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A: Affedersiniz. Sizde taze süt var mı?
B:
. Ama size kahve kreması verebilirim.
Olmaz
Olur
Maalesef
Hayrola
A: Ne iş yapıyorsunuz.
B:
Evde kahvaltı yapıyorum.
Avukatlık yapıyorum.
Yapacağımı yaparım.
İyilik yapıyorum.
A: Yemekler gerçekten harika olmuş.
.
B:
, efendim.
Hoş geldiniz / Hoş bulduk
Hoşça kalın / Güle güle
Çok yaşa / Sen de gör
Elinize sağlık / Afiyet olsun
Tarihî eserleri görmek için nereye gideriz?
Hayvanat bahçesi
Müze
Yüzme havuzu
Alışveriş merkezi
Döviz nerede bozdurulur?
Banka
Klinik
Karakol
Kütüphane
Arkadaşınız ülkenizle ilgili eski eşya satın almak istiyorsa onu nereye götürebilirsiniz?
Züccaciyeci
Tuhafiyeci
Bijüteri dükkanı
Bitpazarı
Aşağıdaki hangisi sokak büfesinde satılmaz?
Benzin
Kartpostal
Pil
Meyve suyu
Müslümanlar için aşağıdaki hangisi helal değildir?
Sebze çorbası
Baklava
Domuz etli sosis
Patates kızartması
A: Buyurun, şikâyetiniz ne?
B:
Cüzdanımı kaybettim.
Çocuklar top oynuyorlar.
İki kilo domates, lütfen.
Hâlsizim ve başım dönüyor.
Otobüs kartım yok. Acaba
kullanabilir miyim?
taksi
sizinkini
bedava
ben de
Yardım edin! Burada yaralı var.
lütfen!
Kimliğinizi gösterin Elçiliğe haber verin Ambulans çağırın
Acelem var
Turist: Acaba fotoğraf çekebilir miyim?
Görevli: Tabii. Fotoğraf çekebilirsiniz. Yalnız flaş kullanmak
.
lazım
yasak
doğru
yanlış
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Yaşı küçük olmasına
çok iyi ve düşünceli biri. Bana çok yardım etti.
rağmen
göre
ama
ki
Baylar bayanlar, konserimiz başlamak
. Lütfen cep telefonunuzu kapatın veya sessize alın.
istiyor
var
dolayı
üzere
Kendi işini kendin yap. Ben senin işine
.
karışmam
bayılmam
gülmem
vermem
Benim sözümü dinle
şimdi bu hâle düş
.
-yeceksen / -müyorsun
-seydin / -mezdin
-sene / düşmesene
-diysen / -medin
Telefonumun şarjı bitmiş. Ayrıca o beni aradığında banyodaydım. Duş al
.
-acağım
-malıyım
-ıyordum
-dım
Bu saatlerde her yer tıklım tıklım olur.
başka bir zaman gidelim.
Sanki
Sence
Galiba
İstersen
A: Vitrindekini beğendim. Bakabilir miyim?
B: Tabii, kaç beden giyiyorsunuz?
A:
.
Ucuz olsun
Bir kilo
42 beden
İki tane
Bunu eşim için alacağım. Bugün yıldönümümüz.
yapabilir misiniz?
Hediye paketi
Kredi kartı
Bağış
Borç
A: Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim?
B:
var mı? Buraya ilk kez geldim.
A: Maalesef kalmadı. Ama karşıda bir kitapçı var. Oradan bakabilirsiniz.
B: Teşekkür ederim.
Rezervasyonunuz
Otobüs bileti
İngilizceniz
Şehir haritası
İki aydan
gece gündüz çok çalıştık. Sonuçta bu karşınızdaki sergiyi gerçekleştirdik.
önce
sonra
beri
bari
Arkadaşlar, saatimize dikkat edelim. Otobüs saat iki buçukta kalkacak.
burada buluşalım,
tamam mı?
Ne zaman
Sakın
20 dakika önce
20 dakika sonra
Yabancı turistlerin bir ülkeye bıraktıkları paraya
denir.
hediye
turist
rehber
döviz
Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
dil olması nedeniyle, Türk kökenli olan ve
olmayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak dilidir.
tarihî
resmî
askerî
şifahî
Akşama kadar
,
yorulmadınız mı?
yürümeye / gezmeye
yürümeyi / gezmeyi
yürümekte / gezmekte
yürümekten /gezmekten
Havaalanından şehir merkezine ulaşım için otobüsle gitmeniz
. Fiyatı da çok
. Taksi
yerine otobüsü tercih ederim.
mecbur / iyi
lazım / tutumlu
zorunda / pahalı
mümkün / uygun
Pek boş zamanım yok. Ama vakit
seyahat ederim.
buldukça
olmayınca
gelinceye kadar
dolmuşken
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Geri kalan işlemi tamamlamak için 3 gün içinde pasaportunuzu bana
ve ücret
rica
ederim.
getirin / yatırın
vermek / ödemek
vermeyi / ödemeyi
getirmenizi / yatırmanızı
Yurt dışına giderken aşağıdaki hangisi kimliğinizi ispat eden geçerli bir belgedir?
Mezuniyet belgesi
Pasaport
Hesap cüzdanı
Sürücü belgesi
Yurtdışı uçuşlarında aşağıdaki hangisini el bagajınıza değil, bavulunuza koymanız gerekir?
Fotoğraf makinesi
Taşınabilir şarj cihazı
İsviçre çakısı
Cep telefonu
Yeni tanıştığınız birine aşğıdaki hangi soru sorulmaz?
Maaşınız ne kadar?
Adınızı öğrenebilir miyim?
Ne iş yapıyorsunuz?
Hobileriniz var mı?
Restoranda siparişinizi vermek isterken garsona nasıl seslenebilirsiniz?
Acele edin lütfen.
Bakar mısınız?
Hesap lütfen.
Adınızı lütfeder misiniz?
Zengin
, fakir
hepimizi aynı Tanrı yaratmıştır.
mi / mi
ya / ya
olsun / olsun
ister / ister
Uçaktan
cep telefonuna sarıldı.
bine bine
ine ine
biner binmez
iner inmez
Bu şehirde senden
arkadaşım yok. Bana lütfen yardım et.
gibi
kadar
başka
sonra
Şu gazete
adamı görüyor musunuz? Bu konağın sahibidir.
okuyan
bakan
yaptığı
aldığı
dişçiyim.
polis.
doktorsun.
müdürsünüz.
Ben /O / Sen / Siz
Ben / Siz / O / Sen
Ben / Sen / O / Siz
Ben / Sen / O / Biz
Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki yanlış yazılmıştır?
Kalemler
Silgiler
Masalar
Harflar
Aşağıdaki saatlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
02.20 = Saat, ikiye yirmi var.
03.55 = Saat, dörde beş var.
12.15 = Saat, on ikiyi çeyrek geçiyor.
11.45 = Saat, on ikiye çeyrek var.
Okulumuzda dersler sabahleyin saat sekize çeyrek
başlar. Öğleden sonra üçü yirmi
biter.
geçe / geçe
kala / geçe
kala / var
kala / varken
A: Ayşe Hanım, kaçıncı katta oturuyor? B: Ayşe Hanım
katta oturuyor.
Yedi
Yedişer
altıncı
sekizci
Yaz tatili için teyzemin evine gittim. Teyzemin çocukları ile top oynadık. Altı çizili kelimelerin
yerine hangisi gelebilir?
Arkadaşlarım
Kuzenlerim
Kardeşlerim
Yeğenlerim
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
dişçi
futbolcu
gözlükçü
tenisci
Havaalanını
edebilir misiniz?
yardım
adresini
tarif
nerede olduğunu
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Bu gömlek çok pahalı,
yapamaz mısınız?
ucuz
indirim
daha
kaliteli
Aşağıdakilerden hangisi haftanın günlerinden değildir?
Pazartesi
Cuma
Perşembe
Eylül
Hava
olduğu için üşüyorum.
ılık
soğuk
nemli
sıcak
1.Babamın erkek kardeşi benim
olur .
2. Annemin erkek kardeşi benim
olur.
3. Büyük kız kardeşim benim
olur.
amcam / dayım / eniştem
amcam / dayım / ablam
amcam / dayım / teyzem
amcam / eniştem / dayım
Rezervasyonunuzu yaptım. Bir hafta içinde
almanız gerekiyor.
paranızı
çantanızı
biletinizi
tatilinizi
1.Turist
2. Döviz
3. Rezervasyon
yaptırmak /bozdurmak /gezdirmek
bozdurmak / yaptırmak /gezdirmek
gezdirmek / bozdurmak / yaptırmak
bozdurmak / gezdirmek / yaptırmak
Araba kullanabilmek için
almak gerekir.
ehliyet
pasaport
rapor
bilet
Turistlerin konakladıkları yere
denir.
villa
otel
müze
deniz
Aşağıdakilerden hangisi turistlerin ziyaret ettikleri yerlerden biridir?
müze
berber
okul
tamirhane
Lokantalarda ve restoranlarda, müşterilere servis yapan kişilere ne ad verilir?
Bulaşıkçı
Garson
Hizmetçi
Hesap
Türk hava yolları seferleri yoğun sis yüzünden
yaptı.
rezervasyon
rötar
iptal
düştü
Otelde kuru
hizmetleri vardır.
banyo
uyandırma
temizleme
sulama
Otel ücretini kredi kartı ile mi ödeyeceksiniz? Ya da
mi?
büro
altın
cüzdan
nakit
Check-in işlemleri dış hatlarda uçağın kalkış saatinden en az 45 dakika,
hatlarda ise en az
30 dakika önce bitiyor.
kırmızı
normal
iç
dış
Gelecek Cuma, akşam
için beş kişilik bir masa ayırtabilir miyim?
uyuması
yemeği
meyvesi
içeceği
Bu lokantanın
genelde yurt dışından gelen turistlerdir.
menüleri
yemekleri
lokasyonu
müşterileri
Türkiye’de bazı restoranlarda yüzde on
ücreti alınmaktadır.
servis
vakit
oturma
komisyon
Ben kebap
verdim ama sen hamburger getirmişsin.
masası
ücreti
servisi
siparişi
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Otelimizin lokantası
ürünleri sunan birçok lokantalardan farklıdır.
garson
deniz
eğitim
menü
65 Türkiye’nin güney tarafları için bir
planınız var mı?
gezi
rehber
kiralama
döküman
66 Yurt dışında pasaportunuzun çalınması ya da kaybolması halinde ülkenizin
başvurunuz.
havayollarına
konsolosluğuna
postanesine
seyahat acentasına
67 Artık çoğu havaalanında ücretsiz
hizmeti bulunuyor.
uçak
bahçe
sınırsız
internet
68
içilen ve içilmeyen seçeneklerin sunulduğu odalarda çay, kahve misafirler için ücretsiz
olarak bulunmaktadır.
Sigara
Kettle
Wifi
Klima
69 Uçak yolculuğunda koltuğunuzda oturduğunuz sürece
kemerinizi bağlı tutunuz.
can yeleği
emniyet
oksijen
koltuk
70 Dünyanın Yedi
olarak bilinen listede bulunan iki dünya harikası Türkiye’de yer alır.
Antik
Harikası
Heykeli
Tapınağı
Check-in kontuarındaki görevliler, artık daha az yolcuya “Koridor mu, cam kenarı mı” diye
soruyor. Çünkü yolcuların büyük bölümü işlemlerini internet üzerinden yapıyor. İstediği koltuğu bazen
ücretini ödeyip, bazen de uçağın check-in’i açılır açılmaz seçiyor.
Artık yolcular çok bilinçli. Sık uçtukları ve uçak tipini bildikleri hatlarda en geniş bacak mesafesine
sahip koltukları ezbere biliyorlar. Herkesin bu konuda kendine göre kriteri var. Kimi ayağını rahat
uzatmak veya uçaktan erken inmek için koridoru tercih ediyor. Rahatsız edilmek istemeyenler, biraz da
manzaranın tadını çıkaracaklar cam kenarının müdavimleri arasında.
Hunch.com tarafından yapılan anket ise aslında koridorcuların veya cam kenarı fanatiklerinin
neredeyse tüm dünyada ortak özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Zaten uçağa binmeden önce
yolcu salonunda yapacağınız kısa bir gözlemle kimin nereye oturacağını tahmin etmek çok da zor değil.
Uçuş süresi uzadıkça orta koltuklar yolcuya azap haline gelmeye başlıyor. Koltuk kollarını kapma
savaşı, sağa-sola başınızı rahat dayayamamak, yolcuyu geriyor, psikolojik olarak rahatsız ediyor. Ama
kalabalık seyahat edenler, çocukları ile bir yerlere uçanlar mecburen orta koltukları seçiyor.
Hava yolu şirketleri orta koltuk sendromunu bildikleri için genellikle geniş gövdeli uçaklarının
ekonomi bölümlerinde buna dikkat ediyor. Cam kenarındaki koltuklar ikili, orta bölümdekiler ise dörtlü
olarak tasarlanıyor. Ortada beşli koltuk gibi kabin dizaynlarından şirketler vazgeçiyor.
64

Yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
71 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Check-in görevlileri yolculara teker teker hangi koltuk seçeceklerini sormak zorunda.
Hava yolu şirketi birbirinden büyük uçak modelini üretmeye çalışır.
Herkes cam kenarındaki koltukları seçer.
Bilinçli yolcular kendi ihtiyaçlarına göre koltuk seçimini yaparlar.
72 “Rahatsız edilmek istemeyenler, biraz da manzaranın tadını çıkaracaklar cam kenarının
müdavimleri arasında.” tümcesinde “müdavim” sözcüğü ne anlama gelir?
Bir işi sürekli yapan kimse
İşini hep başkasına yaptıran kimse
Bir işi yapmaya isteği olmayan kimse
Kolayca darılan kimse
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çocuklu ve kalabalık aileler bazen orta koltukları seçmek zorunda kalır.
Uçağa binmeden önce yolcuların nereye oturacaklarını tahmin etmek mümkün değil.
Pek çok yolcu check-in işlemini internet üzerinden yapar.
Uçuşlarda rahatsız bir koltukta oturmak, yolcuları psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyebilir.
74 Rahat bir uçuş deneyimini elde etmek için aşağıdaki hangisi yolcular tarafından alınan bir önlem
değildir?
Ücret ödeyip istediği koltuğu seçmek
Uçağın check-in’i açılır açılmaz hemen koltuk seçmeye çalışmak
Uçak tipini önceden öğrenip en geniş bacak mesafesi olan koltukları tespit etmek
Uçaktaki kabin dizaynını değiştirmek
75 “Uçuş süresi uzadıkça orta koltuklar yolcuya azap haline gelmeye başlıyor.” tümcesinde “azap”
sözcüğünün yerine hangi sözcük kullanılabilir?
eziyet
eğlence
umut
utanç
Çileğin özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanmasında en büyük etken
değişik iklim ve toprak koşullarında ekonomik olarak yetiştirilmesi olmuştur. Türkiye’de birçok çilek
çeşidi yetiştirilmektedir. Bunların başlıcaları; iri meyveli Frenk çileği, sera çileği, Arnavut çileği, Ereğli
çileği, Bursa çileği ve ormanlarda yetişen yabani çilektir. Çilekler taze olarak tüketilmelidir. Çilekler bir
yıla kadar dondurularak saklanabilir. Çilek seçerken fazla beklememiş, parlak kırmızı, sapları yeşil ve
canlı görünümlü olanları tercih etmeliyiz. Çileğin birçok faydası vardır. Kanı temizleyici özelliği vardır.
Yaprakları ve kökleri kanser tadevisinde kullanılır. İnsanların iştahını açar.
Ayrıca çilek, pazarda taze meyvenin az olduğu dönemlerde olgunlaşması nedeniyle iyi bir pazar
avantajı sağlar. Taze olarak tüketilmesinin yanında işlenerek tüketilebilen, vitamince zengin bir
meyvedir. Türkiye çilek üretiminin %45’ini Marmara, %30’unu Akdeniz, %13’ünü Ege Bölgesi
karşılamaktadır. Akdeniz Bölgesinin erkenci çilek yetiştiriciliği bakımından ayrı bir önemi vardır.
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Yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
76 Aşağıdakilerden hangisi çileğin faydalarından biri değildir?
Kanı temizler.
Yaprakları ve kökleri kanser tedavisinde kullanılır.
Mevsimi çok kısa sürer.
İnsanların iştahını açar.
77 Çilekler en çok ne kadar dondurulmuş olarak saklanabilir?
iki yıla kadar saklanabilir.
En fazla dokuz ay saklanabilir.
Çileği taze olarak yemeliyiz.
Bir yıla kadar saklanabilir.
78 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yetiştirilen çilek çeşitlerinden değildir?
Ada çileği
Yabani çilek
Bursa çileği
Frenk çileği
79 Aşağıdakilerden hangisi çilek seçerken dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri değildir?
Parlak olması.
Saplarının canlı olması.
Fazla beklememiş olması.
Büyük olması.
80 Türkiye’nin hangi bölgesi çilek yetiştiriciliğinde erkencidir?
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi

