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DÖNEM

DÜZEY B1&B2 Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi doğrultusundadır.
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Okuma Anlama Becerisi

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

Sıradışı Görünmek Ġsteyenlere Özel
Eski zamanlarda sıkça ........(1a) alıĢtığımız hasır Ģapkalar
bu sene de moda oldu. Çoğunlukla tatil yerlerinde ........(2a)
ve güneĢin zararlı ıĢınlarından korunmak için ........(3a)
hasır Ģapkalar bu yaz da kullanılacak.
........(4a) farklı modellerde tasarlanan ve geniĢ yelpazesiyle
her zevke uygun olan hasır Ģapkaları sıcak havalarda
kafanızdan çıkaramayacaksınız.
SıradıĢı ........(5a) ve ilgi çekici olması sebebiyle bir
mekânda odak noktası olabilmeniz an meselesi denilebilir.
Βundan yararlanabilmeniz için tavsiyemiz en kısa zamanda
bir hasır Ģapka sahibi olmanız.

A.

taktığımız

B.

kullanmayı

C.

birbirinden

D.

kullandığımız

E.

görmeye

F.

görünümü

Sabah gazetesi (Uyarlanmıştır.)

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

koruyucu

B.

karşı

C.

görünüşü

E.

gücü

F.

kadar

G.

özelliği

D.

tüyleri

Çoban Köpeği - Kangal
Kangalların iki çeĢidi vardır. AkbaĢ ve KarabaĢ. AkbaĢların ..........(6a) az,
karabaĢların ise sık ve uzundur. Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak
nitelendirilirler, ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban
köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar.
Kangal köpeğinin en belirgin ..........(7a) ise sahibine duyduğu aĢırı sadakat ve
buna bağlı olarak sahibine ait olduğunu düĢündüğü Ģeyleri korumasıdır. Bu
nedenle çok iyi bir dövüĢçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karĢı çok etkin
bir muhafız olmakla beraber, aile fertlerine ve özellikle de çocuklara ..........(8a)
hiçbir tehdit oluĢturmazlar. Kangal, dünyada kurt boğabilen tek köpek ırkıdır.
Kangal köpekleri, örnek olarak Namibya’da, Alman çoban köpeklerinden daha
üstün ..........(9a) yeteneklere sahip oldukları için, yaygın bir Ģekilde yerli çiftçiler
tarafından kullanılırlar. Hiç çekinmeden bir ayıya saldıracak ..........(10a) cesur, bir
pumayı, domuzu öldürecek kadar güçlüdür. Afrika’da manda sürülerini çitalardan,
sırtlanlardan ve hatta aslanlardan korumak için kullanılmaktadır. Bilinen en güçlü
köpek ırkıdır.
www.puldefterim.com & tr.wikipedia.org (Uyarlanmıştır.)

DİKKAT
 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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3. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

“Mutlu Olmak Varken, Bu Dünyada…”
Beyin bilimi üzerine çalıĢan Jeffrey M. Stibel, iĢ dünyasında sıkça
rastladığımız asık suratlıları mutlu insanlar hâline getirmenin
mümkün olduğunu düĢünüyor. GeliĢmiĢ ülkelerde insanlar çok fazla
çalıĢıyor. Bu kiĢilerin bitkin düĢecek kadar çok çalıĢması onlardan
verim almaya çalıĢmanın en kötü yoludur. ĠĢte, iĢ yerinde mutluluk
için Stibel’den beĢ basit öneri…
1. Gülün: Gülmenin mutlulukla doğrudan bir iliĢkisi var. Bana
inanmıyorsanız Ģunu deneyin: Yüzünüze kocaman ve güzel bir
gülücük oturtun ve negatif bir Ģey hakkında düĢünmeyi deneyin. Ya
gülmeyi bırakacak ya da olumsuz düĢünceyi aklınızda tutmayı
beceremeyeceksiniz.
2. Endişelenmeyi bırakın: EndiĢe insanlığın en temel özelliklerinden biridir. Bugünlerde endiĢelenecek çok konu olduğu bir
gerçek. EndiĢeleniriz; çünkü henüz gerçekleĢmemiĢ bir olay belirsizdir ve endiĢe duygusu o iĢi nasıl ele alacağımızı düĢünmeye baĢlamak için bizi teĢvik eder.
Sorun, örneğin ekonominin gidiĢatı gibi kontrolümüz dıĢında geliĢen olaylarla ilgili çok fazla
endiĢeleniyor olmamızda. Ruhsal birçok hastalığın tetikleyicilerinden biri de endiĢe. O yüzden derin bir
nefes alın ve küçük Ģeylerle ilgili endiĢelenmeyi bir kenara bırakın.
3. Mola verin: Mola vermek, düĢünüp kendini dinlemek için iyi bir fırsat yaratır ve böyle zamanlarda
en iyi fikirler açığa çıkar. Öğle yemeklerinin mutlaka ofis dıĢında yenmesi konusunda ısrar ediyorum.
Tek baĢına bu bile daha mutlu insanlar yaratmak için oldukça iĢe yarıyor.
4. İşleri farklı yöntemlerle yapın: Ofise girdiğimiz andan itibaren defalarca aynı Ģeyleri yaptığımız
bir rutine sıkıĢmıĢ gibiyiz. ĠĢleri farklı yollardan icra ederek heyecan ve hevesinizi yeniden kazanın.
Daha fazla sorumluluk alın ve daha önce becerebileceğinizi tahmin bile etmediğiniz yeni bir Ģeyler
yapmayı deneyin.
5. Canınızı sıkan ortamlardan uzaklaşın: Eğer yaptığınız iĢi beğenmiyorsanız o iĢi yapmayı bırakın.
Sevdiğiniz iĢi yapmalı ve onu sevmekten vazgeçmeye baĢladığınız an baĢka bir iĢe yönelmelisiniz.
www.isteinsan.com.tr (Uyarlanmıştır.)

Metne göre …
11a.

…çalışanların mutlu olmaları için öğle yemeklerini iş dışında
yemeleri şartların en önemlisi.

12a.

…işi yapma sürecinde yapılan değişiklikler çalışanın işe olan
ilgisini artırır.

13a.

…gelişmiş ülkelerdeki insanların verimliliği çok çalışmalarından artıyor.

14a.

…yeteneklerinizin dışında sorumluluk almaktan kaçınmalısınız.

15a.

…sık sık iş değiştirmek, mutlu olmanın temelidir.

DÜZEY B1&B2
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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).

Türk Filmleri
Hollywood’da Yarışıyor
Dünyanın farklı Ģehirlerinde yapılan Türk
filmleri festivali, bu kez Hollywood’un kalbine Los
Angeles’a taĢınıyor. Los Angeles Türk Film
Festivali, 1-4 Mart tarihleri arasında dünyaca ünlü
sinema okullarının desteğiyle Los Angeles’ta
düzenlenecek. Festivale ilginin oldukça yoğun
olması bekleniyor.
Animasyon ve kurmaca türünde kısa filmlerin
yarıĢacağı festivalin jüri baĢkanlığını usta yönetmen
DerviĢ Zaim üstlenecek. Bu dalda yarıĢacak olan
filmler, herhangi bir formatta çekilmiĢ filmler
olabilir. YarıĢmaya, süresi 20 dakikayı aĢmayan
filmler katılabilir. Jüride Türkiye’den Alin TaĢçıyan
da yer alıyor. Jürinin Amerikalı isimleri; dünyanın
en iyi sinema okulları arasında gösterilen Güney
Kaliforniya Üniversitesi’nden Animasyon ve Dijital
Sanatlar Bölümü BaĢkanı Kathy Evelyn Smith,

dünyaca ünlü film eleĢtirmeni Elvis Mitchell ve
önemli sinema okullarından Kaliforniya
Üniversitesi Film, TV ve Dijital Medya Bölüm
BaĢkanı Barbara Boyle olacak.
DerviĢ Zaim’in Gölgeler ve Suretler filmiyle
açılıĢı yapılacak festival, Semih Kaplanoğlu’nun
Bal filmiyle kapanacak. Seren Yüce’nin
Çoğunluk filminin de gösterileceği festivalde
daha sonra açıklanacak iki Türk filmi de
programda yer alacak. Türk sineması, son
yıllarda en çok dikkat çeken filmlerin
yönetmenlerinin de katılımıyla Amerikalı seyirci
ile buluĢacak. Los Angeles Türk Film Festivali,
ikinci yılından itibaren uzun metrajlı Türk
filmlerini de yarıĢmalı bölüme kabul edecek.
Festivalin bu yılki animasyon ve kısa film
yarıĢmalarına 31 Aralık’a kadar baĢvuru
yapılabilir.

Zaman gazetesi (Uyarlanmıştır.)
16a. Türk filmleri festivali, ...
A. hep aynı yerde yapılıyor.
B. değişik kentlerde yapılıyor.
C. bu yıl ilk kez yapılacak.

19a. Festivalin kısa film yarışmasının başkanı...
A. bir Türktür.
B. Amerikalı ünlü bir yönetmendir.
C. henüz belli değildir.

17a. Los Angeles’ta düzenlenecek festivalin
programı,...
A. tamamıyla hazırdır.
B. neredeyse hazır olacaktır.
C. yoktur.

20a. Festivalin bu yılki kısa film yarışması için
başvurular, ...
A. çoktan tamamlandı.
B. geçen yıl yapılmıştı.
C. yıl sonuna kadar devam edecek.

18a. Bu festivale...
A. sadece yeni yönetmenler katılacak.
B. bilinen yönetmenler katılacak.
C. yönetmen katılmayacak.

DÜZEY B1&B2

BÖLÜM 1

SAYFA

3

Κ Π γ / Devlet Dil Sertifikası

Kasım 2013

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafları anlamlı bir şekilde sıralayın.

Evcil Hayvanla Seyahat
Trenlerde nispeten otobüste yapacağınızdan daha rahat bir Ģekilde yolculuk yapabilirsiniz. Trenlerin
kompartıman aralarında bulunan boĢluklarda, arada sırada minik dostunuza biraz hava aldırabilirsiniz.
B. Evcil hayvanlarınız ile yolculuk her zaman kolay olmayabilir.Bu yüzden, önceden birkaç önlem
alırsanız yolculuklarınız, daha keyifli ve sorunsuz geçecektir.
C. Uçak yolculukları dıĢında, otobüs yolculukları da evcil hayvanlarla çok fazla önerilmemektedir. Uzun
mesafeli yolculuklar hem sizin, hem de minik dostunuz için yorucu ve stresli olacaktır.
D. Yolculuğa çıkmadan önce minik dostlarınızın, aĢı karnelerini, sağlık raporlarını ve kimliklerini
yanınıza almayı unutmamanız gerekiyor.
Bazı havayolu Ģirketleri evcil hayvanlarınızı belli koĢullar karĢılığında uçuĢ kabinlerine alırken, bazı
firmalar ise hayvanları kesinlikle uçağa kabul etmemektedir.
E. Tren yolculuklarını da bir kenara bırakırsak, sizin ve minik dostunuz için en rahat yolculuk özel
arabanızla yapılan yolculuklar olacaktır. Özellikle köpekler araba yolculuklarını çok severler.
Camları açıp, rüzgâra karĢı yolculuk yapmaktan büyük bir keyif alırlar.
A.

Milliyet gazetesi (Uyarlanmıştır.)

21a.

22a.

23a.

24a.

25a.

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

itibaren

B.

özellikle

C.

pişirildikleri

E.

anlamakta

F.

yaşadıkları

G.

pişirilse

D.

yaşanmasa

Balık ve Ġstanbul
Boğaz ve balık…
İstanbul deyince akla ilk gelen bu ikili, damağın dile söylettiği bir
slogandan öte, geçmişten günümüze bir doğa, ustalık ve lezzet mirası.
Bir zamanlar Ġstanbul’da oldukça bol olan ve
ekmek niyetine tüketilen balık, tarihin erken
zamanlarından _________(26a) bu Ģehrin insanlarının kaderi oldu. Zira Ġstanbul ve çevresindeki
coğrafi Ģartlar adeta balıkların doğal üremesi,
geliĢmesi ve avlanması için özel fırsatlar verdi.
Karadeniz’de beslenen balıklar, Boğaziçi’nin
girintili çıkıntılı kıyılarında oluĢturulan dalyanlarda avlanıp sonra _________(27a) Altın Boynuz
olarak adlandırılan Haliç içlerinde tuzlama, turĢu,
lakerda, kurutma, tütsüleme gibi tekniklerle
iĢlenerek piyasaya tüketime sunuldu. Bu nedenle
balık, asırlar boyu Ģehrin insanlarının kaderi oldu.
Her ne kadar günümüzde geçmiĢteki kadar balık
bolluğu _________(28a) da mevcut durumda bir

Ġstanbullu için balık, ancak Karadeniz ve
Marmara’dan avlandıysa, iyi ve lezzetlidir.
Bunun dıĢındaki baĢka deniz balıklarına pek
itibar etmez Ġstanbullu. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda avlanan balıkların, yöresel geleneklerle
_________(29a) müthiĢ balık yemekleri bulunsa
da Ġstanbulluları tatmin etmez. Bunun en önemli
nedeni Karadeniz ve Marmara denizlerindeki
balıkların dünya denizlerinin balıklarına göre
daha lezzetli olmasıdır.
Ġstanbul’a gelen yabancılar Ġstanbulluların
balık üzerine gösterdikleri ilgiyi bazen abartılı
bulurlar. Fakat tadını aldıktan sonra onlar da
Ġstanbul balıklarının farkını _________(30a)
gecikmezler.

Skylife dergisi (Uyarlanmıştır.)
DÜZEY B1&B2
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7. ETKİNLİK
Bölümlere ayrılmış aşağıdaki metnin her bölümünü verilen başlıklarla eşleştirin.
Başlıklardan biri kullanılmayacaktır.

Trafik Kazaları
31a.

32a.

33a.

34a.

35a.

GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda karayolu trafik kazaları ve bunların sebep olduğu
maddi ve manevi yaralar, trafik eğitimi çalıĢmaları sayesinde gün geçtikçe
azalmaktadır. Trafik Kaza Ġstatistikleri Raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalı
trafik kazaları en çok pazar akĢamları meydana geliyor.
Acemilik, dikkatsizlik, uzun süre uykusuzluk, trafik kurallarını dikkate
almamak, hatalı sollama, alkollü araç kullanmak, trafik kazalarının baĢlıca
nedenlerindendir. Bunların yanı sıra, direksiyon baĢında cep telefonu ile
konuĢmak kaza yapma riskini artırıyor.
Yol ve çevre eksiklikleri kazanın oluĢmasını kolaylaĢtıran zemini hazırlar.
Özellikle, uygun olmayan yol Ģartları trafik kazalarını etkileyen önemli
faktörlerdendir. Bu nedenle, yolların sürekli bakımı, yol çizgilerinin çizilmesi,
oklar ve yazılı mesajlar, trafikteki güvenliği artırır, kaza oluĢum nedenlerini
azaltır.
Büyük Ģehirlerde ve otobanlarda, gün geçtikçe yol ağının kullanımı artıyor,
araçlar daha yavaĢ hızlarla ilerliyor, bazı durumlarda tamamen durma noktasına
geliyor. Bu yüzden kara yolculuğu uzun sürüyor. Bunun neticesinde yolcular
zaman kaybediyor, öte yandan daha fazla yakıt harcanıyor.
Motorlu taĢıtların sürekli kontrolü, onların arızalanmasını önler ve üzücü
olaylarla sonuçlanabilecek durumlardan korur. Bunun için sürücüler taĢıtlarının
lastiklerinin aĢınıp aĢınmadığını devamlı kontrol etmeli ve teknik muayenelerini
yeterli düzeyde yapmaya duyarlılık göstermelidir.

Cumhuriyet gazatesi (Uyarlanmıştır.)

A.

Önlem
Almak

B.

Araç
Bakımı

C.

Trafik
Ġşaretlerine
Uymak

D.

Tatil Günü

E.

Trafik
Sıkışıklığı

F.

Ġnsan
Faktörü

8. ETKİNLİK
Lütfen doğru seçeneği işaretleyin.

Yamaç Paraşütü Riskli Bir Spordur!
“Yamaç paraşütü tehlikeli midir?” sorusunu
Ġkarus ParaĢüt Okulu eğitmeni Ģöyle cevapladı:
Bu soruyu direkt olarak “yamaç paraĢütü riskli bir
spordur” diye yanıtlıyoruz. Bu tehlikeler nereden
geliyor? Havadan mı, kullanılan malzemeden mi?
Genelde sorulan soru, “UçuĢ anında ya hava
dönerse?” Ģeklinde. Aslında böyle bir Ģey pek
mümkün değil. Çünkü kalkıĢ yapmadan önce
yaptığımız türbülans ölçümleriyle havanın değiĢip
değiĢmeyeceğini öngörüyoruz. Hazırlıklarınız tam
olduğu vakit kaza olayı çok düĢük bir ihtimal.
2000 yılına kadar kaza riski oldukça fazlaydı. Bu
yıldan sonra uçuĢ Ģartları için gereken standartlar
sağlandı. Artık yamaç paraĢütü için gereken
malzemeleri eksiksiz kullanabiliyoruz.
Yani malzeme eksikliği sebebiyle bir kaza söz
konusu değil. KalkıĢ öncesi kontroller yapılmazsa her
uçuĢun risk payı çok yükselir.

Aslında burada en büyük risk pilotun kendisi.
Kendinize uygun malzemeler seçmeyip ölçümlerinizi yapmadan kontrolsüzce yapılan bir kalkıĢ acı bir sonuçla noktalanabilir.
Havayı kontrol etmek, malzemeyi kontrol
etmek, eksiksiz bir hazırlık, uygun koĢullarda
kalkmak esastır. Meteoroloji ile sürekli bilgi
alıĢveriĢi olur. Rüzgâr yönü çok kısa sürede 90
derecelik değiĢiklik yapmamalı. Bulut yüksekliğinin de 300 metreyi geçmesi gerekiyor.

Vatan gazetesi (Uyarlanmıştır.)
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36a.

2000 yılında uçuş koşulları için standartlar belirlendi.

37a.

Kazaların çoğu hava değişmesinin sonucudur.

38a.

Bu sporu tehlikeli kılan gereken önlemlerin alınmamasıdır.

39a.

Bu spor için okullar yoktur.

40a.

A.

B.

Doğru

Yanlış

C.
Böyle bir bilgi
verilmiyor

Az miktarda alkol, stresi giderdiğinden uçuşu daha güvenli
kılar.

9. ve 10. ETKİNLİK
Lütfen aşağıdaki metni okuyun.

Kiraz, oldukça sulu ve çekirdekli bir meyvedir. Geç ve erkenci
cinsler olmak üzere pek çok çeşit kiraz vardır.
Kiraz güzel rengini içerisinde barındırdığı bioflavonoid antosiyaninlerden alır. Bu maddeler
yaĢlandırmayı yavaĢlatan ve bağıĢıklık sistemini ideal seviyeye taĢıyan güçlü antioksidanlardır.
Kirazın etkisi ve faydası rengiyle doğru orantılıdır. Kirazın rengi koyulaĢtıkça içindeki vitamin
miktarı da artar. Taze taze tüketilen kirazdan hoĢaf, komposto ve reçel de yapılabilir.
Ġşte kirazın sağlığımıza diğer faydaları:
 Kiraz, kardiyovasküler sistemde görülebilecek rahatsızlıkların riskini azaltır. Uykusuzluğa iyi
gelir ve sinirleri gevĢetir.
 Kiraz iĢtahı açar, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakımını artırır.
 Kaslardaki fiziksel yıpranmaya bağlı ağrılara iyi gelir ve yorgunluğu alır.
 Damar sertliğine iyi gelir, görüĢ kalitesini artırır.
 Anti-enflamatuvar özelliği sayesinde romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Ayrıca karaciğeri
temizleyen bir özelliğe sahiptir.
Kiraz sapları bile sağlığa yararlı!
Pazarlarda veya aktarlarda poĢet poĢet kiraz sapı kurusunun satıldığını görmüĢsünüzdür.
Etrafınızda ise yediği kirazların saplarını biriktiren yaĢlılar mutlaka vardır. Böyle yapmalarının ise
çok mantıklı bir sebebi vardır!
Metabolizması yavaĢ olanlar ve hazımsızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olan kirazın sapları da
aynı amaçla kullanılabilir. Yediğiniz kirazların saplarını biriktirerek temiz bir Ģekilde muhafaza
ederseniz, kuruduklarında ılık su içerisinde kaynatarak tüketebilirsiniz.
Ancak her Ģeyde olduğu gibi, kirazın da fazlası ishal ve karın ağrısı gibi sağlık
sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kirazı kararınca tüketmek gereklidir.
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Şimdi soru 41 - 44’e uygun cevabı işaretleyin.

41a. Sizce bu yazı nereden alınmış olabilir?

43a. Kirazın rengi...

A. Bir tıp kitabından.

A. iştah açıcıdır.

B. Bir eğitim programı broşüründen.

B. içindeki vitaminlerle ilgilidir.

C. Bir gazetenin sağlık ekinden.

C. tek başına bir ağrı kesicidir.

42a. Okuduğunuz metnin ana fikri sizce

44a. Sağlıklı bir sinir sistemi için...

aşağıdaki-lerden hangisidir?
A. Kirazın faydaları saymakla bitmez!

A. bol bol kiraz tüketmeli.

B. Kirazın yalnızca kendisini değil sapını da yemeli.

B. bol bol kiraz sapı suyu içmeli.

C. Kirazın hiçbir yan etkisi yoktur.

C. yalnızca kiraz tüketmek yeterli olmayabilir, suyundan da içmeli.

10.

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

45a. Koyu kırmızı renkli kirazlar, ...

48a. Kirazdaki antioksidanlar...

A. römatizmaya iyi gelir.

A. gençlik kazandırır.

B. çok fazla miktarda tüketilmemeli.

B. vitamin doludur.

C. daha fazla vitamin içerir.

C. beyni güçlendirir.

46a. Manavlarda ve aktarlarda kiraz sapı satılır,

49a. Kiraz aşağıdakilerden hangisi için etkili

çünkü...

değildir?

A. hoşaf ve reçeli çok faydalıdır.

A. Karaciğer rahatsızlıklarında.

B. her türlü yağı eritir.

B. Çocuk yapamayan çiftler için.

C. metabolizmaya olumlu etkisi vardır.

C. Römatizmayla ilgili ağrılarda.

47a. Kirazın fazlası...

50a. Sizce aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz

A. damar sertliğine yol açar.

yazıda ifade edilmiştir?

B. karın ağrılarına yol açabilir.

A. Sağlığa faydalı ürünleri bile çok fazla miktarda

C. uykusuzluğa bire birdir.

tüketmemeliyiz.
B. Sağlığa faydalı ürünleri bile çok az miktarda
tüketmeliyiz.
C. Bazı meyvenin rengi bile sağlığa faydalı olabilir.
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11. ETKİNLİK
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlara denk düşen sözcükler bulun. Sözcüklerin ilk harfleri
verilmiştir.

Örnek: Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir
araya tutturulmuĢ kâğıt yaprakları.

DEFTER

1b.

Yeni doğmuĢ, meme veya kucak çocuğu. Plastik, tahta, bez
vb.den yapılan insan biçiminde oyuncak.

B __ __ __ __



2b.

Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değiĢik
biçimlerde yapılmıĢ çizelge veya defter.

T __ __ __ __ __



3b.

Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü,
patırtı, Ģamata, sessizlik karĢıtı.

G __ __ __ __ __ __



H __ __ __ __



S __ __ __ __



4b.

5b.

Toplama, çıkarma gibi matematik iĢlemi. Restoran, lokanta
gibi yerlerde ödenecek ücreti gösteren kâğıt. Bankadaki
iĢlemlerin yapılabilmesi için düzenlenen çizelge.
Ġzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli
bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya
uygun yer, oyunluk.

12. ETKİNLİK
Örnekte gösterildiği gibi solda verilen sözcüklerden uygun türetme eki ile yeni sözcükler türetin ve
uygun şekilde boşluklara yerleştirin.

YAĞ

Örnek: Dengeli beslenmek için fazla yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıyız.

6b.

YAĞMUR

Hava bulutlu, yağmur yağacak. Sakın __________ giymeden dıĢarı çıkma!



7b.

BĠTKĠ

Dengeli beslenip __________ çaylar içerek on kilo verdim. Sen de dene!



8b.

ÖZEL

Tatlıları çok severim, ama __________ çikolatalı pastaya bayılırım.



9b.

ġÜPHE

Gizli polis, __________ yakalamak için uzaktan onu takip ediyordu.



10b.

SU

Bilim adamlarına göre, gelecek yüzyılda dünyadaki su kaynakları azalacak
ve __________ oranı artacakmıĢ.



Α ΤΠΕΝΘΤΜΘΖΟΤΜΕ ΟΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΜΕΣΑΦΕΡΕΣΕ ΟΛΕ ΣΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 1
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