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A: Şunlar
? B: Onlar turist.
 turist mi
 kim
 ne
 rehber mi
Hangi ifade yanlıştır?
 İkiye yirmi var.
 Üçe yirmi geçiyor.
 Saat on bir.
 Bir dakikada altmış saniye var.
Kış aylarında şehirde
, köyde ise soba kullanılır.
 klima
 ocak
 kalorifer
 baca
Cami, müze ve konser salonu gibi resmi yere asla
ile girilmez.
 pabuç
 bot
 ayakkabı
 terlik
Siz Tayvan yemeklerinden
musunuz?
 alışıyor
 hoşlanıyor
 bayılıyor
 bekliyor
Arkadaşınız zamanında geldi, check in yaptı, emniyetten geçti ve gümrüksüz dükkandan çanta
dolusu hediye aldı. Yalnız
bulamadığı için uçağa binemedi. Demek onu alışveriş yaparken
kaybetti.
 uçak bileti
 pasaport
 kimlik
 biniş kartı
Tanıdığımız çiftçinin evine
olarak ziyaret ettiğimizde bizi çok iyi ağırladılar.
 misafir
 yolcu
 müşteri
 yoldaş
Doktor klinikte hastaya baktıktan sonra ona
verdi ve ilaç almak için onu sokak
başındaki
gönderdi.
 fatura / butiğe
 rapor / hastaneye
 reçete / eczaneye
 reklam / yazıhaneye
Yanımda oturan bayan çok konuşkan. Çocuğu da durmadan hostesten gazoz istiyor ve sık sık
tuvalete gidiyor.
tarafı koltuğunu seçmeme pişman oldum.
 Cam
 Arka
 Kapı
 Koridor
A: Günaydın!
B: Günaydın! Hafta sonu otelinizde yer
istiyoum. 6 kişiyiz ve 3 gün kalacağız.
A: Odanız nasıl olsun? Efendim.
B: İki
,
oda olsun.
 bulmak / kişilik / dört
 ayırtmak / kişilik / üç
 ayırtmak / kişili / üç
 aramak / kişili / üçü
Küçük kasabada danışma bürosuna gittik. İngilizce bilen eleman izindeydi. İyi ki Türkçe bilen bir
yabancı,
olarak bize yardım etti.
 tercüman
 danışman
 uzman
 okutman
Bu takım elbiseleri çok klasik. Genç oğluma uygun
var mı?
 numara
 model
 renk
 beden
Geçen geldiğimizde epey
vermiştik. Garson bizi tekrar görünce çok sevindi.
 ücret
 ödev
 bahşiş
 ödeme
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Turist vizesiyle bir ülkeye giden yabancı kısa dönemli kursta ders alabilir. Ders vermesi ise
.
 yasa dışıdır
 yasaldır
 yasalı olur
 yasaya uygun
Ne tuhaf bir şey! Hiçbir şey yemeden masamıza
getirildi. Demek garson bir yanlışlık
yapmış.
 tatlı
 salata
 çorba
 meze
Bu hediyeci çok
. Başkasına gidelim.
 hesapçı
 kazıkçı
 sevimli
 tanyeli
Otobüs saat sekizde kalkacak. Fakat şoför bey valizleri yerleştirmek için 15 dakika önce lobide hazır
bulunmamızı istedi. Ne zaman lobide olmamız gerekir?
 saat sekizi çeyrek geçe
 saat sekizde
 saat yediye kırk beş
 saat sekize çeyrek kala
Otogarda telaşlı bir yolcu binecek
bulamadı ve şehirlerarası otobüsünü kaçırdı.
 durak
 gar
 peron
 istasyon
Eskiden yurt dışına giden turistler otelde uluslararası telefon bağlatıp memleketindeki ailesiyle
görüşebiliyordu. Şimdi ise
telefonuyla her zaman her yerde görüşebiliyor.
 ödenek
 jeton
 cep
 santral
Tayvan’da en çok 10-12
Türkiye gezisi satılmaktadır.
 günübirliği
 günlük
 gündelik
 günlü
Hangi ifade doğru?
 Geçen yıl dönecek.  Futbol oynıyor.
 Yarın bize gelir.
 Karınım aç.
Suriye ve Irak’ta durum karışık ve ciddi olunca birçok
Avrupa’ya sığınmaya başladı.
 isyancı
 mülteci
 mülteciler
 bozmacı
Bana bir daha yalan söyle
söz verdi.
-mese
-mediği
-meyeceğine
-meden
Geç
için kahvaltı
ofise koşa koşa geldim.
 kaldığım / yapmadan
 olduğum / etmeden
 kaldığın / yapmadan
 kaldığım / yemeden
Aşağıda Taipei ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
 Tayvan’ın kuzeyindedir.
 Tayvan’nın 2. kalabalık şehridir.
 Önemli bir liman şehridir.
 Ali Dağı, Taipei şehrinin önemli dağlarından biridir.
Efendim, süresi geçtiği için biletiniz ________ değildir. Yenisini alınız, lütfen.
 paralı
 geçerli
 geçimli
 ücretli
Dövize gidiyorum çünkü
istiyorum.
 para bozdurmak
 alışveriş yapmak
 para çekmek
 hesap açmak
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünyaya yayılınca dış hattan gelen yolcuların
geçmesi
gerekmektedir.
 koğuştan
 karantinadan
 gümrükten
 kapalı otelden
Türk arkadaşınızı karşılamaya giderseniz onu görür görmez ne dersiniz?
 Güle güle.
 Hoş geldiniz.
 Hayırlı uğurlu olsun.
 Hoşça kalın.
Tur lideri kıymetli eşya ve fazla paramızın otel
emanet
istedi.
 banksına / edilmemesini
 deposuna / edilmemizi
 masasına / edilmenizi
 kasasına / edilmesini
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Yabancı bir arkadaşınız Çin porselenleri almak istiyorsa onu nereye götürürsünüz?
 Oyuncakçı
 Lokman Hekim
 Kozmetik Dükkanı
 Züccaciye Dükkanı
Özür dileme sözüne aşağıda hangi yanıt uygun değildir?
 Rica ederim, ne demek.
 Ne demek, öyle olmalı.
 Hiç önemli değil.
 Üzülme. Bir şey değil.
Aşağıdaki cümlerden hangisi yeni tanıştığınız birine söylenebilir?
 Ne kadar kazanıyorsunuz?
 Yalnızlığı seviyorum.
 Size tüm sırlarımı anlatacağım.
 Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Arkadaşlar! Bütün odada wi-fi bulunur.
ise otel adı ve oda numarasıyla oluşur.
Odaya
yerleşmez kontrol edin.
 Sayısı / yerleşerek
 Numarası / yerleşecek
 Şifresi / yerleşir
 Numarası / yerleşir
Bir Türk arkadaşınızı yolcu edecekseniz aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenebilir?
 Hoş geldiniz.
 Bakar mısınız?
 Yine bekleriz.
 Memnun oldum.
“Yılbaşı kokteyline gelir misiniz?” sorusuna hangisi olumsuz yanıttır?
 Tabii, gelmez miyim.
 Doktorun yasağı var, ama ...
 Çok isterim de ...
 Seve seve demekten başka sözüm yok.
A: Mademki Bay Çağdaş şu anda yerinde değil, bir not bırakabilir miyim? B:
.
 Tabii, buyurun
 Kolay gelsin
 Hayırlı işler
 Sıhhatler olsun
Eskiden parayı
etmek için bankaya gidilirdi. Şimdi ise ATM makinesinde kolaylıkla yapılır.
 geçme
 çeviri
 yatırım
 havale
Türk arkadaşımız çok güzel yemekler yapıp ikram ederse hangi söz kullanırız?
 Afiyet olsun.
 Kesenize bereket!
 Elinize sağlık.
 Sıhhatler olsun.
Ali Bey her hafta bu Fransız restoranına gelir ve hep memleketi Tehran’da bu kadar kaliteli Fransız
yemekleri olmadığını söyler. Ali Bey nerelidir?
 Fransız
 Mısırlı
 İranlı
 Azeri
A: Duyduğuma göre memurluk sınavını kazanmışsın.
B: Teşekkür ederim.
 İyi çalışmalar.
 Başarılar.
 Darısı başına.
 Tebrikler.
Müşterisi ya davacı ya da davalı birinin mesleği ne?
 hakimlik
 avukatlık
 muhasebecilik
 mühendisçilik
A: Günaydın. Gazete var mı?
B: Buyurun, gazeteler
.
A: Teşekkürler.
?
B: 3 lira.
 oradan / Kaçıncı
 burada / Ne kadar
 orada / Hangisi
 buraya / Neye
Hostes: Size kahve veya şarap ikram edeyim mi?
Yolcu: Teşekkür ederim. Ilık
veya şişe
olsun. Birazdan ilaç alacağım.
 suyu / su
 su / su
 suyu / suyu
 su / suyu
Gerçekten çok
; daha fazla
.
 açım / yiyemem
 tokum / yiyebilirim
 acıktım / yemem
 doydum / yiyemem
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Aşağıda hangisi uçak kabininde verilen anons olamaz.
 Yerel saatiyle sabah sekizde İstanbul’da olacağız.
 Yerel yemeği çok güzel. Çay molasında uğrayacağız.
 Herhangi bir ihtiyacınız varsa hostesimize bildirin.
 10 dakikalık bir rötar olduğu için özür dileriz.
Ödeme
nasıl yap
düşünürsünüz?
-den / -maktan
-ye / -makta
-yi / -mayı
-yip / -mayı
Otel bahçesindeki yüzme havuzu bu saatte açık olup olmadığına bir bakacağım. Siz beni
kadar
bekleyin ve kendiniz
.
 dönünceye / hazırlanın
 dönecekten / hazırlayın
 dönmüşe / hazırlanın
 döneceğime / hazırlayın
Yarın
buluşalım?
 kaç saat
 nereye
 saat kaçta
 nereyi
Alışveriş merkezinde çeşitleri bol ve fiyatları da ucuz olduğunu
, butikten almazdım.
 bilirdim
 bilecektim
 bilebildim
 bilseydim
Sabah 7
buradasın;
mı?
’den beri / yorulmadın
’dır / acıkmadın
’ten sonra / sıkılmadın
’tır / üzülmedin
Bugün hava ne kadar soğukmuş. Üstelik ince giyinmişsin;
musun?
 terlemiyor
 üşümüyor
 ağrıyor
 üzülüyor
Dersimiz (13:50) başlar, (17:20) biter; toplam
saat sürer.
 biri on geçe / beşe yirmi kala / dört buçuk
 ikiye on kala / dörde yirmi geçe / üç buçuk
 biri on geçe / altıya yirmi var / dört buçuk
 ikiye on kala / beşi yirmi geçe / üç buçuk
Hangi cümlenin anlamı bozuktur?
 Hakan geceleyin televizyon izlemeden yatmaz.
 Taichung’a taşındı taşınalı toplatılarımıza katılmıyor.
 Eve döndükten sonra komşusuna uğramış.
 Arkadaşlarımla görüşmeye görüşmeye birbirimizi unutuyoruz.
“Bu parayla geçinmek kolay değil.” cümlesindeki “geçinmek” sözcüğü yerine hangi sözcük
kullanılabilir?
 kazanmak
 harcamak
 yaşamak
 tüketmek
Sabahları erken uyanmak istiyorsan geç yat
.
-mak zorundasınız
-mamanız gerek
-mamalısın
-mana gerek yok
Sence çok gez
mi, çok oku
mı daha çok bil
?
-ecek / -yacak / -di -en / -yan / -ir
-miş / -muş / -miş
-me / -ma / -emez
Dünkü filmi izle
oldukça heyecanlandım.
-rken
-diğinden beri
-mişken
-medikten sonra
Çarşıya yanıma para al
gittim. Bu yüzden hiçbir şey al
.
-mayıp / -amam
-madan / -amadım
-ıp / -madım
-ınca / -mamışım
Hangi ifade yanlıştır?
 Orman yangını hâlâ söndürülemedi.
 Cüzdanım çalınmış.
 Çocuk annesi tarafından öpüldü.
 Cam rüzgâr tarafından kırındı.
İki arkadaş sonunda
barıştılar.
 tanınarak
 dövüşerek
 kucaklaşarak
 anlatarak
Alışveriş merkezinde gör
şeyi beğenmemiş.
-en / her
-eceği / tüm
-düğü / hiçbir
-müş / herhangi
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“A: İyi günler, hanımefendi. Adım Elif. Buket Hanım’la görüşebilir miyim? B: Tabii, sizi hemen
bağlıyorum.” parçasına göre aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru?
 Elif, bir bayanla randevulaşıyor.
 Elif, Buket Hanım’la karşılaşıyor.
 Elif, Buket Hanımın sekreteriyle telefonda konuşuyor.
 Elif, Buket Hanımın sekreteriyle telefonda sohbet ediyor.
Eğer aniden bir işiniz çıksa da yarınki partiye gidemezseniz arkadaşınıza ne söylenmeli?
 Sağlık olsun.
 Özür dilerim.
 Hayrola!
 Geçmiş olsun!
Birine al
hediyeyi ver
fiyat etiketini çıkar
.
-acağın / -ip / -malısın
-an / -meden / -ma
-dığın / -meden / -malısın
-ıp / -diğin / -ma
Adam
bak
hepimiz
korkuttu.
-ın / -tığı / -e
-ın / -ışı / -i
-da / -mı / -e
-dan / -acağı / -i
Memleketine dön
bana haber ver
ailene aldığım hediyeyi getiririm.
-ünce / -diysen
-erek / -ip
-düğünde / -sen
-eceğin zaman / -irsen
Keşke hiç büyü
de hep çocuk kal
.
-meseydim / -sam
-meseydim / -saydım
-mezsem / -sam
-mediysem / -acaktım
Haberim
doğum günü partisine ben de gel
.
 olsa / -diysem
 varsa / -irdim
 olsaydı / -irdim
 olursa / -sem
Ona sırrımı söyle
annem geldi. Dolayısıyla sus
zorunda kaldım.
-mişken / -maya
-yecekken / -mak
-yerek / -mayı
-yip / -mak

2020’nin sonuna yaklaştıkça 2021 için yapılan planlar da hızlanmaya başladı. 2020’ye Koronavirüs
salgını damgasını vururken, yılın sonuna yaklaşıldığı dönemde aşı çalışmalarının devreye girmesi 2021
için umutları yeşertti. En büyük heyecan ise turizm sektöründe yaşanıyor. 2020’de tüm dünyada
Koronavirüs nedeniyle turizm hareketi neredeyse sıfırlanmış, bu da turizm sektöründe yer alan tüm
kesimleri bir hayli zorlamıştır. Böyle zor bir süreç yaşayan sektör 2021’de ise umutla bakıyor. Sektör, yaz
aylarında aşının da etkisini göstermesiyle yabancı turist akışının başlayacağı, evde sıkılan yerli turistin
önce Ege kıyılarından başlayarak büyük bir turizm hareketi oluşturacağı görüşünde.
2019’da Türkiye’nin yaklaşık 45 milyon yabancı turist ağırladığına dikkat çeken sektör temsilcileri,
2020’nin ise 15 milyon turistle tamamlanacağını düşünüyor. 2021’de 30 milyona ulaşması bekleniyor.
2021 yılının 2020’den daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Ege Turistik İşletmeler ve
Konaklamaları Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Ancak zirve yaptığımız 2019’u yakalamak zor
olacak. 2020’ye göre turist artışında yüzde 100 bir artış bekliyoruz. 2019’un ise yüzde 30 gerisinde
kalacağız. Her ne kadar yabancı turist sayısı artsa da bu oteller için yeterli olmayacaktır. Yerli turist erken
rezervasyon kampanyalarından yararlanırsa ciddi şekilde uygun fiyata tatil yapmış olacak. Yerli turist
hareketi ilk olarak Ege kıyılarından başlayacaktır. Evde sıkılan tüketiciler kendilerini deniz kıyılarına
atmak isteyecek. Ege’de her keseye uygun otel bulunduğu için bu da avantaj olacak. Antalya bölgesindeki
lüks otellere yerli turist ilgisi olacaktır. Çünkü yabancı az geldiği için fiyatlar daha uygun seviyelere
gelecektir” diye konuştu.
71 Metine göre turizm sektörü, 2021’e nasıl bakıyor?
 Önemi yok, zaten sıfırlanmış gibi
 İyimserlikle
 Üzüntülü bir düşünceyle
 2019’u yakalamak umuduyla
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2019’a göre 2020’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı nasıl olmuş?
 İkide bir düşmüş
 Az sayıda gerilenmiş
 Üçte bire azalmış
 Üçte bir gibi düşmüş
Mehmet İşler’in konuşmasında anladığınız kadarıyla, Antalya bölgesinde bulunan lüks oteller Ege
kıyılarındakilerden
.
 fiyatları hemen hemen eşittir
 daha ucuzdur
 daha pahalıdır
 daha caziptir
Turizmcilerin 2021 için umutlu olmalarının asıl nedeni nedir?
 Turizm sektöründe ciddi fiyat verilmesi
 Otellerin kampanyaları
 Aşının etkisini göstermesi
 Koronavirüs hastalığı yok edilmesi
2021 yılının tahmini gerçekleşilirse 2019, 2020 ve 2021’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısına
göre en büyükten başlayarak nasıl sıralanır?
 2019/2021/2020
 2020/2019/2021
 2019/2020/2021
 2021/2019/2020

Hayatta hepimizin akrabalarımız var, arkadaşlarımız var, bir de bunların dışında komşularımız var.
Yani hayatımızda aşağı yukarı üç türlü tanıdıkla çevrili bulunuyoruz. Bir yazarın dediğine göre,
dostlarımız akrabalarımızdan önemlidir. Çünkü insan dünyaya geldiği zaman akrabalarını hazır bulur.
Halbuki dostlarını kendisi seçer.
Peki ya komşular? Onlar akraba mı arkadaş mı sayılır? Doğrusu bu soruya cevap vermek biraz
zordur. Bir mahalleye yeni taşınsanız tıpkı doğarken akrabalarınızı hazır bulduğunuz gibi komşularınızı
da etrafınızda hazır bulursunuz. Bu bakımdan komşular akrabayı andırırlar. Bir de onlardan ancak
istediklerinizle ahbaplık edeceğinizi göz önünde tutarsanız, kendilerini dost grubuna sokabilirsiniz.
Yalnız komşuların şu özelliği vardır ki onlarla isteseniz de, istemeseniz de yakınlık etmek
zorundasınız. Dostunuza darılsanız; aranız açılır, gözünüzden kaybolur gider, onu bir daha görmezsiniz.
Ama komşu öyle değildir. Darılmanız, küsmeniz para etmez. Gene evinizin yanındadır. Apartmanda
iseniz ya karşınızda, ya üstünüzde, ya altınızdadır. İstemeseniz de birbirinizi görürsünüz. Birbirinizin
sesini işitirsiniz.
Evde kavganızı, gürültünüzü akrabadan arkadaştan saklayabilirsiniz de komşunuzdan saklayamazsınız.
Halinizin nasıl olduğunu kimseler bilmez de komşunuz bilir. Ama bir de tanrı iyi tarafından vermişse
komşunuz en yakınınızdan daha yakın bir insan olarak size hayatın zahmetlerini unuturur; onları beraberce
paylaşır, acı günleri tatlıya onunla beraberce çevirirsiniz. Akraba ve arkadaşınızın yetişemeyeceği zaman
komşunuz yanınızdadır. Yeter ki iyi tarafından olsun. Sizi merhametlisine, cömerdine, saygılısına, kıskanç
olmayanına çattırmış bulunsun!
76 Bu metinde anlatılana göre metin başlığı aşağıda hangisi en uygundur?
 Komşu ve komşuluk
 Komşu ve akraba ilişkisi
 Arkadaşlık ve komşuluk
 Akrabalık önemi
77 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 Arkadaşlarınızı seçersiniz, akrabalarınızı seçmezsiniz.
 Komşulardan ancak istediğiniz kişilerle ahbaplık edebilirsiniz.
 Komşularınızla yakınlık etmek zorundasınız.
 Dostunuza darılsanız birbirinizden ayrılmanın şansı yok.
78 Birine darılsanız, kızsanız, onunla bağınızı değiştiremeyeceğiniz kişi kimdir?
 ahbap
 akraba
 dost
 arkadaş
79 Halinizi en iyi bilen, yanınıza hemen yetişebilen insan, aşağıdakilerden hangisidir?
 Akraba
 Muhtar
 Komşu
 Dost
80 Aşağıda hangisi, komşunun “tanrı iyi tarafından vermiş” olması dileğine aykırıdır?
 Size cömertçe davranan
 Sizinle mutluluğu paylaşan
 Sizi akraba gibi soran
 Size takılan, darılan

