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OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 1
1-16. SORULARDA METNE GÖRE UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.
“Savaş sırasında” diye anlatmaya başladı. Eşim New Meksika’daki Mojave Çölü yakınlarındaki
Ordu Eğitim Kamplarında ………………….(1) Eşime yakın olayım ………..(2) ben de oraya gittim.
O yerden nefret ediyordum. Hiç ………………(3). Hiç bu kadar mutsuz olmamıştım. Kocam, bir
………..... …………..(4) Mojave Çölü’ndeydi. Sıcak, …………….

……………..(5) fazlaydı. İngilizce

bilmeyen Meksikalılar ve yerlilerden başka konuşabilecek kimse yoktu. Rüzgâr hiç durmadan
esiyor ……………(6) yediğim bütün yemek, soluduğum hava hep kumla doluyordu. O kadar
kötü oldum, kendime o kadar acıdım …………….(7) sonunda anne ve babama mektup yazdım.
Dayanamayacağımı ve eve döneceğimi bildirdim. ……………..(8) bu hayata bir dakika daha
dayanamayacağımı, burada olmaktansa hapishanede olmayı tercih ettiğimi söyledim. Babam,
mektubuma iki satırla cevap verdi. Hâlâ kulaklarımda çınlayan bu iki satır, bütün hayatımı
değiştirdi:
İki

adam

hapishane

parmaklıklarından

dışarı

baktılar:

Bir tanesi çamuru gördü, öteki ise yıldızları.
Bu iki satırı tekrar tekrar okudum. Kendimden ……………………(9). Şimdiki durumumun iyi olan
taraflarını bulmaya karar verdim: Yıldızlara ……………….(10). Yerli halkla dostluk kurdum ve
onların reaksiyonlarına …………………..(11). ……………. …………..(12) dokumalar ve çömleklere ilgi
gösterdiğim zaman, turistlere satmayı ………………..

…………………(13) en kıymetli eserlerini

bana hediye ettiler. Kaktüslerin hayranlık verici şekillerini, Erguvan ağaçlarını …………..
……………..(14). Kır köpekleri denilen hayvanlar hakkında bilgi sahibi oldum, çöldeki güneşin
batışını seyrettim ve çöl yüzeyi milyonlarca sene evvel okyanusken orada oluşmuş olan deniz
kabuklarını aradım. Bu şaşılacak değişikliğin sonu ne oldu? …………….(15) Mojave Çölü
değişmemişti. Yerliler de değişmemişti. Fakat ben değişmiştim. Düşünce ve tarzımı, bakış
açımı değiştirmiştim. Böyle yaparak, en kötü tecrübeyi, hayatımın en heyecanlı macerası
haline getirmiştim. Keşfetmiş olduğum bu yeni dünya bana zevk ve heyecan vermişti. O
kadar heyecanlanmıştım ki bunun hakkında bir kitap yazdım: “Parlak Siperler” adı altında
yayınlanan bir roman. Kendi yaptığım hapishaneden dışarıya bakmış ve yıldızları bulmuştum.
Bu yaşadıklarım ……………(16) yıllar sonra bile hala bu konuyu....

1.a. bulundurulmuş

b. bulunduruluyordu

c.bulunmuşmuş

d. bulunsaymış

2.a. sayesinde

b. yüzünden

c. fakat

d. diye

3.a. sevmiyorum

b. sevmiyordum

c. sevmeyeceğim

d. seviyordum

4.a.çatışmadan dolayı

b. çatışma diye

c. çatışma sayesinde

d. çatışma ki

5.a.dayanılacak kadar

b.dayanılmayacak kadar c. dayanılacak gibi

d.dayanılmayacak gibi
6.a. nedir ki

b. illa ki

c. öyle ki

d. tut ki

7.a. ki

b. çünkü

c. zira

d. aksine

8.a. aksi halde

b. çünkü

c. aksine

d. açıkçası

9.a. utanacaktım

b. Utanmıştım

c. Utanırdım

d. Utansaydım

10.a. bakmışım

b. Bakacak

c. Bakacaktım

d. Bakarmışım

11.a.şaşadurdum

b. Şaşakaldım

c. Şaşıverdi

d. Şaşayazdım

12.a. yapmış olan

b. Yapacak olan

c. Yapmış oldukları

d.Yapacak

oldukları
13.a. reddetmekte oldukları b. Reddetmekte olan

c. Reddedecek olan d. Reddetmiş olan

14. inceleyecektim

b. İnceleyeyazdım

c. İnceleyegeldim d. İnceleyip durdum

15.a. nitekim

b. Demek ki

16.a. yüzünden

b. Diye

c. Çünkü
c. Nedeniyle

d. Nasıl ki
d. Zira

OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 2
HANGİ ÜLKE NE KADAR KİTAP OKUYOR?
İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Bu bilgilere ulaşmanın yolu da okumaktan geçer. Okulda olduğu gibi hayatta da başarılı olmanın sırrı
okumaktır. Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalıyız. Okul kitaplarıyla yetinmemeliyiz.
Uygarlık bizden önceki kuşakların biriktiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın
ilk yolu okumaktır.
Kitap okumak beyni ve bedeni genç tutar. Araştırmalar; hayatları boyunca devamlı kitap
okuyup bulmaca çözen insanların 75-80 yaşlarına gelseler de en karmaşık zihinsel faaliyetleri
yapabildiğini göstermiştir. Mesela; dünyaca ünlü tıp profesörü Gazi Yaşargil 79 yaşında olmasına rağmen en karmaşık beyin ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapabilmektedir. Bunun sırrını
soranlara ise “Bol bol kitap okurum ve bulmaca çözerim.” demiştir.
Bir ülkede üretilen kitap ve dergi sayısı o ülkedeki kitap okuma alışkanlığı hakkında bilgi verir.
Çünkü bir ülkede basılan kitap ve dergi sayısı o ülkede kitap okuyan kişilerin sayısıyla paraleldir.
Türkiye okuma alışkanlığı bakımından gün geçtikçe gelişen bir ülke. Geçmişten günümüze Türkiye’deki okuma alışkanlığını görmek adına 1980 yılından 1998 yılına kadar olan kitap ve dergi
basımlarını incelemekte fayda vardır.
YILLAR
1980
1985
1990
1995
1998

KİTAP SAYISI
4318
6741
6586
5172
9383

DERGİ SAYISI
2019
2568
2614
2594
2515

Tablo 1: Türkiye’de yıllara göre basılan kitap ve dergi sayıları
1998 yılında Türkiye’deki okuma alışkanlığını diğer ülkelerle kıyasladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir tablo çıkmaktadır.
ÜLKELER
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
İspanya
İsveç
İngiltere
Türkiye

NÜFUS
8.055.000
10.143.000
5.251.000
5.117.000
58.256.000
81.818.000
10.465.000
3.616.000
57.333.000
413.000
15.294.000
9.921.000
39.242.000
8.838.000
58.694.000
61.536.000

KİTAP SAYISI
8.056
13.913
13.913
13.104
34.766
71.515
4.225
1.527
35.326
681
34.067
7.868
46.330
13.496
107.263
9.383

Tablo 2: 1998 Yılında Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde nüfus ve yıllık basılan kitap sayısı
Tablolara bakıldığında; birinci tabloda kitap ve dergi basım sayılarının yıllara göre değişkenlik gösterdiği; ikinci tabloda ise diğer ülkelerin nüfuslarıyla kıyaslandığında ülkemizdeki kitap
basım sayısının ülke nüfusuna göre az olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar sonucunda, ülkemizdeki okuma alışkanlığını geliştirmek için birçok çalışma yapılmıştır. 2013 yılına bakıldığında
ise 76.667.864 nüfusa sahip olan Türkiye’nin yıllık kitap basım sayısı 536 bine, dergi basım sayısı
ise 60 bine yükselmiştir. Bu durum, kitap okuma alışkanlıkları alanında yapılan çalışmaların etkili
olduğunu göstermektedir.

17. -21. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir
doğru cevabı bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
17.Yukarıda verilen birinci tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Verilen tarihlerde Türkiye’de basılan dergi sayısının sürekli arttığı görülür.
b) Basılan kitap sayısı en az 1980 yılında, basılan dergi sayısı en az 1985 yılındadır.
c) Kitap ve dergi sayısının en çok basıldığı yıl 1998’dir.
d) 1990 yılından 1995’li yıllara geçildiğinde kitap ve dergi basım sayılarında düşüş vardır.
18.Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hollanda’da basılan kitap sayısı Türkiye’de basılan kitap sayısının iki katından fazladır.
b) Türkiye’de basılan kitap sayısı Portekiz’de basılan kitap sayısından fazladır.
c) Nüfusu en düşük olan ülkede basılan kitap sayısı Türkiye’de basılan kitap sayısından
fazladır.
d) Nüfusu en fazla olan ülkede basılan kitap sayısı, İspanya’da basılan kitap sayısından
daha fazladır.
19.Yukarıda verilen tablolara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İngiltere’de kişi başına düşen kitap sayısı Türkiye’dekinden fazladır.
b) Yunanistan’da kişi başına düşen kitap sayısı Belçika’yla aynıdır.
c) Nüfusu en fazla olan ülkenin kitap basım sayısı da en fazladır.
d) Nüfusu en az olan ülkenin kitap basım sayısı İrlanda’dan fazladır.
20.Yukarıda verilen ikinci tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Ülkelerde kişi başına düşen kitap sayısına
b) Ülkelerdeki kitap sayılarının yıllara göre dağılımına
c) En az kitap basılan ülkenin hangisi olduğuna
d) En çok kitap basılan ülkenin hangisi olduğuna
21.Yukarıdaki metne göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?
a) Türkiye’de hangi yıllarda dergi ve kitap basımı artış göstermiştir?
b) İngiltere’de kitap basımı hangi yıllarda azalmıştır?
c) Almanya’daki kitap basımının dergi basımına oranı nedir?
d) Türkiye’deki dergi ve kitap basımındaki düşüşün nedeni nedir?

Metne göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanları “D”, yanlışları “Y” ile
işaretleyiniz.
22. Türkiye’de 1995 yılında basılan dergi sayısı 1998 yılında basılan dergi
sayısından azdır.
23. Türkiye’de 1995 yılında basılan dergi ve kitap sayısının toplamı 1980 yılında basılan dergi ve kitap sayısından daha azdır.
24. Tablo 2’ye göre Türkiye’nin nüfusu İngiltere’nin nüfusundan fazla olmasına rağmen Türkiye’de basılan kitap sayısı daha azdır.
25. Nüfus oranları farklı olduğu halde Danimarka ve Belçika’da basılan
kitap sayısı eşittir.

D

Y

DİNLEME BECERİSİ
26.-30. Sorularda metne göre cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y”
yazınız.

26)Yazar, 1888’de İstanbul’da vefat etmiştir. ( )
27)Yazar, yazı hayatına gazetelerde çeviri yaparak başlamıştır.( )
28)Yazar, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’te geçen sürgün yıllarında “Gurbet Hikâyeleri”ni yazmıştır. ( )
29)Yazar Memleket Hikâyelerinde fabrika, patron, işçi konularını yazmıştır. ( )
30)Hasan ve eskici İstanbul’da tanışır. ( )
31.-35. Sorularda boşlukları metne uygun olarak doldurunuz. ise “Y” yazınız.
31.) Refik Halit 1922’de …………………. ayrılmak zorunda kalmıştır.
32.) Refik Halit Karay, yurdundan …………. yıl ayrılmak zorunda kaldığı dönemde vatan hasreti
çekmiştir.
33.) Hasan, İstanbul’da yaşarken anne ve babasını kaybetmiş, hiç yakın …………. kalmamıştır.
34.) Bir gün halasının evine ayakkabıları tamir etmek için bir ………….. gelir.
35.) Eskici, ayakkabıları tamir ……… …………. Hasanla birlikte Türkçe konuşur.

DİNLEME BECERİSİ BÖLÜM: 2
36.-40. soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir
doğru cevabı bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
MAYDANOZ
18 Dinlediğiniz metinde maydanoz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Yaşlıların maydanozu çok tüketmemesi gerektiğine.
B) Maydanozun içindeki vitaminlere.
C) Maydanozun hastalıkları önlediğine.
D) Maydanozun hastalıkları tedavi ettiğine.
19 Dinlediğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi maydanozun faydalarından biri
değildir?
A) Uykuyu düzenler.
B) Cilt lekelerinin oluşumunu engeller.
C) Dişleri beyazlatır.
D) Saçlardaki kepek oluşumunu engeller.
20 Dinlediğiniz metne göre maydanozla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanser oluşumunu engeller.
B) Mide ve bağırsaktaki gazı dışarı atar.
C) Kemik gelişimine yardım eder.
D) İştah kapatıcı özelliği vardır.
21 Aşağıdakilerden hangisi maydanozun zararları arasında olabilir?
A) Ağız kokusuna neden olabilir.
B) Böbrek sorunlarına yol açabilir.
C) Kansızlığa yol açabilir.
D) Bulantı ve kusmaya neden olabilir.
22 Dinlediğiniz metne göre hamile bir kadının maydanoz tüketimi nasıl olmalıdır?
A) Her gün yedi-sekiz adet maydanoz tüketmeli.
B) Uyumadan önce maydanoz tüketmeli.
C) Maydanozun sadece suyunu tüketmeli.
D) Hamileliğin ilk üç ayında ölçülü tüketmeli.

Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki cümlelere Doğru (D) ya da Yanlış (Y)
olarak işaretleyin.
33. Yazar, 1888’de İstanbul’da vefat etmiştir.
34. Yazar, yazı hayatına gazetelerde çeviri yaparak başlamıştır
35. Yazar, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’te geçen sürgün yıllarında “Gurbet Hikâyeleri”ni
yazmıştır.
36. Yazar Memleket Hikâyeleri’nde fabrika, patron, işçi konularını yazmıştır.

37. Hasan ve eskici İstanbul’da tanışır.

D

Y

YAZMA BECERİSİ BÖLÜM: 1
Bu bölüme 30 dakika ayırınız ve en az 200 sözcük kullanınız. (30 puan)

Ziyaret ettiğiniz ve çok etkilendiğiniz bir mekânı (cami, kilise, okul, bina, kafe
gibi) aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurarak anlatınız.
a.
b.
c.
d.
e.

Mekânın yeri ve konumu.
Mekânın size hissettirdikleri.
Mekânın fiziksel özellikleri (ortam, büyüklük, çevresi vb.)
Mekâna en uygun gidiş zamanı (hangi mevsim, günün hangi vakti vb.)
O mekânda yapabileceklerimiz.

YAZMA BECERİSİ BÖLÜM: 1

KONUŞMA BECERİSİ BÖLÜM: 1
Aşağıdaki metinde internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz
yönleri belirtilmiştir. Metni okuyup bu konudaki görüşlerinizi belirtiniz.
Çağımızın en güçlü kitle iletişim araçlarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet; bugün bilgilenme, haberleşme, eğitim ve eğlence gibi
amaçlarla kullanılmaktadır. İnternetin, öğrencilerin eğitiminde büyük yararları olduğu
bir gerçektir. İnternet özellikle ödev yaparken, yeni bir konuyu araştırırken büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Kuşkusuz internetin yararları olduğu gibi zararları da vardır. Birçok çocuk, ailesi
ile birlikte olmak veya arkadaşları ile oyun oynamak yerine bilgisayar kullanmayı tercih
etmektedir. Bu çocuklar, bilgisayarı bir öğrenme ve araştırma aracından çok saatlerce oyun oynama aracı olarak görmektedir. Çocuklar gün geçtikçe bilgisayar başında daha çok vakit harcamakta; eğitimlerine, arkadaşlarına, ailelerine daha az zaman
ayırmaktadır. Hatta çocuklar bazen dış dünyayla ilişki kurmaktansa bilgisayar ekranına
kilitlenmeyi tercih edebiliyorlar. Çocuğunuz, sorumluluklarını ihmal edip, hiçbir şeyi bilgisayar kadar önemsemiyorsa, ortada bir sorun var demektir.

KONUŞMA BECERİSİ BÖLÜM: 2
Oturduğunuz evin kirasının çok pahalı olduğundan şikâyet ederek bir emlak ofisine gittiniz.Aşağıdaki noktalara dikkat ederek bir diyalog oluşturunuz.

1. Kişi: Emlakçı

2. Kişi: Müşteri
• Nasıl bir ev istediğinizi belirtin

• Müşteriyi karşılayın

• Emlakçının gösterdiği evlerin özelliklerini

• Müşteri için uygun evleri gösterin

sorun (evin ulaşım araçlarına yakınlığı

• Müşterinin sorularına cevap verin

büyüklüğü ısıtma sistemi vb.)

• Müşteriyi ikna edin.

• Kira fiyatlarını öğrenin.

89 - 100………...C2
70 - 88………….C1
60 - 69………….B2
50 - 59…..……...B1
40 – 49…….…...A2
0 - 39 ...……….A1

ADYÜ TÖMER BAŞARILAR DİLER.

