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ADI SOYADI: 
OKUL NO:  

 

B KİTAPÇIĞI 

NOT  

…………… 



 A1 SINAVI  

      B KİTAPÇIĞI 

OKUMA 

1. Aşağıdaki metni “-(y/n)A, -(n)DA, -(n)DAn, -(y/n)I ve -(I)yor” ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) 

Sevgili Ayşe, 

Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul’dan yazıyorum. Ben 6 aydır Türkiye’………………….(1) 

yaşıyorum. Burada İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’……………….(2) Türkçe öğreniyorum. 

Sınıfımda farklı ülkeler……………………….(3) arkadaşlarım var. Hepimiz çok iyi anlaş…………………(4). 

Her gün dersten sonra dışarı çıkıyoruz ve İstanbul’……………………….(5) geziyoruz. 

Türk kültürü benim kültürümden çok farklı. Mesela bayramlar. Türkiye’……………………(6) iki tane 

dini bayram var.  Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı. Ramazan bayramı üç gün, Kurban 

Bayramı dört gün. Bayramlarda hiç kimse işe git………………….(7). O günlerde okullar, eczaneler, 

bankalar kapalı oluyor. Bayram……………………..(8) önce insanlar bayram için alışveriş yapıyorlar. 

Şeker, lokum, baklava gibi yiyecekler; kendileri ve çocukları için yeni kıyafetler al…………………(9). 

Evlerini temizle…………………..(10) ve bayrama hazırlanıyorlar. Çünkü bayram günü herkesin 

evi……………………(11) misafir geliyor. 

Bayram sabahı insanlar çok erken kalk………………..(12). Çocuklar yeni elbiselerini giyiyor. O sabah 

bütün aile anneanne, babaanne ve dede gibi büyük akrabalarının evlerine git…………………..(13). 

Onları ziyaret ediyorlar ve onların ellerini öpüyorlar. Küçük çocuklar büyüklerin ellerini öptükten 

sonra büyükler onlar……………………….(14) hediyeler veriyor. Bayramlar……………………..(15) 

insanlar çok güzel yemekler yapıyorlar ve o gün bütün aile beraber o 

yemekler……………………..(16) yiyor. Bu günlerde zengin insanlar fakirlere daha çok yardım 

et…………………….(17) . Herkes birbirinin bayramını kutluyor. 

Bayramda insanlar uzaktaki arkadaşlarını, akrabalarını arıyor. Bayramlar arkadaşlar ve akrabalar 

ile görüşmek için iyi bir şans. Bazı kişiler ise bayramlarda tatil……………………(18) çıkıyor. Çünkü 

onlar çok çalış…………………….(19) ve tatil için onların başka zamanı yok.  

Bura………………..(20) her gün yeni bir şey öğreniyorum. Sen neler yapıyorsun? Senin hayatın nasıl 

geçiyor? Lütfen bana yaz. 

Sevgiler 

  

          Anna 
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2. Metinde hangi soruların cevapları var? İşaretleyiniz. (5 puan) 

       VAR  YOK  

1. Anna ne zamandan beri Türkiye’de yaşıyor?   (     )  (     ) 

2. Anna Türkiye’de ne yapıyor?     (     )  (     ) 

3. Anna neden Türkçe öğreniyor?    (     )  (     ) 

4. Bayramda büyükler çocuklara ne hediye veriyor?  (     )  (     ) 

5. İnsanlar ne zaman akrabalarının evlerine gidiyor?  (     )  (     ) 

6. İnsanlar bayramda tatil yapıyor mu?    (     )  (     ) 

7. Anna nereli?       (     )  (     ) 

8. Türkiye’de hangi dini bayramlar var?     (     )  (     ) 

9. Bayramda insanlar hangi yemekleri yapıyor?   (     )  (     ) 

10. Bayramda mağazalar açık mı?    (     )  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A1 SINAVI  

      B KİTAPÇIĞI 

OKUMA 2 
 

 
 
 
1.Aşağıdaki cümleleri tabloya göre “-DEn daha” yapısı ile doldurunuz.  (5 Puan) 
 

1. Türkiye ………………………………………………………………………………………………………….. soğuk. 

2. İsviçre ………………………………………………………………………………………………………….. pahalı. 

3. Hollanda ………………………………………………………………………………………………………….. pahalı. 

4. Cezayir…………………………………………………………………………………………………………..  kalabalık. 

5. Hollanda’daki insanlar ………………………………………………………………….. fazla dil konuşuyor. 

 

 
2. Aşağıdaki sorulara tablodaki bilgilere göre cevap veriniz.  (5 Puan) 
 

1. Tablodaki en sıcak ülke hangisi? 

2. Tablodaki en kalabalık ülke hangisi? 

3. Tablodaki en pahalı ülke hangisi? 

4. En fazla dili hangi ülkedeki insanlar konuşuyor? 

5. Hangi ülke(ler)de insanlar Fransızca konuşuyor?  

 

Ülkeler Sıcaklık 
kaç 
derece? 

Kaç insan yaşıyor? İnsanlar hangi 
dilleri konuşuyor? 

Bir şişe su ne 
kadar? (TL) 

Türkiye 32° 80 Milyon Türkçe 1 TL 

İsviçre 21° 8 Milyon Fransızca, 
Almanca, İngilizce, 
İtalyanca 

1,5 TL 

Hollanda 18° 16 Milyon İngilizce, 
Felemenkçe 

3 TL 

Cezayir 37° 38 Milyon Arapça, Fransızca,  
İngilizce 

2 TL 
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DİNLEME 1  / AİLEM 

1. Dinlediğiniz metne göre cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (5 puan) 

 

dedesi -  dayısı -  amcası – kuzeni – yengesi – eniştesi  
kardeşi – annesi – babası – halası- eşi- çocuğu  

 

1. Ali kim?   Hilal’in ………………………. 

2. Ayşe kim?     Hilal’in ………………………. 

3. İsmail kim?   Hilal’in ……………………… 

4. Selma kim?  Hilal’in ……………………… 

5. Hakan kim?  Hilal’in ……………………… 

2. Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan) 

1- Hatice bir okulda tarih öğretmeni. (     ) 

2- Hilal’in babası 45 yaşında. (     ) 

3- Hilal’in babası her akşam spor yapıyor. (     ) 

4- Hilal’in dedesi genellikle evde oturuyor. (     ) 

5- Hilal’in iki dayısı var. (     ) 

6- İsmail, Gül’den daha büyük. (     ) 

7- İsmail ve eşinin bir çocuğu var. (     ) 

8- Burak bir çocuk doktoru. (     ) 

9- Selma, çok güzel yemekler yapıyor. (     ) 

10- Hilal kuzenleriyle aynı okula gidiyor. (     ) 

 

 

 

DİNLEME 2  / HOBİLERİM 

1. Metne göre doğru seçeneği işaretleyiniz. (10 Puan) 

1. Anna en çok fantastik/ romantik romanları seviyor.  

2. Anna uyandıktan sonra/ uyumadan önce kitap okuyor. 

3. Anna her sabah gazete satın alıyor/ internetten gazete okuyor. 

4. Mohammed romantik/ komedi filmlerini seviyor. 

5. Mohammed evde/ sinemada kendi kendine film izliyor. 
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YAZMA 
1. Arkadaşınız Ahmed size bir e-posta yazıyor. Aşağıdaki e-postayı okuyunuz ve ona uygun bir cevap 
veriniz. (25 puan / en az 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgili Arkadaşım, 

Nasılsın? Biliyorum şu an Türkiye’desin. Hayatın nasıl geçiyor? Ben burada her gün okula 

gidiyorum. Öğretmenimiz çok iyi. Okulda yeni arkadaşlarım var ama seni özlüyorum. Peki, sen 

Türkiye’de neler yapıyorsun? Türkçe öğreniyor musun? Türkçe nasıl bir dil? Senin sınıfında kimler 

var? Öğretmenini arkadaşlarını seviyor musun?  

Seni çok merak ediyorum. Ben de tatilde Türkiye’ye gelmek istiyorum. Bana biraz Türkiye’yi, 

Türkleri anlatabilir misin? 

Görüşmek üzere 

          Ahmed 
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SÖZLÜ ANLATIM 

Fotoğraflardan birini öğrenciye veriniz ve fotoğraf hakkında konuşmasını isteyiniz. Öğrenciyi 

yönlendirmek için ilk başta şu soruları sorabilirsiniz. 

1. Fotoğrafta kimler ve neler var? 

2. Onlar ne yapıyorlar? 

3. Burası neresi? 
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KARŞILIKLI KONUŞMA 

1.Aşağıdaki konular ile ilgili arkadaşınıza sorular sorunuz. Onun sorularına cevap veriniz. (13 

puan) 

 Ad  

 Ülke 

 Doğum tarihi ve yaş 

 Meslek 

 Telefon numarası 

 Adres 

 Hobiler 
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DİNLEME METNİ 1  /AİLEM 
   Merhaba benim adım Hilal, ben 13 yaşındayım. Benim geniş ve eğlenceli bir ailem var. Size 
ailemi anlatmak istiyorum.  
   Annemin adı Hatice, o 44 yaşında ve matematik öğretmeni. Hafta içi her gün okula gidiyor, 
onun öğrencileri biraz yaramaz, o akşamları bizim için çok lezzetli yemekler yapıyor. Babamın 
adı Ali, o 45 yaşında. Babamın deniz kenarında bir kafesi var. Kafenin manzarası çok güzel. 
Babam her akşam sahilde spor yapıyor ve bazen televizyon izliyor, bazen de hep beraber 
sinemaya gidiyoruz. Dedemin adı Hüseyin. Dedem 70 yaşında. Dedemin bir fırını var. O, çok 
güzel poğaçalar ve simitler yapıyor. Anneannemin adı Ayşe. O, 67 yaşında. O genellikle evde 
oturuyor, bazen dedemin yanına gidiyor ve ona yardım ediyor.  
   Benim teyzem yok. İki tane dayım var. Küçük dayımın adı İsmail. O, 38 yaşında ve mühendis. 
Dayımın eşinin adı Gül. Gül yengem de 38 yaşında ve mühendis. Dayım ve yengem aynı yerde 
çalışıyorlar. Onların çocukları yok, onlar seyahat etmeyi çok seviyorlar. Büyük dayımın adı Burak. 
O, elli yaşında ve çocuk doktoru. O, çocukları çok seviyor. Onun eşinin adı Selma. Selma yengem 
45 yaşında ve ev hanımı. O, her zaman çok güzel yemekler ve pastalar yapıyor. Biz onun 
yemeklerini çok seviyoruz. Dayım ve yengemin iki çocuğu var. Zeynep ve Hakan. Onlar ikiz ve on 
üç yaşındalar. Ben, Zeynep ve Hakan aynı yaştayız. Zeynep ve Hakan aynı okula gidiyorlar, ben 
farklı bir okulda okuyorum. Ama, biz, her hafta sonu kuzenlerimle sinemaya gidiyoruz. Çünkü 
onları çok seviyorum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DİNLEME METNİ 2  / HOBİLERİM 
Merhaba benim adım Anna. Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe öğreniyorum. 
Size kendimi anlatmak ve hobilerimden bahsetmek istiyorum. Boş zamanlarımda ben kitap 
okuyorum. Özellikle fantastik romanlara bayılıyorum. Ben Harry Potter kitaplarını çok 
seviyorum. Her akşam uyumadan önce biraz kitap okuyorum. Ayrıca her sabah internetten 
gazete okuyorum. 
Merhaba benim adım Mohammed. Ben de Anna gibi İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde 
Türkçe öğreniyorum. Ben de size kendimi anlatmak ve hobilerimden bahsetmek istiyorum. Boş 
zamanlarımda ben film izliyorum. Özellikle komedi filmlerine bayılıyorum. Ben iki tane aktörün 
filmlerini çok seviyorum. Bu aktörlerin adları Jim Carrey ve Cem Yılmaz. Hafta sonları 
arkadaşlarımla sinemada film izliyoruz. Bazen de evde kendim bilgisayardan film izliyorum.  
 
 
 
 
 
 
 



A1 Sınavı Paket 4 B Kitapçığı Cevap Anahtarı 

Okuma 1 

1 

1. Türkiye’de 

2. Merkezinde 

3. ülkelerden 

4. anlaşıyoruz 

5. İstanbul’u/ 

İstanbul’da 

6. Türkiye’de 

7. gitmiyor 

8. Bayramdan 

9. alıyor(lar) 

10. temizliyor(lar) 

11. evine 

12. kalkıyor(lar) 

13. gidiyor 

14. onlara 

15. Bayramlarda 

16. yemekleri 

17. ediyor(lar) 

18. tatile 

19. çalışıyor(lar) 

20. Burada 

2 

1. Var 

2. Var 

3. Yok 

4. Yok 

5. Var 

6. Var 

7. Yok 

8. Var 

9. Yok 

10. Yok 

Okuma 2 

1 

1. Türkiye, Cezayir’den daha soğuk.  
2. İsviçre, Türkiye’den daha pahalı. 
3. Hollanda, Türkiye’den daha pahalı./ Hollanda, Cezayir’den daha pahalı./ Hollanda, İsviçre’den daha 
pahalı. / Hollanda, hepsinden (bütün ülkelerden) daha pahalı. 
4. Cezayir, Hollanda’dan daha kalabalık./ Cezayir, İsviçre’den daha kalabalık./ Cezayir, Hollanda ve 
İsviçre’den daha kalabalık. 
5. Hollanda’daki insanlar, Türkiye’deki insanlardan (Türkiye’den) daha fazla dil konuşuyor. 
2 

1. Cezayir 2. Türkiye 3. Hollanda 4. İsviçre (İsviçre’deki insanlar)   

5. İsviçre ve Cezayir (İsviçre ve Cezayir’deki insanlar). 

Dinleme 1 

1 

1. Hilal’in babası. 

2. Hilal’in anneannesi. 

3. Hilal’in dayısı. 

4. Hilal’in yengesi. 

5. Hilal’in kuzeni. 

2 

1. Y 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. D 

10. Y 

 

Dinleme 2 

1  

1. fantastik 2. uyumadan önce 3. internetten gazete okuyor 4. komedi 5. evde 
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