. Kız Kulesi ile ilgili hikâyenin yazarlarıdır.

C. Çünkü Kule'de çok lezzetli yemekler var.

DÜZEY B (B1&B2)
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11. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlara denk düşen sözcükler bulun. Sözcüklerin ilk harfleri
verilmiştir.

Örnek: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir
araya tutturulmuş kâğıt yaprakları.

DEFTER

1b.

Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve
bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya
belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.

G __ __ __ __ __



2b.

Daha çok çocukların kullandığı, oynayıp eğlenmeye yarayan
şey.

O __ __ __ __ __ __



3b.

Hizmet, mal vb. şeyleri satın alan ve karşılığında ücret
ödeyen kimse, alıcı.

M __ __ __ __ __ __



4b.

Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat sandalye.

K __ __ __ __ __



5b.

Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya
konulan kapaklı mobilya.

D __ __ __ __



12. ETKİNLİK
Örnekte gösterildiği gibi solda verilen sözcüklerden uygun türetme eki ile yeni sözcükler türetin ve
uygun şekilde boşluklara yerleştirin.

YAĞ

Örnek: Dengeli beslenmek için fazla yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıyız.

6b.

SON

Bugün sınav __________ bakmaya gideceğim. Bu dersten de
geçmediysem, annemler çok kızacak. Umarım geçmişimdir!



7b.

ÇOCUK

Ben köyde doğdum. Tüm __________ da orada geçirdim.



8b.

KULAK

Kimseyi rahatsız etmemek için her zaman __________ müzik dinler.



9b.

KALE

Takımımız bu maçı, __________ hataları yüzünden kazanamadı.



Bu gördüğün yaşlı kadın, __________ çok güzelmiş.



10b. GENÇ

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

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ

DÜZEY B (B1&B2)
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