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DİKKAT 
 

• Sınav başlamadan önce kitapçığı açmayınız. 

• Yanıtlarınızı ilgili kitapçığın 1. sayfasına yazınız. 

• Her soruya bir tek yanıt veriniz. 

• Sınav süresi: 65 dakika. 
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1. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki boşluklar için doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

Dolmabahçe Sarayı  
  

Dolmabahçe, İstanbul'un Beşiktaş ilçe….......(1) yer alan bir 
semttir. İstanbul'un geçmişi ile şimdiki zamanını kucak-
laştıran ünlü semtlerden biridir. Bu semt….......(2) dünyaca 
ünlü, İstanbul’un en görkemli ve büyük saray….......(3) biri 
olan Dolmabahçe Sarayı bulunmaktadır.  
Dolmabahçe Sarayı Sultan I. Abdülmecid tarafından 1843-
1856 yılları ara….......(4) yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı 
mevcut hiçbir sarayda bulunmayan bir zenginlik ve ihtişama 
sahiptir.  
Cumhuriyet döneminde saray, yabancı misafir….......(5) 
ağırlamak amacıyla hizmete açılmıştır.  

  

 
 
 

 

 
Dolmabahçe Sarayı resmi sitesi (Kısmen kısaltılarak ve değiştirilerek alınmıştır.) 
 
1. A.  -de B.  -sinde C.  -sininde D.  -sindeki 

2. A.  -de B.  -inde C.  -te D.  -isinde 

3. A.  -lardan       B.  -larından       C.  -larıdan D.  -sından 

4. A.  -dan B.  - sından C.  -da D.  - sında 

5. A.  -lerin B.  -lerinin C.  -leri D.  -lere 
 

2. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki boşluklar için doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

A. geliştikçe   B. getirip  C. keşfettiği  D. olarak  E. tanıtan 

 
 TÜRK KAHVESİNİN SERÜVENİ  

 
Kahve, Osmanlı Sarayı’na yaklaşık 460 yıl önce Yemen’den 
getirildi. Yemen Valisi Özdemir Paşa _______ (6) kahve 
çekirdeklerini İstanbul’a _______ (7) kahveyi Osmanlı sarayına 
_______ (8) kişidir. Böylece, ilk Türk kahvesi tohumları 
Eminönü’nde atıldı. Türk sosyal yaşamı _______ (9) kahvenin 
Eminönü’nde 55 kahvehane, 200 çalışan ve sayısız sevenleri olan 
bir kültürü oluştu.  

  

  
Venedikli, Marsilyalı tüccarlar Türk kahvesini Batı’daki şehirlere taşıdılar. Osmanlı Elçisi 
Süleyman Ağa ise Paris’teki Fransızlar’a Türk kahvesini sihirli içecek _______ (10) tanıttı. 
 

 

 
(Kısmen kısaltılarak ve değiştirilerek Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın Arçelik Mini Telve makinası ve 
talimat kitapçığıyla beraber verilen Türk Kahvesinin Serüveni kitapçığından alınmıştır.) 
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3. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki tümceleri resimlerle eşleştiriniz.  
 
 

 
 

 
 
 

11. Osman kendisini çok iyi hissetmiyor. Doğan onu muayene ediyor.  

12. Arkadaşının ziyareti Aylin’i çok memnun etti.  

13. Esra arkadaşlarına yaptığı tatlıyı ikram ediyor.  

14. Çok sağlıksız yaşıyorsun. Sağlığına dikkat etmelisin.  

15. Eşim randevumuza yine geç kaldı. Bu beni çok rahatsız ediyor.  
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4. ETKİNLİK 
 
Ahmet Bey Devlet Şehir Tiyatroları’nın bilet gişesinde. Gişe görevlisinin Ahmet Bey'e verdiği yanıtlardan ne 
anlıyorsunuz? Uygun cevabı işaretleyiniz. 
 

A. B. C. 

 
İzleyecek İzlemeyecek Kesin değil 

16. Ayırttığınız biletler, zamanında gelmediğiniz için 
başkalarına verildi.    

17. 
Üzgünüm beyefendi, ön sıralarda yer kalmadı. 
Sadece, arzu ederseniz, arka sıralarda boş 
yerimiz var. 

   

18. İstediğiniz gibi, bugünkü seansa dördüncü sıra-
dan 5. ve 7. koltuk sizin için ayrılmıştır.    

19. Buyrun, biletleriniz. Nasıl ödemeyi tercih eder-
siniz? Kredi kartıyla mı, peşin mi?    

20. Bugünkü seansımız için biletlerimiz tükenmiştir, 
efendim.    

 



ΚΚΠΠΓΓ  / Türkçe Sınavı                                                                                                                        Mayıs 2010 
 

Düzey B1 / Bölüm 1                                                                                                                                  Sayfa 5 

5. ETKİNLİK 
 
Doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
 
 
  

Ruhi Su 
(1912 – 1985) 

 
Ruhi Su Van’da doğdu.  
Asıl adı Mehmet’tir. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında anababasını yitirdi. 
On yaşına kadar yoksul bir ailenin 
yanında yaşadı. Daha sonra Adana 
Öksüzler Yurdu’nda yatılı okudu. 
İlkokul dördüncü sınıfta keman 
çalmaya başladı. 
1925 yılında Ankara’da kurulan 
Musiki Muallim Mektebi’ni kazan-
dığı halde, öksüzler yurdundaki 
öğrencilerin askere alınmasından 
dolayı İstanbul’da bir askeri okula 
gönderildi. Müzik okumak amacıyla 
okuldan Ankara’ya kaçtıysa da 
yakalanıp geri gönderildi. Ancak 
askerlik yapmaya elverişli olmadığı 
gerekçesiyle okuldan ayrıldı.  

  
 

 
Fotoğraf: Ara Güler 

 
Opera sanatçısı olarak Devlet 
Operasında görev aldı. Bu görevi 
1952 yılında tutuklanmasına ka-
dar sürdü. 
 
Ölümüne kadar türkü söylemeyi 
sürdüren Ruhi Su, Pir Sultan’dan 
Karacaoğlan’a değişik ozanların 
türkülerinden oluşan 12 uzun-
çalar hazırladı. Yazı ve şiirlerini 
“Ezgili Yürek”, notaladığı çeşitli 
halk oyunlarını ise “Türk Halk 
Oyunları” adlı kitabında topladı.  
 

 
 

 
 

  
 
 
http://www.bekirkaradeniz.com 

  
 
 

http://bkses.com/su/biyografi.html 

 

  (Kısaltılarak ve kısmen değiştirilerek alınmıştır)  
 

 
A. B.  

DOĞRU YANLIŞ 

21. Ruhi Su, Musiki Muallim Mektebi’ni kazanamayınca çok sevdiği askeri okula 
gitti.   

22. Ruhi Su ölünceye dek türkü söylemeye devam etmiştir.   

23. Tutuklandığı zaman operada görevliydi.   

24. Sanatçının gerçek adı Ruhi değildir.   

25. Ruhi Su ilk öğrenimini bitirdikten sonra keman çalmaya başladı.   
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6. ETKİNLİK 
 

Doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
Sinema Oyuncuları Derneği ödülleri 
 
Beyazperdenin önde gelen ödül törenlerinden Sinema 
Oyuncuları Derneği ödülleri, geçtiğimiz Cumartesi 
günü düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 
 
Los Angeles’te sinema ve televizyon dünyasından birçok ismin 
katıldığı ödül törenine, geçtiğimiz günlerde Altın Küre’de ödül 
alan isimler damgasını vurdu. Gecede “en iyi erkek oyuncu” Jeff 
Bridges seçilirken, “en iyi kadın oyuncu” ödülünü de Sandra 
Bullock kazandı. 
 
İkili, Altın Küre’de de aynı kategoride ödül almıştı. Sinema 
eleştirmenleri, bu başarıdan sonra Bullock’un adım adım Oscar’a 
yaklaştığını dile getirdi. 
 
Los Angeles’teki törende, “Soysuzlar Çetesi” filmindeki rolüyle 
Christoph Waltz “en iyi yardımcı erkek oyuncu”, Mo’Nique de 
“Precious” filmindeki rolüyle “en iyi yardımcı kadın oyuncu” 
ödülünün sahibi oldu. 
 

 
 
 

 
 

 

 

    
 
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/KulturSanat/ 
(Kısaltılarak ve kısmen değiştirilerek alınmıştır) 

 

 
A. B. C.  

Doğru Yanlış Böyle bir bilgi 
verilmiyor 

26. Ödül kazanan aktörlere önemli miktarda para da verilir.    

27. “Sinema Oyuncuları Derneği” sadece başrollerdeki oyunculara 
ödül veriyor.    

28. Eleştirmenlere göre Sandra Bullock Oscar ödülünü de ala-
bilecek bir oyuncudur.    

29. “Sinema Oyuncuları Derneği” ödülleri en ünlü sinema ödülleri 
arasında sayılmaz.    

30. “En iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Sandra Bullock daha önce 
de ödül kazanmıştı.    
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7. ETKİNLİK 
 
Αşağıdaki ilanı dikkatle okuyun. Doğru seçeneği işaretleyin. 
 
 
  

 
 

S a t ı ş  D a n ı şm a n ı  

 

  
Şehir/Ülke: Sivas 

İlan Tarihi: 06.08.2009  

 
AYAKKABI DÜNYASI 

MAĞAZALARI ZİNCİRİ 
DÜNDEN BUGÜNE 

 

 

İş Tanımı : 
Türkiye'nin en büyük ayakkabı 

mağazaları zinciri olan Ayakkabı 
Dünyası, Sivas'ta açacağı ilk 

mağazasında çalışmak üzere Satış 
Danışmanı arıyor. 

 
 

 

  
Genel Nitelikler: 

• 18-30 yaş arasında  

• Güler yüzlü, dinamik ve bakımlı 

• İnsan ilişkilerinde başarılı ve iletişimi kuvvetli 

• En az lise mezunu  

• Tercihen askerlik görevini tamamlamış (erkek için) 

Ayakkabı satışı konusunda deneyimli olana öncelik tanınacaktır  
 
Not : Çalışma saatleri işe göre değişebilir. 
 

 

        
http://www.eleman.net/ 
(Kısaltılarak ve kısmen değiştirilerek alınmıştır) 
 

A. B.  
DOĞRU YANLIŞ 

31. Adayın kendine ve giyimine dikkat etmesi şarttır.   

32. Askerliğini yapmamış erkek aday da işe alınabilir.   

33. Çalışma saatleri bellidir.   

34. Sadece ayakkabı satışında tecrübesi olan kişi işe alınacaktır.   

35. Adayın yaşı önemli değildir.   
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8. ETKİNLİK 
 

Verilen sözcüklerle aşağıdaki metnin boşluklarını doldurunuz. 
 
 

A. kaliteli  B. sahiplerine  C. düzenlenen  D. yapmıştır  E. katıldı 

 
 
 
    
  

 
 
 

 
Kültür Sanat

  
Yeşilçam Ödülleri  
 
Türk sinemasının Oscar’ı olarak adlandırılan 
Yeşilçam Ödülleri’nin adayları dün akşam 
İstanbul'da __________ [36] törende açıklandı. 
 
Törene, 9 dalda aday olan “Vavien” adlı film 
damgasını vurdu. Sinan Tuzcu’nun sunduğu 
törene Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet 
Demircan’dan başka sanat, medya ve iş 
dünyasından çok sayıda isim __________ [37]. 
 
Yeşilçam Ödülleri’nin ana sponsorluğunu Turk-
cell yaptı. 3.Yeşilçam Ödülleri, 23 Mart’ta 
Sergi Sarayı’nda __________ [38] verilecek.  
  

 

  
Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Demircan, gecede yaptığı konuşmada, “Beyoğlu, 
Türk sinemasına uzun yıllar ev sahipliği __________ [39]. Ödüllere gösterilen ilgi 
yaptığımız işin kanıtıdır.” dedi.  
 
TÜRSAK Başkanı Engin Yiğitgil ise konuşmasında, Türk sinemasının güzel bir sene 
geçirdiğini, ancak sinema için önemli olanın çok film çıkarmak değil, bu filmlerin 
arasında __________ [40] filmlerin bulunması olduğunu söyledi. 

 

 
 

 
 
http://www.zaman.com.tr/ 
(Kısaltılarak ve kısmen değiştirilerek alınmıştır)
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9. ETKİNLİK 

 
Aşağıdaki meslekleri yapan kişilere ne denir ? 
 

41. Üniversitede en üst derecede olan öğretim üyesi. P _ _ _ _ _ _ _  

42. Yangın söndüren kişi. İ _ _ _ _ _ _ _ _  

43. Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse. B _ _ _ _ _ _ _  

44. Politika ile uğraşan kimse. S _ _ _ _ _ _ _ _  

45. 
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri gönderilen 

yere götüren görevli kişi. 
P _ _ _ _ _ _  

 
 

10. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki tanımlara uyan eylemleri yazınız. 
 
 
46. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak:  
…………………………………………………………............................  

47. Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, tesadüf etmek:   

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

48. Anımsamak, bir şeyi veya bir kişiyi unutmamak:  

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

49. Hareketsiz kalmak, yürümez olmak:  

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

50. Yüksek sesle konuşmak, azarlamak:    
…………………………………………………………............................  
 
 

 
ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


