
 

 
 

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

BÖLÜM 1           Okuma Anlama Becerisi  Kasım 2019 

 

 

 

   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 και Θρηζκεσμάηων 

Eğitim 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. için  B. olduğu  C. taraflarımızı 

D. değil  E. örneğin  F. istediğimiz 

 

 Yalan Söyleyen İnsan  
  İnsanların hayata dair doyumsuzluğunu ve her zaman komşunun bahçesindeki çimenlerin bize 

daha yeşil geldiğini düşünürsek bencil ve hatalı ..............(1a) yalanlar ile sakladığımızı kabul 

ederiz. Hayatı olduğu gibi algılamaktan kaçınır, olmasını ..............(2a) gibi algılamak isteriz. Hiç 

olmayan bir şey ..............(3a) varmışçasına konuşur ve yalanlar söyleriz. Bazen hayatın sıkıcı, 

boğucu, kötüye giden yönlerinin psikolojimizde yarattığı tahribatı azaltmak için yalan söyleriz. 

Zenginlerin yanında zengin, başarılıların yanında başarılı, hemcins arkadaş ortamında zampara 

vb. gibi davranarak, yalan söyleyerek, kendimize yer bulmaya çalışırız. 

 Yalan söyleyen insan, bazen de iyidir ve mecburiyetten yalan söylemek zorunda kalmıştır. 

..............(4a), insanların kolay kabullenemeyeceği veya küçük bir çocuğun yüzleşemeyeceği 

kadar önemli bir konuda söylenmek zorunda kalınan yalanlar vardır. Amaç, kandırmak 

..............(5a), alışma sürecindeki tahribatı azaltmaktır. Sebebi iyi niyetlidir. Tüm bu yalana dair 

tanımlamalar, aslında olayın ahlȃki tarafından bakıştır. 

 

 

www.ayasuluk.com (Uyarlanmıştır) 

 

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

 

   

A. ancak 

B. benzetme 

C. uygulamadıklarını 

D. yani 

E. uyumadıklarını 

F. üstelik 

G. kendisini 
 

 Balıklar Uyur mu?  
 Balıkların göz kapakları yoktur ve bizim gibi gözlerini kapatamazlar. Biz, 

onları hep gözleri açık olarak gördüğümüz için hiç ..........(6a) zannederiz. 

Çünkü biz uyurken gözlerimizi kapatırız. Ancak böyle bir ..........(7a) bizi 

yanıltabilir. Mesela biz de uyurken kulaklarımızı kapatmayız, ama uykumuz 

gelince beynimiz otomatik olarak ..........(8a) seslere kapatır.  

 Uyurken kulaklarımız açık olduğu halde, beynimizdeki işitme merkezi kapalı 

olduğundan hiçbir şey duymayız. İşte bizim kulaklarımız gibi balıkların da 

uyurken gözleri açıktır. ..........(9a), beyinlerindeki görme merkezi kapalıdır. 

..........(10a), balıklar da gözleri açık olarak, ama hiçbir şey görmeden uyur. 

 

www.academy-ev.de (Uyarlanmıştır) 
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3. ETKİNLİK 
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin. 

 
 
  Seyahatin vazgeçilmez parçası bahşişin yeri ve miktarı konusunda 

yaşanan tereddütleri gidermek için küçük ipuçları çok işinize yarayabilir. 

İşte dünyadan ilginç bahşiş gelenekleri. 

 

  

 

 

 

 

8 Ülke  

8 Bahşiş 

Geleneği 

 

Dünyadan 

ilginç bahşiş 

gelenekleri. 

 Avrupa'daki otellerde, komiye taşıdığı parça başına 1-5 avro vermek 

uygun. Bozuk paranız yoksa bahşiş vermemek yerine vereceğiniz miktarın 

üstünü isteyebilirsiniz. Bahşiş geleneğinin olmadığı tek Avrupa ülkesi 

Danimarka. Uzak Doğu ülkelerindeki bahşiş gelenekleri keskin farklılıklar 

gösterebiliyor. Öyle ki bahşişler kimi zaman görevlinin maaşını bile geride 

bırakabiliyor. Malezya, Tayland ve Singapur'daki restoranlarda ise bahşiş 

vermek âdetten değil. Bahşiş konusunun suistimal edildiğine inanıp çeşitli 

önlemler alan ülkeler de yok değil. Vietnam'daki restoranlarda bahşiş 

vermekten uzak durmanızda fayda var. Bahşişin bir rüşvet gibi algılandığı 

ülkede restoranın kapanmasına bile yol açabilirsiniz. 

 Avrupa ülkelerindeki restoranların çoğunda, servis hesaba dâhil değilse, 

bahşiş oranını yüzde 10 gibi düşünmek gerekir. ABD'de bu oran yüzde 

20'ye kadar çıkıyor. Konaklamalarda ise odanızı her gün farklı birinin 

temizlediğini düşünerek günlük 2-3 avroyu yeterli görebilirsiniz. Japonya'da 

ise aldığınız hizmet sizi ne kadar memnun ederse etsin elinizi cebinize 

atmayın bile. Çünkü Japon geleneklerinde bahşiş, aşağılayıcı bir davranış 

olarak görülüyor. Avustralya'da ise sadece pahalı restoranlarda bahşiş 

vermek olağan karşılanıyor.  

 Sizin için otel rezervasyonu yapan, konser bileti ya da tekne turu gibi 

etkinlikleri organize eden otel görevlilerine bahşiş vermek gerekir mi? 

Seyahat rehberleriyle tanınan Fodors'a göre, evet. Bahşişin miktarı elbette 

sizin için organize edilen işin niteliğine bağlı. 

 

 

 
 

Skylife dergisinden uyarlanmıştır. 

 

 A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Böyle bir bilgi 

verilmiyor 

11a. 
Amerika'da bahşişin miktarı ödenecek hesabın miktarına bağlı 
değildir. 

   

12a. 
Bahşiş vermek, istisnasız bütün Avrupa ülkelerinde eskiden 
beri alışılagelen bir davranıştır. 

   

13a. 
Bazı ülkelerde bahşiş, aylık gelirin en büyük kısmını 
oluşturabilir. 

   

14a. Vietnam'da bahşiş vermek olumsuz gelişmelere neden olabilir.    

15a. Vietnam'da bahşiş veren kişiler için ceza öngörülüyor.    
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4. ETKİNLİK 
Aşağıdaki metni okuduktan sonra uygun seçenekleri işaretleyin ( A, B veya C). 

 

 

 Gözdeki Kırışıklıkları Artıran 4 Yanlış 

 

Günlük hayatta göz çevreleri bizim engelleyemediğimiz prob-

lemlerden dolayı kırışır; ancak bazen bizler bu süreci daha da 

hızlandırırız. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, kırışıklık-

larımızı artıran 4 yanlışımızı sıraladı.  

 

  

 

 Güneş gözlüğü takmamak:  

Dışarıda gezmeyi seviyorsanız, bir de güneşli 

havada dolaşmak sizi mutlu ediyorsa gözlüksüz 

gezmek kırışıklıkların artmasına davetiye 

çıkarıyor. Şimdi aynanın karşısına geçin. Sanki 

güneşe bakıyormuşçasına gözlerinizi kısın. 

Gözlerinizin etrafında oluşan çizgileri fark ettiniz 

mi? İşte gözlük kullanmazsanız bu çizgiler sizde 

sürekli hâle gelebilir. 

 

 Gözlerinizi ovuşturmak:  

Göz etrafındaki ince deri, gözleri ovmak 

nedeniyle çizgilerin oluşmasına davetiye çıkarır. 

Makyajınızı temizlerken dikkatli olmalısınız. Göz 

makyajınızı kolayca çıkartabilecek, yağlı kalıntı 

bırakmayan bir temizleyici tercih etmeniz gerekir. 

 

 

 

 Yüz üstü yatmak: Sabahları kalktığınızda 

yüzünüzde sıkça çizgi oluyorsa aslında yanlış 

yatıyorsunuz demektir. Bu alışkanlığı bozmak 

gerek; çünkü sürekli aynı yerin üzerine 

yatıldığında yastıkla sıkışan yüzde zamanla kalıcı 

izler oluşmaya başlayacaktır. Bu nedenle sırtüstü 

yatmak kurtarıcınız olacaktır. 

 Göz çevresi için kremler kullanmamak: 

Vücudunuzda yer alan ince deriler her zaman 

daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Göz çevreleri de 

bu derilerden oluşur. Yaşlanmayı azaltmak için 

piyasada bulunan bazı kremlerden destek 

alabilirsiniz. 

 Kırışıklıkları azaltacak bir de öneri: Dinlenme 

sürecinde uyku önemlidir. Uykunun azı da fazlası 

da zararlıdır. Her gün 8 saatlik bir uyku göz 

sağlığı için gereklidir. Gözlerin dinlenmesi 

sağlanır, gözaltı torbalarının oluşması gecikir. 

 

 
www.hurriyetaile.com (Uyarlanmıştır) 

 
16a. Göz çevrelerimiz… kırışır 
A. tek bir nedenden 
B. birçok nedenden 
C. nedensiz 

 19a. Sırtüstü yatmakla... 

A. kırışıklıklar önlenebilir. 
B. daha rahat bir uyku uyursunuz. 
C. aslında yanlış yatıyorsunuz. 

 
17a. Gözlük kullanmadan dışarıda gezmek 
kırışıklıkları... 
A. çoğaltabilir. 
B. azaltır. 
C. etkilemez. 

 20a. Uyku,... 
A. göz bakımında yardımcı olabilir. 
B. yaşlandırır. 
C. yaşlanmayı destekler. 

 
18a. Göz makyajınızı kolayca çıkartabilmek 
çizgilerin oluşmasına... 
A. neden olur. 
B. davetiye çıkarır. 
C. engel olur. 
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5. ETKİNLİK 
Aşağıdaki paragrafları anlamlı bir şekilde sıralayın.  

 

Dil Okulu Seçerken Nelere Dikkat Etmeli? 

A. 

 Özel dil okulları, şehrin genellikle tam merkezinde, kendi binalarında programlarını yürütmektedir. En 

büyük avantajları, kişiye olan ilginin fazla oluşu ve fiyatlarının üniversiteye bağlı dil programlarına göre 

biraz daha uygun oluşudur. 

B. 

Dil okulu seçme; kişinin karakterine, ilgi alanlarına, maddi yeterliliğine göre değişiklik 

gösterecektir. Uygun programı bulmadan evvel, “Özel okul mu, yoksa üniversite bünyesindeki dil 

okullarını mı tercih etmeliyim?” sorusuna öncelikle cevap vermeniz gerekir. 

C. 
Üniversite bünyesindeki dil okullarının avantajı ise üniversite ortamında dil eğitimi alırken kampus 

olanaklarından tüm dil öğrencilerinin de faydalanabilmesidir. 

D. 
Ancak özel dil okulları, kampus hâlinde olmadığından, kendi binalarının içinde sınırlı sayıdaki derslik ve 

laboratuvarlarda dersleri vermektedir. 

E. 

Üniversite ortamında dil öğrenmek, öğrencilere kampüs ortamını yakından görmeleri ve gidecekleri 

ülkenin ana dilini konuşan öğrencilerle tanışarak dil pratiğini geliştirebilmeleri açısından fırsat 

sağlamaktadır. Bu da öğrencilerin bu tür dil programlarını tercih etmelerinde en önemli faktör 

olmaktadır. 

www.kigem.com (Uyarlanmıştır) 

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

 

 

    

 
6. ETKİNLİK 

Boşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır. 

A. sayesinde  B. üstünde  C. eklediğimiz  D. dayanarak 

E. unutulup gitmiş  F. kendisini  G. tarafından    

 
 

 

 

  Parmaklarının kalemi tutarak kâğıda her bir dokunuşunun altında, insanoğlunun düşünce dünyasından damlayıp 

biriken, gizemli ve derin bir hikâye yatar. O hikâyede anlatılan aslında kişinin, kafasında biriken düşünceleri 

paylaşmaya olan isteği ve farklı fikirler hakkındaki görüşleri, yani _______(26a) ifade etme arzusudur. 

İşte, teknoloji çağının iletişime attığı en önemli imzalardan birisi de dünyanın her bir noktasını tek bir tıklama 

sürecinde yakınımıza getiren ve internet adını verdiğimiz iletişim ağıdır.  

 Bu iletişim ağı _______(27a) son yılların en önemli ve dikkat çeken gelişmesi ise sosyal paylaşım adını 

verdiğimiz uygulamalar ile kendisini gösteriyor. Bu sosyal iletişim ağları _______(28a) temel kişisel 

bilgilerimizi ve hayatımızın belli dönemlerinde nerede olduğumuzu belirterek yıllardır görmediğimiz 

arkadaşlarımıza, _______(29a) pek çok isme ulaşma şansını yakalıyoruz.  

 Sistem kendi içinde öylesine devingen bir yapıya sahip ki arkadaş listemize _______(30a) her bir kişi, kendi 

arkadaş listesi içinden bir başka arkadaşımızı bulma ve yeni kişileri tanıma şansı sunuyor bize. 

 

 

 

 

 

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

Nasıl Yemek Yemeli? 

31a. 

Çağdaş yaşamın şartları içerisinde çalışanlar, iş saatlerini gereksinmelerine 
göre ayarlama olanağından yoksundurlar. Yoğun iş temposundan ötürü, 
günümüzde yemek yemek için uzun vakitler ayıramıyoruz.  
İhtiyacımızı karşılamak için hızlı, kolay ve lezzetli yemekler arıyoruz. 

 

A. 
Bilgi 

Edinmek 

32a. 

Gıda, yemek veya yiyecek, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için 
gerekli maddelerdir. Günümüzde yediğimiz yemekler artık daha soslu, 
malzemeden yana daha zengin ve lezzetli; dolayısıyla daha kalorili. 
Mönüsünde bu yemekleri seçme olanağını sunan yerleri tercih ediyoruz.  

 

B. 
Zayıflama 

Önerisi 

33a. 

Diyet programı takip eden kişiler restoranda yemek seçmekte zorlanıyor. 
Zengin çeşitlilikte mönüler ve lezzetli başlangıçlar diyet planını tamamıyla 
bozmaya sebep olabiliyor. Tercih edilecek yemeğin kalorisini tahmin edebilmek 
için, sunulan mönüde kullanılan gıdaları iyice okumak ve servis yapan 
garsondan bu konuda yardım istemek faydalı olabilir.  

 

C. 
 

Zaman 
Darlığı 

34a. 

Diyet yapmak, aç kalmak demek değildir. Sağlıklı besinleri tercih etmek ve 
öğün saatlerine dikkat etmek, kilo kaybı için iyi bir yöntem sayılır. Bunun yanı 
sıra sos, cips, ezme gibi ön yemeklerden sakınınız. Bu, gözünüzün görmediği 
yüksek kalorili gıdaları aklınızdan uzaklaştırmanın iyi bir yoludur. Böylece kilo 
almayı da önlemiş olursunuz. 

 

D. 
Besin Alma  

 Zamanı 

35a. 

Beslenme uzmanlarına göre, kilo vermek isteyenler, öğün saatlerine dikkat 
etmek zorundadır. Bütün gıda gereksiniminin bir kerede yenmesi sorunlara 
neden olur. Uzmanlara göre günde üç öğün yemek yerine dört veya beş öğün 
yemeğin sağlığa yararı büyüktür. Ayrıca, öğünlerin arasında üç saatten fazla 
bir sürenin girmesine izin verilmemeli.  

 

E. 
İçeriği ve 
Kalitesi 
Etkiliyor 

Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır. 

 

 
F. 

Ağırlık 
Çalışması 
Yapmak 

8. ETKİNLİK 

Lütfen doğru seçeneği işaretleyin. 
 
 150 Yıllık Gelenek 

 Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Abbasların Konağı'nda bulunan 

“ihtiyaç dolabı ve kapısı” geleneği, geçmişten bugüne zenginle 

fakir arasında köprü olmayı sürdürüyor. Konak, restore edildikten 

sonra yaşayan müze olarak hizmet veriyor. Beypazarı ilçesi, 

sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini geçmişten bugüne 

taşıyor. İlçeyi ziyaret eden turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. 

Beypazarı, tarihî konakları ile ünlü bir ilçe. Tarihî konakları, 200 

yıllık çarşısı, yöresel yemekleri ve el sanatları ile ȃdeta açık hava 

müzesi olan ilçe, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini 

geçmişten günümüze yansıtıyor.  

 

  Maddi durumu iyi olan ilçe sakinleri, evlerinin mimari projesini, yardıma muhtaç vatandaşlara 

yapacakları yardımları da hesaba katarak tasarlamış. Bu nedenle konaklara, “İhtiyaç Kapısı” dedikleri 

farklı giriş kapısı ile “İhtiyaç Dolabı” diye adlandırdıkları döner ekmek dolapları konulmuş.  

 150 yıllık geçmişe sahip Abbasların Konağı'nın sahibi Abbaszade Ali Efendi, konağı inşa ederken 

bahçesine bir de mutfak yaptırmış. Bu mutfakta pişirilen kazanlar dolusu yemek, insanları incitmeden 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırmış. Muhtaç kimse, konağın ihtiyaç kapısına gelip ihtiyaç dolabına 

vurduğunda mesajı alan mutfak çalışanları, döner yemek dolabını açıp orada bulunan boş tabağa pişirilen 

yemekten doldurup dolabı çevirirlermiş.  

 İnsanlar seslerinden birbirini tanımasın diye konuşma kesinlikle olmazmış. Dolabın yarıdan fazlası kapalı 

olduğu için yemeği veren ile ihtiyaç sahibi birbirini görmezmiş. Bu sayede muhtaç kimse de evin avlusuna 

dahi girmeden, incitilmeden ihtiyacını giderirmiş. 
 

Zaman gazetesinden uyarlanmıştır. 
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 A. B. C. 

Doğru Yanlış 
Böyle bir bilgi 

verilmiyor 

36a. 
İhtiyaç kapısına her gün başvuran insanların sayısı sınırlı-
ydı. 

   

37a. 
Muhtaç insanlar, hâlâ Abbasların Konağı'na başvurmak-
tadır. 

   

38a. 
Ev sahibi, kendisinin artık saydığı yemekleri döner ekmek 
dolabına koyup fakirlere sunuyordu. 

   

39a. 
Konak sahipleri, muhtaçlara yardımı kimliklerini bilerek yap-
mıyordu. 

   

40a. 
İhtiyaç dolabına başvuran kişilerin onuruna dokunul-
muyordu.  

   

 
9. ve 10. ETKİNLİK 

Lütfen aşağıdaki metni okuyun. 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  

En Güzel 

Balkon - Bahçe - Pencere 

Yarışması 

 Daha yeşil bir şehir oluşturmak amacıyla 

birbirinden farklı çalışmalar yürüten Keçiören 

Belediyesi, yeşil ve çevre sevgisini topluma 

yaymak ve Keçiören'in güzelliğini artırmak 

amacıyla ilçe halkı arasında bahçe, balkon ve 

pencere düzenleme yarışması başlatıyor. 

 

 Keçiören'de oturan vatandaşların 23 Haziran -11 

Temmuz tarihleri arasında müracaat edebilecekleri 

yarışma sonunda dereceye girenlere 16 Temmuz 

tarihinde Atatürk Botanik Parkı'nda düzenlenecek 

görkemli törenle çeşitli ödüller verilecek. 

Yarışmaya katılmak isteyenler Keçiören 

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne şahsen 

veya www.kecioren.bel.tr adresli web sitesindeki 

ilgili bölümden başvurularını yapabilecekler. 

 

 Başvuruların ardından bir ön eleme yapılacak. 

Ardından Belediye Başkanı başkanlığında 

Keçiören Belediyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi temsilcilerinden 

oluşan jürinin değerlendirmesiyle dereceye 

girenler belirlenecek.  

 Keçiören'de yaşayan tüm Keçiörenlilere açık olan 

yarışma sonunda En Güzel Bahçe kategorisinde 

birinci olan yarışmacıya 1 adet kamelya, ikinci 

olan yarışmacıya 1 adet aile salıncağı, üçüncü 

olana ise 1 adet bank hediye edilecek. En Güzel 

Balkon ve En Güzel Pencere kategorisinde ise 

birinci olanlar tam altın, ikinci olanlar yarım altın, 

üçüncü olanlar da çeyrek altınla ödüllendirilecek. 

 Pencere ve balkonların, apartmanların şehre bakan 

yüzü olduğunu belirten Keçiören Belediye 

Başkanı, “Bu yarışmadaki amaçlarımızdan biri 

pencere ve bahçelerin güzelleştirilmesini teşvik 

etmektir. Çünkü çiçeklerle süslenen pencereler, 

bakımlı bahçeler ve renkli balkonlar şehrimizi de 

güzelleştirecektir” dedi. 
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9. Şimdi soru 41a - 44'e kadar uygun cevabı işaretleyin. 

 
41a. Sizce bu yazı nereden alınmış olabilir? 

A. Bir bilgi yarışması broşüründen. 

B. Bir botanik ansiklopedisinden. 

C. Yerel bir gazete haberinden. 

 

43a. Keçiören Belediyesi yarışmasına... 

A. herkes istediği zaman katılabilir. 

B. ilçe halkı Belediye'ye başvurarak katılabilir. 

C. yalnız bahçeli evi olanlar katılabilir. 

42a. Okuduğunuz metnin ana fikri sizce aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A. Çevreyi yeşillendirerek güzelleştirelim! 

B. Belediye bütün evleri çiçeklendirecek. 

C. Pencere ve balkonları süsleyerek evimizin satış 

değerini artırırız. 

44a. Yarışma... 

 

A. bütün yaz devam edecektir.  

B. ilkbahar aylarında yapılacaktır.  

C. yaz boyunca belli tarihlerde yapılacaktır. 

 

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

 
45a. Yarışmanın sonuçları... 

A. Keçiören halkı tarafından belirlenecektir.  

B. Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

tarafından açıklanacaktır. 

C. bir jüri tarafından belirlenecektir. 

 

48a. ‘En Güzel Bahçe' kategorisi ödülleri... 

A. bahçelerde kullanılabilecek cinsten ödüllerdir. 

B. parasal değeri çok büyük olan altın ödüllerdir. 

C. ev mimarisiyle ilgili ödüllerdir. 

46a. Keçiören Belediyesi... 

 

A. iki ayrı kategoride yarışma düzenlemektedir.  

B. her türlü çiçeklendirme çabasını ödüllendirecektir. 

C. evleri ve parkları güzelleştirme yarışması düzenle-

mektedir. 

 

49a. Apartmanların pencere ve balkonları bir şehir 

için niçin önemlidir? 

A. Çünkü onlar şehri şenlendirir.  

B. Çünkü balkonsuz ve bahçesiz bir şehir, şehir değil-

dir. 

C. Çünkü onlar şehrin yüzüdür. 

47a. Ödüller yarışmayı kazananlara... 

 

A. postayla gönderilecektir. 

B. Belediye Başkanı tarafından Belediye Sarayı’nda 

vatandaşlara verilecektir. 

C. bu amaçla düzenlenecek büyük bir tören sırasın-

da verilecektir. 

 

50a. Sizce aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz 

yazıda ifade edilmiştir?  

A. Bahçecilikle ilgilenmek çevreye ve sağlığa 

faydalıdır. 

B. Çiçek yetiştirmek topluma faydalı bir etkinliktir. 

C. Belediye, ilçeyi yeşillendirip güzelleştirmek istiyor. 
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11. ETKİNLİK 
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlara denk düşen sözcükler bulun. Sözcüklerin ilk harfi verilmiştir. 

 

Örnek: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için 

bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları. 

 

DEFTER  

1b. Kulaklara takılan süs eşyası. K __ __ __   

2b. 
Onarma işleriyle uğraşan, arızalı veya bozuk bir şeyi 

onaran kimse. 
T __ __ __ __ __ __  

3b. 

Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, 

içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb. malzemeyle 

doldurulmuş küçük minder. 

Y __ __ __ __ __  

4b. 
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri 

veya kauçuktan yapılan el giysisi. 
E __ __ __ __ __ __  

5b. 
Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik otur-

ma eşyası, iskemle. 
S __ __ __ __ __ __ __  

 

 

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. ÖDEMEK 
Kütüphanemizden __________ aldığınız kitapları üç gün içinde iade 

etmelisiniz.   

7b. TOPLAMAK Bakanlar Κurulu __________ yurdumuz için çok önemli kararlar alındı.  

8b. ANLAMAK Evleneceğim erkek, dürüst, hoşgörülü ve__________ olmalı.   

9b. İNANMAK Polis, __________ bir çabuklukla kaçanlara yetişti.   

10b. ÇÖZMEK Saatlerce düşünüp sonunda sorunun __________ buldu.   
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ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 


