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Sınav başlamadan önce kitapçığı açmayınız.



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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1. ETKİNLİK
Βoşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden biri kullanılmayacaktır.

Alışveriş
Şimdi Nette
Alışveriş Moda

Kalabalık
şehirlerde
..........(1)
zamanın
darlığından şikâyet ediyorlar. Bu yüzden de markete
ya da pazara gidecekleri yerde artık mutfak
alışverişlerinde tercihlerini evlerine en yakın
marketin sanal mağazasına girip sipariş ..........(2)
yana kullanıyorlar.
Yarım saat sonra bir market ..........(3) ellerinde sizin
seçtiğiniz ürünlerin olduğu poşetlerle zilinizi çalıyor.
..........(4) internetten kampanyaları da takip edebiliyorsunuz.
E-ticaret sitelerindeki üyeliğiniz ..........(5)
alışveriş yapmayı çok sevdiğiniz bir mağazanın
indirim çekine sahip olabiliyor ya da site üyelerine
özel fırsatlardan faydalanabiliyorsunuz.
Bu imkânlar nette alışverişi daha cazip kılıyor.
Böylece sanal marketten alışveriş yapanların sayısı
gün geçtikçe artıyor.

A.

yaşayanlar

B.

çalışanı

C.

sayesinde

D.

vermekten

E.

isterseniz

F.

durumda

www.hurriyetaile.com (Uyarlanmıştır)

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

KAKAO

A.

değerini

B.

sadece

C.

olup

çekirdeklerinin ..........(8) o kadar iyi bilirlermiş ki hem gıda

D.

kendisi

maddesi ..........(9) hem de altın gibi para yerine kullanırlar-

E.

sertliğini

mış. Çikolata, ..........(10) güzel bir tat vermekle kalmayıp

F.

olarak

sağlığınız için de çok faydalıdır.

G.

yetiştirenler

Kakaonun ..........(6) bir efsane gibidir. Kakao ağacını ilk
..........(7) Güney Amerika’daki Maya’lardır. Onlar kakao

Aktüel dergisinden uyarlanmıştır.
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3. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

15 Yıldır Para Kullanmıyor
Heidemarie Schwerme, Almanya Dortmund’da oturuyordu. Şimdi artık bir elinde bavulu, bir
elinde bilgisayarı ile kasaba kasaba dolaşarak yaşıyor. 15 yıldır daha sağlıklı ve daha mutlu
olduğunu söylüyor. Bu yeni yaşam şekli ile ilgili yazdığı kitabında “Parasız yaşayabileceğimi
gördüm. İhtiyacım olan her şeyi değiş tokuş yaparak elde ediyorum. Hiçbir zaman yemek, kıyafet
ya da arkadaş bulma sıkıntısı çekmedim. Artık benim hayatımı para kazanma stresi yönetmiyor. 15
yıldır doğru düzgün doktora bile gitmedim.” diyor...
Schwerme, Dortmund’da çok fazla evsizin olduğunu görmüş ve bir “değiş tokuş dükkânı”
açmış. Bu dükkânda insanlar sadece kullanmadıkları eşyaları değil, yeteneklerini de değiş tokuş
edebiliyorlarmış.
Schwerme, hayatını tamamen değiştirmeye karar vermiş. Evini,
eşyalarını elden çıkarmış. Yeni yaşamına elindeki tek bavulla başlamış. Bu
yeni yaşam için kendisine verdiği deneme süresi 12 aymış. Ancak bu
şekilde yaşamaktan öyle çok hoşlanmış ki 15 yıldır eski yaşamına dönme
ihtiyacı hissetmemiş. Yazdığı kitaplardan eline geçen parayı hayır
kurumlarına bağışlamış. Bu arada iki kitap yazmış, bunlardan birinin adı
“Parasız Yaşamım”...

Radikal gazetesinden uyarlanmıştır.

Heidemarie Schwerme,…

11.

seçtiği yaşam tarzı yüzünden sağlığını tehlikeye soktu.

12.

12 aylık seyahatten sonra Dortmund’a döndü.

13.

evini barınaksız bir kişiye kendi arzusuyla bıraktı.

14.

parasız bir yaşamı sürdürebilmenin imkânsız olmadığına
dair bir kitap yazdı.

15.

kendisine gerekli her şeyi yalnız değiş tokuş yoluyla
sağlamaktadır.

Düzey B1&B2 / Bölüm 1

A.

B.

Doğru

Yanlış

C.
Böyle bir bilgi
verilmiyor
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4. ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuduktan sonra uygun seçenekleri işaretleyin ( A, B veya C).

NASP - Zihinsel Yolla Sigarayı Bırakma
Programlaması Tanıtım Semineri
NASP Nedir?
NASP’ın açılımı Neuro Anti-Smoking Programming’dir.
Bilindiği gibi sigarayı bırakma hedefinde aşılması en güç
problemler, psikolojik problemlerdir. Bu problemler aşılabilirse sigarayı bırakma konusunda önemli bir adım atılmış
sayılabilir.
NASP, kişilerin karşılaştıkları bu psikolojik problemleri
ortadan kaldırmak için hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Eğitim programı olduğu için katılan kişilerden kesin bir şey
beklenmemektedir.
NASP Tanıtım Semineri Nedir?
Sigarayı bırakmayı düşünenler için NASP eğitiminin nasıl
bir eğitim olduğunu anlatan bir seminer programıdır.
Katılımcılara, NASP eğitimiyle ilgili ön bilgiler verilir.
Katılımcılardan sigarayı bırakmaları istenmez.
NASP eğitimini almak isteyenlerin asıl eğitime katılmaya
karar vermeden önce NASP tanıtım seminerine katılmaları
tavsiye edilir. NASP, bir sosyal sorumluluk projesi olduğu
için bu seminer ücretsiz gerçekleştirilmektedir.
Asıl eğitimi almak isteyenler ise bu eğitimi belli bir ücret
karşılığı alabilirler. Bu konuda bilgi alabilmek için sitemize
başvurabilirsiniz.

• Sigara içiyorsanız,
• Sigaradan vazgeçemiyorsanız,
• Sigarayı bırakmayı düşünüyor, ama
yöntemini bilmiyorsanız,
• Sigarayı defalarca bırakıp yeniden
başladıysanız ve bu yüzden asla bırakamayacağınıza inanıyorsanız,
• Sigara içtiğiniz için çevrenizde bulunan insanlara zarar verdiğinizi düşünüyor ve bunun önüne geçmek istiyorsanız,
• Sigarayı çok seviyorsanız ve bırakmayı düşünmüyorsanız,
• “Hayatımda bir tek sigara zevkim var”
diyorsanız,
• Ya da sadece sigara içen bir yakınınıza
bile yardımcı olmak istiyorsanız,
bu seminere bizi
dinlemeye gelin...

www.donusumkonagi.net (Uyarlanmıştır)

16. NASP tanıtım semineri ...
A.  her sigara içene açık.
B.  yalnızca sigarayı bırakamayanları hedefliyor.
C.  sadece sigarayı bırakıp tekrar başlayanlara yönelik
hazırlanmış.

19. Bir katılımcı, bu seminere …
A.  çok para ödemeli.
B.  para vermeden katılabilir.
C.  ödeme yaparsa katılabilir.

17. NASP semineri sigarayı bırakmayı hedefleyen
insanlara …
A.  yardımcı olmayı hedefliyor.
B.  psikolojik destek sağlamıyor.
C.  sigarayı bıraktırmıyor.

20. NASP tanıtım seminerinden sonra …
A.  katılımcılar asıl eğitimde yer almazlar.
B.  katılımcılar asıl eğitime katılabilirler.
C.  sigarayı kesin bırakırlar.

18. NASP eğitimini almak isteyenlerin önce tanıtım
seminerine …
A.  katılması zorunludur.
B.  katılması önerilir.
C.  katılması söz konusu olmaz.

Düzey B1&B2 / Bölüm 1
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5. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafları anlamlı bir şekilde sıralayın.

Saç Boyamak İsteyenlere Öneriler

Daha sonra, kuaförünüzün daha önce boyadığı saçları görün. Eğer o anda
A.

salonda olan ve daha önce saçını boyadığı bir müşterisi varsa, onunla
konuşun, böylece içiniz daha rahat edecektir.
Kuaföre gittiğinizde, kuaförünüzle konuşun. Yaşam tarzınızdan bahsedin,

B.

bütçenizden bahsedin. Ona saçınızın daha önce geçirdiği işlemleri
anlatın.
Kadınlar genelde saçlarının rengiyle oynamayı sever. Uzmanlar,

C.

kadınların saç boyatırken bazı şeylere dikkat etmesi gerektiği uyarısında
bulunuyor. İşte bazı öneriler:

D.

Boyama sonunda eğer saçınız istediğiniz gibi değilse, asla bu kuaföre
yeniden gitmeyin.

Bir kuaför salonuna girmeden önce, saçınızın gelecekte sahip olmak
E.

istediğiniz renginin fotoğraflarını toplayın. Bu konuda moda dergileri size
yardımcı olacaktır.

www.e-guzellik.net (Uyarlanmıştır)

21.

Düzey B1&B2 / Bölüm 1

22.

23.

24.

25.
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6. ETKİNLİK
Boşlukları verilen uygun seçenekle tamamlayın. Seçeneklerden ikisi kullanılmayacaktır.
A.

sahip olduğu

B.

çalışanlarının

C.

birbirine

E.

kendisinden

F.

kimilerine

G.

var olmayan

D.

değer
biçilemeyecek

Evliya
Çelebi’nin
Seyahatnamesi
Evliya Çelebi’nin geride bıraktığı eser olan
Seyahatname, Osmanlı Dönemi’nde yazılmış
en kapsamlı seyahatnamedir. Bunun en önemli
nedenlerinden biri Evliya Çelebi’nin aldığı
eğitimdir. Her şeyden önce sahip olduğu yabancı dil bilgisi onun gezip gördüğü yerleri daha
iyi tanımasına yardımcı olmuştur.
Seyahatname’de kuru bir dil değil, yer yer
eğlenceli, yer yer açıklayıcı, kimi zaman eski
olaylarla yeni durumları birleştiren bir anlatım
şekli vardır.
Evliya Çelebi son derece başarılı bir
gözlemci olmasının yanı sıra, sanki _______(26)
yüzyıllarca sonra insanların eski zamanlar
hakkında merak edeceğini tahmin etmiş gibi, son
derece yararlı bilgiler verir Seyahatnamesi’nde.

Örneğin İstanbul’u anlatırken verdiği sayılar
bugünkü tarihçiler için _______(27) kadar
önemli bilgilerdir. İstanbul’da o zamanlarda
hizmet veren bütün hastaneleri oda sayılarından _______(28) sayısına kadar tek tek
anlatır.
Gezdiği ve gördüğü birçok şehirdeki
çarşıları, kaç dükkân olduğu ve bu dükkânlarda neler satıldığına kadar anlatır. Kale, cami
ve kilise gibi mimarlık eserlerini ayrıntılı bir
biçimde tarif eder. Bugün artık _______(29)
bütün bu çarşıları, dükkânları, artık giyilmeyen
kıyafetleri, pişirilmeyen yemekleri, Evliya
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden öğreniriz.
Evliya Çelebi’nin 10 cilt tutan Seyahatnamesi’nde anlattığı yerlerin hepsine gidip gitmediği tam olarak bilinemiyor. Bazı araştımacılar, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de
sözünü ettiği yerlerden _______(30) gitmediği,
buralar hakkında öğrendiği bilgileri görmüş gibi
yazdığını da söylemektedirler.

“Türk 100’ler - Denizciler & Seyyahlar” kitabından uyarlanmıştır.
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7. ETKİNLİK
Bölümlere ayrılmış aşağıdaki metnin her bölümünü verilen başlıklarla eşleştirin.
Başlıklardan biri kullanılmayacaktır.

Sınav Kaygısı
31.


32.


33.


34.


35.



Sınav dönemleri, gençler için zorlu bir süreç olduğu kadar çevresinde
yaşayanları da etkilemektedir. Sınava hazırlık dönemi gençlerin eğitiminde önemli bir aşamayı oluşturur. Bu aşamanın sağlıklı ve başarılı
bir şekilde sonuçlanmasında annenin, babanın ve ev büyüklerinin
destekçi yaklaşımı gerekiyor.

A.

Örnek Olmak

Sınava hazırlanan öğrenciyi takdir etmemek, anlayışlı ve destekleyici
olmamak, onun yapamadıklarını vurgulamak, başarılı olduğu yanları
görmemek, onu başkalarıyla kıyaslamak, onun sınav kaygısını artırır.
Bunun yanı sıra çocuğu borçlu hissettirmek, olumsuz yorumlarda
bulunmak, onun sınav başarısını istenmeyen yönde etkileyebilir.

B.

Psikolojik
Etkenler

Ergenlik döneminde gençler için arkadaşlık çok önemlidir. Ancak
uzmanlar, sınav öncesi öğrencinin yaşıtları ve arkadaş gruplarıyla
keyifli buluşmalardan fedakârlık etmesini, buluşmalarının izlenmesi
ve kısıtlanmasını öneriyor.

C.

Olumsuz
Davranış

Öğrenme; stressiz, duygusal patlamalardan uzak, huzurlu ve rahat bir
biçimde gerçekleşirse daha ayrıntılı ve daha kalıcı olacaktır. Korku ve
stres oluşturan şartlar, dikkat eksikliği yarattığından, öğrenilenin tam
algılanmasını sağlamaz, sınav hazırlığını olumsuz yönde etkiler.

D.

İlişkilerin
Kontrolü

Öğrencinin çevresinde bulunan kişiler, anlayışlı, hoşgörülü ve destekleyici, planlı ve programlı olursa, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi
önemli görürse, öğrencinin bu kişilerden etkilenme olasılığı büyüktür.

E.

Ailenin Katkısı

F.

Beslenme
Önerileri

Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır.
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8. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

Ian Thorpe Yüzmeye Geri Dönüyor
Olimpiyatlarda beş altın madalya ile adını
spor tarihine yazdıran Avustralyalı yüzücü
Ian Thorpe, havuzlara geri döndüğünü
açıkladı. “Thorpido” lakaplı 28 yaşındaki
yüzücü, 2006’da profesyonel yüzmeyi bıraktığını açıklamıştı. Ancak Thorpe, düzenlediği
basın toplantısında, yeniden yarışlara katılacağını ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda
yarışmak istediğini söyledi.
Thorpe geride bıraktığı kusursuz bir
kariyer ardından, yeniden spora dönme
kararının kolay olmadığını anlattı. Ancak
Londra’daki olimpiyat tesislerini gördükten
sonra çok heyecanlandığını ve antrenmanlara
başlama kararı aldığını kaydetti.
Serbest yüzme gibi bireysel kategorilere
katılmayı olasılık dışı bırakmayan Thorpe’un
sözleri “Bir diğer rekortmen yüzücü olan
Amerikalı Michael Phelps ile olimpiyatlarda

devlerin mücadelesi yaşanır mı?” sorusunu
gündeme getirdi.
Thorpe, 2012 Mart ayındaki olimpiyat
takımı seçmelerine girebilmek için lisansını
ülkesindeki doping kurumlarına yeniletti.
Düzenleyici kuruluş FINA’nın kurallarına
göre kayıttan sonra müsabakalara katılabilmek için dokuz ay beklemek gerekiyor. İlk
şampiyonluğunu 1988’de kazanan sporcu
şimdiye dek olimpiyatlarda beşi altın, üçü
gümüş toplam dokuz madalya elde etti; 11
kez dünya şampiyonu oldu ve 13 kez dünya
rekoru kırdı.

www.bbc.co.uk/turkce (Uyarlanmıştır)

Thorpe, …

36.

kararını fazla düşünmeden aldı.

37.

olimpiyatlara katılmama kararını Olimpiyat Tesislerini
görünce değiştirdi.

38.

doping kontrolünden verilen süre içinde geçmediği için
olimpiyat seçme yarışmalarına katılamayacak.

39.

bireysel kategorilere katılmayı hiç düşünmüyor.

40.

yarışmaya katılma kararını basına açıklamadan önce haber
bir yerel gazetede çıkmıştır.

Düzey B1&B2 / Bölüm 1

A.

B.

Doğru

Yanlış

C.
Böyle bir bilgi
verilmiyor
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9. ve 10. ETKİNLİK
Lütfen aşağıdaki metni okuyun.

Yabancı Dil Öğrenmek İsteyenlere Öneriler
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Burç Üniversitesi’nde düzenlenen
Uluslararası Yabancı Dil Sempozyumu’na katılan Vivian Cook, yabancı dil öğrenilmesi
konusunda tavsiyelerde bulundu. Yabancı dil öğrenmenin kısa bir yolunun olmadığını ve
zamana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Cook, “Bir ayda İngilizce öğreten” kitap, CD ve
diğer malzemelerin işe yaramadığını söyledi. Kişilerin kendilerini geliştirmek için kitap,
televizyon, müzik, film ve diğer materyalleri kullanmaları konusunda serbest olduklarını,
fakat bir dili öğrenmek için insanların kendilerine zaman tanımaları gerektiğini vurgulayan
Cook, şu önerilerde bulundu: “Yabancı ülkede otobüsle seyahati herkese tavsiye ediyorum.
Otobüse bindiğiniz zaman, etrafınızdaki herkes yabancı dilde konuşuyor. Eğer ineceğiniz
durağı ya da başka bir şey soracaksanız yabancı dil kullanmanız gerekiyor. Bir dili zaten bu
şekilde sürekli aktif olarak kullanmaya çalıştığınızda öğrenirsiniz.”
Yabancı dil eğitiminin kişinin amaçlarına ve hedeflerine göre değiştiğini belirten Cook,
İngilizceyi sonradan öğrenen bir kişinin, ana dili İngilizce olan bir kişiden daha iyi
konuşabileceğini söyledi.
Cook, sözlerine şöyle devam etti: “Ana dili İngilizce olanlar bile uzmanlık alanları
mühendislik olan yabancılar kadar teknik terim bilmiyor. O yüzden, yabancı dili ne kadar
öğreneceği, kişinin kendi hedefleri ile yakından ilişkili. Tabii ki bir kişinin her alanda uzman
olmasını bekleyemeyiz, o yüzden bir alan belirlemeliyiz. Sadece internet kullanmak için
İngilizce öğrenmek isteyebilirsiniz ya da yeni insanlarla tanışmak için. İsteğiniz neyse ona
göre bir program uygularsınız. Kısaca, İngilizceyi sonradan öğrenenler, belli bir alanda
uzmanlaşırlarsa o alanda ana dili İngilizce olan birisinden daha iyi İngilizce konuşabilirler.”
Dizilerin ve diğer televizyon programlarının bu dönemde insanlar üzerinde büyük etkisi
olduğuna da işaret eden Cook, bu durumdan pek memnun olmadığını söyledi. Dizilerden ve
diğer televizyon programlarından bir dili yanlış öğrenme ihtimalinin yüksek olduğunu
vurgulayan Cook, kelimeleri yanlış duyabilme ihtimalinin ve dizilerde kullanılan “argo”
kelimelerin tam olarak başka bir dile çevrilememesinin sorun oluşturduğunu düşündüğünü
açıkladı.
“Diziler ve diğer televizyon programları, size bir dil hakkında belli bir izlemde bulunmanıza
yardımcı olabilir.” diyen Cook, bu tür durumlarda dili yanlış öğrenme ihtimalinin yüksek
olduğuna dikkati çekti.
Cook, “Dizilerde daha çok argo kelimeler kullanılıyor; fakat siz, o dili öğrenirken
televizyonda duyduğunuz kelimenin argo olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu yanlış bir yerde
kullanarak gülünç duruma düşebilirsiniz.” dedi.
Prof. Dr. Cook, “Dünyanın en zor dilleri hangileri?” sorusu üzerine, alfabesi farklı olan
dilleri öğrenmenin zor olduğunu söyledi. “Alfabetik bir yazıya sahip olan bir dil kolayca
öğrenilebilir. Fakat Çince, Japonca, Arapça, Rusça gibi dilleri öğrenmek çok daha zor. Bir
keresinde bir deney yapmıştık, “120 saat içerisinde en çok hangi dil öğrenilebilir?” diye. 120
saatte bir kişi, en çok İtalyanca öğrenmişti. En kötüsü de Çince ve Japoncaydı. Deneye
katılanlar Çince ve Japoncadan çok az şey öğrenmişti.”
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Şimdi soru 41 - 44’e uygun cevabı işaretleyin.

9.

41. Sizce bu yazı nereden alınmış olabilir?

43. Okuduğunuz metnin ana fikri sizce aşağıdakilerden hangisidir?

A.  Bir Saraybosna gazetesinin dedikodu köşesinden.
B.  “Burç Üniversitesi Etkinlikleri” adlı bir dergiden.
C.  Newcastle Ünivesitesi, İngilizce Ders Kitabından.

A.  Yabancı bir dil öğrenmek zaman isteyen bir süreçtir.
B.  Yabancı dilde televizyon programları izleyerek dil
öğrenmek mümkündür.
C.  Yabancı ülkelerde otobüsle seyahat ederek dil
öğrenmek iyi bir yöntem sayılmaz.

42. Prof. Vivian Cook hangi bilim dalında uz-

44. Yabancı dil öğrenmek için en çok hangi yönde

mandır?

çaba sarf etmeli?

A.  Dilbilim branşında.

A.  Bu dilde çok kitap okumalı.

B.  İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda.

B.  Televizyon dizileri, müzik, film gibi materyalden

C.  Karşılaştırmalı diller alanında.

faydalanmalı.
C.  Dili devamlı aktif olarak kullanmaya çalışmalı.

Şimdi yazıyı tekrar okuyun ve soru 45 - 50’ye uygun cevabı işaretleyin.

10.

45. Profesör Dr. V. Cook’a göre yabancı dil

48. Yazıda televizyondan yabancı dil öğrenmek ...

öğrenmek için ...
A.  bir aylık bir süre yeterlidir.

A.  pek tavsiye edilmiyor.

B.  bu dile yeterli zaman ayırmalı.

B.  çok olumlu bir yaklaşım sayılıyor.

C.  pratik ve kısa yollara başvurmalı.

C.  çok modern bir öğrenme yöntemi olarak öneriliyor.

46. Yazıya göre İngilizceyi sonradan öğrenen

49. Bir yabancı dili öğrenirken ...

biri, ...
A.  hiçbir zaman ana dili gibi öğrenemez.

A.  o dilin konuşulduğu ülkeyi ziyaret etmek çok iyidir.

B.  anadili İngilizce olan birinden daha iyi İngi-

B.  o dilin konuşulduğu televizyon dizilerini kaçırma-

lizce konuşabilir.
C.  anadili İngilizce olan birinin kullandığı

mak gerektir.
C.  uzmanlık alanına uygun dili öğrenmek yeterlidir.

argoyu kullanamaz.
47. Yazıya göre yabancı dil eğitimi, ...

50. Dil öğrenme zorluğu, ...

A.  herkes için aynıdır.

A.  çeşitli deneylerle belirlenir.

B.  amaca göre değişir.

B.  120 saatte belirlenebilir.

C.  ülkeden ülkeye değişir.

C.  bir dilin alfabesine bağlı olabilir.
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11. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlara denk düşen sözcükler bulun. Sözcüklerin ilk harfleri
verilmiştir.

Örnek: Açlık duymak, yemek yeme ihtiyacı duymak.
51.
52.
53.
54.
55.

ACIKMAK

Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini
söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek.
Bir şeyin kopmasını sağlamak, kopmasına yol
açmak, daldan, ağaçtan alıp toplamak.
Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek,
yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat
etmek.
İşitmek, ses almak, öğrenmek, haber almak,
hissetmek.
Aklında kalmamak, hatırlamamak, bir şeyi
dalgınlıkla bir yerde bırakmak.

K __ __ __ __ __ __ __




D __ __ __ __ __ __ __ __



Ö __ __ __ __

D __ __ __ __ __
U __ __ __ __ __ __




12. ETKİNLİK
Örnekte gösterildiği gibi uygun sözcüκleri bulup metindeki boşlukları doldurun.

Sağlıklı Bronzlaşmanın Püf Noktası
Örnek: Yaz geldi, tatil __________ yavaş yavaş başladı.
Yaz geldi, tatil sezonu yavaş yavaş başladı.
Yaz geldi, tatil sezonu yavaş yavaş başladı. Bir
çoğumuz bronz bir tene çabuk ulaşmak isteriz.
Beyaz ___[56] haşlanmasın, esmerler kavrulmasın.
Kremlenelim canımız yanmasın diyorsanız işte
sağlıklı bronzlaşmanın püf noktaları. Çok fazla
güneş ___[57] maruz kalmak, doğal yaşlanma
sürecini hızlandırıyor. Bronzlaşmak için güneşin
altında saatler geçirenlerin karşılaştıkları başlıca
sorunlardan biri; güneş yanıklarıdır.

Tatile çıkarken yanınıza farklı SPF (Sun
Protective Factor) koruyucu faktörüne sahip
ürünler alın. Güneşlenmeye de en ___[58] ile
başlayın. Güneşlenirken birçok kişinin yaptığı en
büyük hata şu: Güneş ___[59] sadece tatilde ya
da deniz kenarında ihtiyaçları olduğunu
düşünüyorlar! Geçen yıl satın aldığınız ürünleri
kullanmamanızı öneririz, çünkü zaman içinde
___[60] yitiriyorlar.

www.gazete5.com (Uyarlanmıştır)
56
57
58





.............................................
.............................................

59
60




.............................................
.............................................
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