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DİNLEME       (15 p)   (Metni iki kez dinleyeceksiniz.) 

MÜŞTERİ KAÇIRAN SATICI 

 

 

A)Lütfen cevap veriniz. (5x2=10 puan) 

1- Can neyi almadı? 

__________________________________________________________ 

2-Hangi satıcı kötüydü? 

__________________________________________________________  

3-Can’a göre hangi işyeri iflas eder? 

__________________________________________________________ 

4-Can istediği ayakkabıyı nereden almayı düşünüyor? 

__________________________________________________________  

5-Hangi müşteriler başka mağazalardan alışveriş yapıyorlar? 

__________________________________________________________  

 

B-Doğru mu , yanlış mı? (5x1=5 puan) 

 

6-Okan’ın dediğini yapan hiçbir iş yeri yok.                              (    ) 

7-Müşteri yirmi tişörtü giyip denemiş.                                        (    ) 

8-Tişörtleri deneyen adam bağırarak çıktı.                                 (    ) 

9- İşverenler çalıştırdıkları elemanları kontrol etmeliler.           (    ) 

10-Müşteri istediği yerden alışveriş yapabilir.                           (    ) 
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DİL KULLANIMI 

 

1.Soru Deyimleri eşleştiriniz.             (5 puan) 

 

 

1. Anlam verememek 

2. Akla karayı seçmek 

3.  Can alıcı 

4.  Kendinden geçmek 

5. Birbirine girmek 

a. Önemli 

b.  Bayılmak 

c.  Nedenini anlayamamak   

d.   Kavga etmek 

e.Bir işi yaparken büyük zorluklarla 

yaşamak  

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

 

 

2.Soru   Aşağıda verilen cümleleri anlamlı biçimde eşleştiriniz. (5x1= 5 puan) 
 

 

1 Benim alacağım A hırsızlara polis inanmadı. 

2 Onun dün verdiği B bir kelime var mı? 

3 Anlamadığınız C kursta çok arkadaş bulacaksınız. 

4 Yalan söyleyen D kitabı evde unuttum. 

5 Yarın gideceğiniz  E çanta biraz büyük olmalı. 

 

 
3.Soru Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle tamamlayınız. (2 X 2,5=5 puan) 

 

                 

                [   uyuttu / gezdirdi / bebeği  / parkta  / mamasını ] 

 

                 1. Ayşe  __________ önce __________  __________,  daha sonra  __________  yedirip 

                     ____________ . 

              

 

[  kadar / seyrettirmez  / yatın / geç / kalkın ] 

 

                2. Annem bize __________  vakte  ___________  televizyon  ___________, “ Erken 

                   ____________  erken  __________.”  der . 

 

 

 

4.Soru Aşağıda verilen cümlelerde yapılan yanlışı bularak doğru şekliyle boşluğa yazınız.( 5 puan) 
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1. Araba ağaça çarparak durdu. ________________ 

 

2. İki kilo balıkı tek başına yedi.________________ 

3.Her milledin kendine özgü değerleri vardır. __________________ 

4. Herkes yatakını ve dolabını düzeltsin. __________  

5.Borçunu ödemek için gece gündüz çalıştı._____________       

 

5.Soru   Aşağıdaki cümleleri dolaylı ve doğrudan anlatıma çeviriniz. (2x2=4 p) 
 

1. Arkadaşım bu akşam dışarıda yemek yemeyi teklif ediyor. 

________________________________________________________________________ 

2. Mahmut, bana “Duyduklarım doğru mu?” diye sordu. 

________________________________________________________________________ 

6.Soru -  Aşağıda verilen metni uygun şekilde tamamlayan cevabı işaretleyiniz. (9x1= 9 p.) 

 
 

 

SINIRLAR VE ENGELLER 

İki insan arasında iletişim ve yakınlığın olmadığı zaman, mutlaka bir “engel” var 

demektir. Engeller, başkalarını kendimize (1)________ için koyduğumuz bazı yasaklar anlamına 

gelir. Ancak “sınırlar”, başkalarıyla olan ilişkilerinizi (2)________ ve sizi daha mutlu edecek 

unsurlardır. Eğer annenizin ya da babanızın sizin üzerinizde çok baskı kurduğunu 

düşünüyorsanız ve yaşamınız boyunca (3)___________ kaçarsanız, aranıza engel 

(4)___________ olursunuz. Ancak aranızdaki sorunları konuşur ve yaşamınızı belli  

(5)___________ etkilemelerine izin verirseniz, (6)___________ sağlıklı sınırlar sizi daha mutlu 

edecektir. 

İnsanlarla aranızdaki sınırları belirlerseniz, onlarla istediğiniz ölçüde yakın istediğiniz 

ölçüde uzak olabilirsiniz.  

Sınırlarınızı belirlemediğiniz zaman, insanlarla aranızda daha fazla engel ortaya çıkabilir. 

Eğer bir insanla fazla yakın olmaktan (7)___________ ve bu insanla olan ilişkinizde 

(8)___________ belirlemezseniz, ilişkiniz tamamen sona erebilir. 



3 

 

Bir insan yaşam stilinize ve (9)___________ çok karışıyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa, 

rahatsız olduğunuzu o insana mutlaka söyleyin. Sessiz kalarak kendinize daha çok zarar 

verirsiniz. 

1.   a.  yaklaşmamız  b. yaklaştırmamamız c.yaklaştırmamız d. yaklaştıracağım 

2.   a. dengelemesi   b.dengeleyeceği c.dengelediği   d. dengeleyecek 

3.   a.onları   b.onlara  c. onlardan   d.onlarda 

4.   a. koymuş   b.koyduğu  c.koyacağı  d.koyup 

5.   a. ölçülerde   b.ölçülerden  c.ölçüleri  d.ölçüler 

6.   a.koymadığı    b. koyduğunuz c.koydukları  d.koymadıkları 

7.   a.şikâyetçiysem  b.şikâyetçiler  c.şikâyetçi   d. şikâyetçiyseniz 

8.   a.sınırlara   b. sınırları  c.sınırlarda   d.sınırlardan 

9.   a.tercihlerinizi  b. tercihlerinize c.tercihlerinizde  d.tercihlerimizi 

7.Soru Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümle kurunuz. (2 puan) 

 
1. [tatil  /  sınavı  /  eğer  /  bu  /  ben / Marmaris’te  /  kazanmak  /  yaz  /  yapmak] 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

OKUMA ANLAMA 
1. Soru Aşağıdaki metni okuyunuz ve uygun seçeneği işaretleyiniz. (8x2=12 

puan) 

 

EŞSİZ PAMUKKALE 

Türkiye’nin batısında, Denizli ilimize 20 km. uzaklıkta olan Pamukkale; tarih ve doğanın 

kucaklaştığı önemli bir turizm merkezimizdir. Bugün birçok yerli ve yabancı turist, kireçli suyun 

oluşturduğu pamuk gibi beyaz travertenleri ve antik Hierapolis kentini görmek için Pamukkale’ye 

gelirler. Ama onlar için asıl önemli olan Pamukkale’nin çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı suyudur. 

Bu su; romatizma, böbrek, sindirim yolu hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği için 

Pamukkale yüzyıllardan beri bir sağlık merkezi olmuştur. Zaten Hierapolis hikâyesi de oradan 

gelir. 

Bir gün kral burada halkı için bir sağlık merkezinin kurulmasını ister. Merkez kurulduktan 

sonra buraya gelen hasta insanların bir kısmı iyileşir, bir kısmı da ölür. Zamanla burada bir kilise, 

İnsanların eğlenmesi için bir tiyatro, ölenler için de bir mezarlık yapılır. Ve kral bu bölgede bir 

şehir kurulmasını isteyerek bu şehre karısı Hiera’nın adını verir. Fakat şehir büyük bir depremden 

sonra yıkılır ve insanlar tarafından terk edilir. 

Günümüzde antik Hierapolis şehrinden geriye kalan kalıntıların çevresine lüks oteller 

yapılmakta ve Pamukkale de eski doğallığını ve güzelliğini yavaş yavaş kaybetmektedir. Biz bu 

güzel ülkenin insanları olarak eski Pamukkale’mizi geri istiyoruz. 

 

1. Pamukkale nerededir? 

A) Denizden 20 km. uzaklıkta.           B) Denizli’den 20 km. uzaklıkta. 
C) Hierapolis’ten 20 km. uzaklıkta.      D) Sağlık merkezinden 20 km. uzaklıkta. 
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2. Pamukkale’yi __________ ziyaret ederler. 

A) Yaşlılar.                       B) Tarih araştırmacıları. 

C) Yerli, yabancı turistler ve hastalar.  D) Sadece hastalar. 

3. Pamukkale’ye insanların asıl gelme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğlenmek.    B)  Kiliseye gitmek.   C) Tiyatro seyretmek. D) Şifalı sulardan yararlanmak. 

4. Pamukkale’nin sulan ne gibi hastalıklara iyi gelmektedir? 

A) Romatizma / böbrek / sindirim yolu hastalıkları. 

B) Sindirim yolu hastalıkları / kulak / deri hastalıkları. 

C) Beyin / romatizma / böbrek hastalıkları. 

D) Romatizma / kalp hastalıkları / sindirim yolu hastalıkları. 
 

5. Antik Hierapolis __________ olarak kurulmuştur. 
 

A) Kralın eğlence yeri.       B)Tiyatro alanı.    C) Sağlık merkezi.     D)Kilise. 

6. Antik Hierapolis kenti adını __________ alır. 

 
A) Kraldan.             B) Kralın eşinden.     
C)Pamukkale’den.             D)Mezarlıktan. 

7. Hierapolis kenti __________. 

 
A) Bugüne kadar hiç bozulmadan kalmıştır. 

B) Bir deprem sonucu yıkılır. 

C) Bugün de bir sağlık merkezi olarak kullanılmaktadır. 
D) Tiyatrosunda günümüzde ünlü oyunlar oynanmaktadır. 

8. Hierapolis en sonunda __________ ve __________. 
 

A) Yıkılır / tekrar kurulur.      B) Terk edilir / boş bırakılır. 

C) Yıkılır / terk edilir.             D) Yıkılır / yağma edilir. 

 

Aşağıdaki metni anlamlı olarak sayı vererek sıralayınız. (8 puan) 

 

DOĞAYI KORUMANIN YOLU ÇÖP TOPLAMAKTAN GEÇER 

 Şirket, geçen yıl bu yolla tam 5 milyon 700 bin ton çöp toplandığını açıkladı.  

 
1 Almanya'da yaşayan insanlar, çöplerini düzenli biçimde ayırarak çevre sağlığına olduğu 

kadar ekonomiye de katkıda bulunmayı yıllardır sürdürüyorlar.  

 
 Almanya, yeniden değerlendirilmek üzere topladığı çöpün yüzde 7'sini diğer Avrupa Birliği 

ülkelerine ve Litvanya'ya ihraç ediyor.  

 
 Bu miktarın 5,5 milyon tonu yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuş.  

 
 Normal çöp yerine cam, kâğıt, karton, plastik, çinko ya da alüminyum kullanılan 

ambalajlar, kapı önlerine yerleştirilen üzerinde yeşil nokta olan özel çöp bidonlarına atılıyor 

ve Almanya'da "Dual System" adlı şirket tarafından toplanıyor.  
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YAZMA        (15 puan) 

Türkiye’de eğitim görmeyi neden tercih ettiğiniz hakkında bir kompozisyon yazınız. (En 

az 20 cümle) 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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