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B1 SINAVI
B KİTAPÇIĞI
OKUMA
ARKADAŞLIKLAR
İnsan yaşamında aile kadar dostluk da önemlidir. Arkadaşlarımız bize yardım ……………………..(1) zor
günlerimizde yanımızda olur. Arkadaşlarımız bazı zamanlarda bize ailemizden daha yakın olabilir.
Çünkü bazı sorunlarımızı ailemiz ile konuşmaya korkarken dostlarımıza rahatlıkla anlatabiliriz. Gerçek
bir arkadaş, bizim her zaman iyi ve mutlu ……………………(2) ister. Günümüzde insanlar çeşitli yollarla
arkadaşlık kurabilmektedir. Bu nedenle hayatımızda farklı türlerde arkadaşlarımız olabilir. Sosyologlar
çalışmalarında arkadaşlık türlerini şu şekilde açıklamışlardır:
Yapıcı arkadaşlar
Yapıcı kişiler arkadaşlarını motive eder, arkadaşlarının kişisel gelişimi için onlara yardımcı olur ve
arkadaşlarının gerçekten başarılı olmasını ister. Bu tarz arkadaşlar insanın güçlü yönlerini görmesine
yardımcı olur ve arkadaşının güçlü olması için ona tavsiyeler verir. Zaman konusunda arkadaşlarına
karşı çok cömerttirler. Bazı zamanlarda sizinle zaman geçirmeyi kendi işlerini ……………………(3) tercih
ederler.
Destekçi arkadaşlar
Onlar her zaman sizin düşüncelerinizi destekler ve herkese karşı sizi överler. Bu arkadaşlar her ortamda
sizi savunur.
Hobi arkadaşları
Hobi arkadaşları spor, hobi, din, iş, yemek, politika, film, müzik ya da kitaplar gibi sizinle aynı ilgi
alanlarına sahiptir. Bu ilgi alanları hobi arkadaşlarınızın hayat boyu arkadaşınız olmasını ve birlikte çok
vakit ……………………(4) sağlar.
Dostlar
Dostlar ne olursa olsun her zaman yanınızdadır. Bu kişilerle çok özel bir bağınız vardır ve hayatınızda
önemli bir şey olsa (iyi ya da kötü) yanınıza ilk olarak bu kişileri çağırırsınız. Hayatınızda en sık bu
insanlarla ……………………(5), telefonlaşırsınız ve mesajlaşırsınız. Bu arkadaşlar her zaman size çok
anlamlı hediyeler verirler ve sizin iyiliğiniz için fedakârlıkta bulunurlar.
Birleştirici arkadaşlar
Birleştirici arkadaşlar, sizin diğer insanlar ile bağlantınızı kurar. Bu arkadaşlar sizi çabucak tanır ve sizi
ilgi alanınıza uygun diğer insanlarla tanıştırır. Onlar arkadaş çevrenizi genişletmenizi sağlarlar. Eğer bir
iş, doktor ya da arkadaş ……………………(6) birleştirici arkadaşınızla konuşun.
Enerjik arkadaşlar
Bu arkadaşlar size enerji verir. Bu insanlar çok eğlenceli arkadaşlardır; bir anda sizin psikolojik
durumunuzu değiştirir ve hayatınızda çok pozitif anlar yaratmanızı sağlarlar. Gülmeye, neşelenmeye ya
da rahatlamaya ihtiyacınız olursa ilk olarak bu arkadaşlarınızı aramanız ……………………(7).
Bilgili arkadaşlar
Bilgili arkadaşlar sizin bakış açınızı genişletir. Sizi yeni fikirlerle ve kültürlerle tanıştırır. Bu insanlar
hayatınızda pozitif değişiklikler ……………………(8) yardım ederler. Bu arkadaşlar her türlü probleminize
yepyeni çözümler bulmanızı sağlarlar. Onlar siz motive eder ve fikirlerinizi rahatça ifade etmenizi
sağlarlar.
Danışman arkadaşlar
Danışman arkadaşlar size tavsiyeler verir ve bu tavsiyeleri ile sizin hayatınıza yön verir. Hayatınızda bir
rehbere ya da danışmana ihtiyacınız olursa ilk olarak bu arkadaşlarınıza ……………………(9). Onlar sizin
hayallerinizi ve hedeflerinizi rahatça anlar ve hayal ve hedeflerinizi ……………………(10) size uygun yolları
söyler.
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1. Metne göre uygun seçeneği işaretleyiniz. (10 Puan)
1. a. etmektense

b. ederek

c. etmesine rağmen

d. etse bile

2. a.olmamızdan

b. olmamıza

c. olmamızda

d. olmamızı

3. a. yapmaya

b. yapmaktan

c. yapmayı

d. yapmakta

4. a. geçirmenizde

b. geçirmenize

c. geçirmenizi

d. geçirmenizden

5. a. iyileşirsiniz

b. tanışırsınız

c. dövüşürsünüz

d. görüşürsünüz

6. a. arasaydınız

b. arıyorsanız

c. arasanız

d. aramalısınız

7. a. gerek

b. zorundasınız

c. mecbursunuz

d. lazım değil

8. a. yapmanızda

b. yapmanızı

c. yapmanıza

d. yapmanızdan

9. a. gitseydiniz

b. gitseniz

c. gitmelisiniz

d. gidişiniz

10. a. gerçekleştirmeniz için

c. gerçekleştirseniz bile

b. gerçekleştirmenize rağmen

d. gerçekleştirdiğinizden beri
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2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. (10 puan)
1. Hangi tür arkadaşlar her ortamda sizin hakkınızda güzel şeyler söyler?

2. Birleştirici arkadaşların insanların hayatına nasıl bir faydası vardır?

3. Arkadaşlık insanın hayatında neden önemlidir? (2 neden yazınız.)
1.
2.
4. İnsanların hobi arkadaşlarıyla ortak yönleri nelerdir?

5. Dostlar ile yapıcı arkadaşlar hangi yönden birbirine benzer?

3. Aşağıdaki özellikleri arkadaşlık türleri ile eşleştiriniz. (5 puan)
a. Yapıcı arkadaşlar

b. Enerjik arkadaşlar

d. Danışman arkadaşlar

c. Bilgili arkadaşlar

e. Birleştirici arkadaşlar

1. Arkadaşlarının her tür işi başarmasına yardımcı olur.
2. Başka insanları tanımanızı sağlar.
3. Ruh halinizi olumlu etkiler.
4. Size yeni fikirler verir.
5. Hayatını planlamanıza yardımcı olur.
1. (

)

2. (

)

3. (

)

4. (

)

5. (

)
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DİNLEME 1

/SAKIP SABANCI

1. Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmiştir?( 15 puan)

Var

Yok

1. Sakıp Sabancı’nın ilgi alanları

(

)

(

)

2. Sakıp Sabancı’nın eğitim hayatı

(

)

(

)

3. Sakıp Sabancı’nın iş hayatı

(

)

(

)

4. Sakıp Sabancı’nın çocukluğu

(

)

(

)

5. Sakıp Sabancı’nın ölüm sebebi

(

)

(

)

6. Sakıp Sabancı’nın karısının adı

(

)

(

)

7. İnsanların Sakıp Sabancı hakkındaki düşünceleri

(

)

(

)

8. Sakıp Sabancı’nın yardımseverliği

(

)

(

)

9. Sakıp Sabancı’nın ailesi

(

)

(

)

10. Sakıp Sabancı’nın doğum yeri

(

)

(

)
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DİNLEME 2

/ GÜZİN ABLA İLE DERTLEŞME KÖŞESİ

Güzin Abla bir radyo programcısıdır. Programında insanlar sorunlarını ona mektup ile gönderiyor
ve o insanların sorunları için onlara tavsiyeler veriyor.

1. Radyo programını dinleyiniz. Metne uygun seçeneği işaretleyiniz. (5 puan)
1. Ahmet şu an Bursa’da / İstanbul’da yaşıyor.
2. Ahmet ailesini / okulunu bırakıp çalışmaya başladı.
3. Ahmet şimdi yarı zamanlı / tam zamanlı bir işte çalışıyor.
4. Ahmet pişman çünkü ailesine yalan söyledi / işine geri dönmek istiyor.
5. Güzin abla Ahmet’e okuluna dönmesini / yeni bir iş bulmasını söylüyor.

2. Metni dinleyiniz. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5 puan)
1. Derya Hanım bundan iki ay önce bir şirkette müdür ……………………………… çalışıyordu.
2. Derya Hanım işinden memnun …………………….. …………………… yeni iş teklifini kabul etti.
3. Derya Hanım iş yerinde işe ………………………………… çok pişman oldu.
4. Güzin Abla Derya Hanım’a eski patronuyla …………………………………………. söylüyor.
5. Güzin Abla Derya Hanım’a patronu onu kabul etmezse yeni bir iş …………………………… tavsiye ediyor.
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YAZMA
Aşağıdaki seçeneklerden sadece birini seçerek en az 200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. (25
puan)
1. Ülkenizdeki eğitim sistemi hakkında bilgi veriniz. Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurunuz.
 Okul türleri
 Eğitim yaşı
 Eğitim sistemi
 Sizin düşünceleriniz
2. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurunuz.





Hastalıklar
Hastalıklardan korunma yöntemleri
Yeme içme
Temizlik
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KONUŞMA
1. Aşağıdaki konulardan birini seçiniz ve bu konu hakkında konuşunuz. (12 puan)
•
•
•

Bir pişmanlığınızı anlatınız.
Meslek seçimi nasıl olmadır?
Hayalleriniz nelerdir?

2. Bir arkadaşınız ile beraber bir ev kiralamaya karar verdiniz. Ama nerede, nasıl bir ev
kiralayacaksınız? Henüz belli değil. Arkadaşınız ile aşağıdaki konular hakkında konuşun ve bir karar
verin. (13 puan)
•
•
•
•
•
•

Konum ve büyüklük
İç /dış özellikler
Ulaşım
Ev tipi
Merkeze yakınlık
Evin yaşı ve durumu
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DİNLEME METNİ 1
Sakıp Sabancı
Türkiye’de herkes Sakıp Sabancı ismini bilir. Sakıp Sabancı, Türkiye’nin en meşhur iş adamlarından
biriydi. Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlkokulu ve
ortaokulu burada bitirdi. Liseye devam ederken zatürre hastalığına yakalandı ve hastalığı nedeniyle
liseyi bitirmeden okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
Sabancı, iş hayatına, bir bankada stajyer memur olarak başladı. Burada bankacılığı öğrendi. Aynı yıl
Bossa adında bir fabrikada daha yüksek maaşla muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Sakıp Sabancı çok
çalışkandı bu sebeple işinde çabuk yükseldi. İşe başladıktan iki yıl sonra fabrikanın genel müdür
yardımcısı oldu. 1966 yılında Sakıp Sabancı, ilk fabrikasını açtı ve işinde çok başarılı oldu. Daha
sonrasında bir holding kurarak birçok alanda üretim yapmaya başladı. Türkiye’deki en büyük tekstil,
otomotiv ve gıda fabrikalarını kurdu.
Sakıp Sabancı, 1957 yılında teyzesinin kızı ile evlendi. Sabancı’nın Dilek, Metin ve Sevil adında üç
çocuğu oldu. Sabancı’nın oğlu Metin Sabancı, engelli olarak doğdu bu nedenle konuşamıyor,
yürüyemiyordu. O ve eşi oğlunun tedavisini yaptırmak için sürekli yurtdışına gitmek zorunda
kalmışlardı. Sabancı, bu problemleri fakir insanların da yaşamaması için 1976 yılında engelliler için bir
hastane ve okul kurdu.
Sakıp Sabancı, eğitim ve sanatı destekliyordu. Ona göre halkın gelişmesi için eğitim ve sanat çok
önemliydi. Kendisi, İstanbul’da Sakıp Sabancı Üniversitesi’ni kurarak gençlere okuma imkânı
sunmuştur. Ayrıca sanatçılara davetler vererek, onları bir araya getirmiştir.
Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde 75 yaşında vefat etti. Kendisi, Türkiye’deki iş dünyasının en
renkli iş adamlarındandı. Türk halkına göre Sakıp Sabancı, çok iyi kalpli bir insandı, fakirlere yardım
ediyor, öğrencilere burs veriyordu. Türk halkı onu çok seviyordu.
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DİNLEME METNİ 2
Güzin Abla ile Dertleşme Köşesi
Merhaba sevgili dinleyiciler,
Güzin abla ile dertleşme köşesi radyo programına hoş geldiniz. Bugün de mektuplarınızı okuyup
problemlerinize çözüm bulmaya çalışacağız.
Evet, bugünün birinci mektubunu İstanbul’dan Ahmet yazıyor.
Sevgili Güzin abla,
Benim adım Ahmet. Ben İstanbul’da yaşıyorum. 20 yaşındayım. 2 yıl önce Bursa’da ailem ile birlikte
yaşıyordum. Daha sonra üniversite sınavını kazanıp İstanbul’da İngilizce öğretmenliği bölümünde
okumaya başladım. Ailemi bırakıp İstanbul’a geldim. İstanbul’da arkadaşlarım ile bir evde
yaşıyordum. İstanbul’da her şey pahalı. Ailem bana para gönderiyordu fakat bu para bana
yetmiyordu. Bu nedenle bir turizm şirketinde yarı zamanlı turist rehberi olarak çalışmaya başladım.
Turizm şirketi beni çok beğendi. Benim şirkette tam zamanlı olarak çalışmamı istedi. Ben de şirkette
çok iyi para kazanıyordum. Bu nedenle okulumu bırakıp burada çalışmaya başladım. Fakat ailem bu
durumu bilmiyordu. Ben orada bir seneden beri çalışıyorum. Fakat bundan ailemin haberi yok onlara
“Okulum devam ediyor” diye yalan söyledim. Bazen okulumu da düşünüyorum. “Keşke okulumu
bırakmasaydım. Aileme yalan söylemeseydim.” diyorum. Sence ne yapmalıyım? Aileme “Okulumu
bıraktım.” dersem annem ve babam bana çok kızar. Lütfen bana yardım et.
Sevgili Ahmet,
Şu anda yirmi yaşındasın. Bu nedenle eğitim hayatın iş hayatından daha önemli. Keşke okulunu
bırakmasaydın ve ailene yalan söylemeseydin. Bence okuluna dönmelisin. Eğer hala işine devam
etmek istiyorsan daha önceki gibi yeniden işine yarı zamanlı olarak devam edebilirsin.
Şimdi ikinci mektubumuza geçelim. Bu mektubu Derya Hanım yazıyor.
Sevgili Güzin abla,
Benim adım Derya. 28 yaşındayım ve mühendisim. Bundan iki ay önce bir şirkette müdür olarak
çalışıyordum. İşimden, iş arkadaşlarımdan çok memnundum. Bir gün bana başka bir firmadan bir iş
teklifi geldi. Bu işin maaşı benim maaşımdan daha yüksekti. Bu yüzden bu işten memnun olmama
rağmen yeni iş teklifini kabul ettim. Ama yeni iş yerimde işe başlayınca çok pişman oldum. İş
yerimdeki arkadaşlarımı hiç sevmedim. Burada hiç huzurlu değilim. Eski işime dönmek istiyorum. Ama
patronum bana ne der hiç bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Keşke işimi hiç bırakmasaydım.
Sevgili Derya,
İş yerinde huzurlu olmak çok önemlidir. Bence eski patronunla konuş. Eğer o senin işlerini
beğeniyorsa belki seni tekrar işe alabilir. Ama patronun seni kabul etmezse de başka bir iş aramanı
tavsiye ederim. Çünkü bu işyerinde maaşın yüksek olsa bile mutlu değilsen, işinde başarılı olmazsın.
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OKUMA
1.
1. b

6. b

2. d

7. a

3. a

8. c

4. c

9. c

5. d

10. a

2.
1. Destekçi arkadaşlar.
2. Birleştirici arkadaşlar, insanların diğer insanlar ile bağlantılarını kurar. Bu arkadaşlar insanları çabucak
tanır ve insanları ilgi alanına uygun diğer insanlarla tanıştırır.
3. (2 seçeneğin yazılması yeterlidir.)
1. Arkadaşlarımız bize yardım ederek zor günlerimizde yanımızda olur.
2. Arkadaşlarımız bazı zamanlarda bize ailemizden daha yakın olabilir. Çünkü bazı sorunlarımızı ailemiz
ile konuşmaya korkarken dostlarımıza rahatlıkla anlatabiliriz.
3. Gerçek bir arkadaş, bizim her zaman iyi ve mutlu olmamızı ister.
4. Spor, hobi, din, iş, yemek, politika, film, müzik ya da kitaplar gibi aynı ilgi alanları bu insanların
ortak yönüdür.
5. İki arkadaşlıkta da arkadaşınızla birlikte uzun zaman geçirirsiniz.
3.
1. a

2. e

3. b

4. c

5. d

Dinleme 1

1. YOK

2. VAR

3. VAR

4. VAR

5. YOK

6. YOK

7. VAR

8. VAR

9. VAR

10. YOK

Dinleme 2
1.

2.

1. yaşıyordu

1. müdür

2. okumaya

2. olmasına rağmen

3. bırakarak

3. pişman oldu

4. dönmesini

4. eski iş yerine dönmesini

5. devam etmesini

5. eski patronuyla görüşmesin

