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AÜ TÖMER (Dinleme, Okuma, Yazma) 

Sınav Örneği 1 

 

 

 

 

Adayın Adı Soyadı (lütfen büyük harf kullanın) 

Merkez Numarası                                                                                     Tarih 

 

 

 

Sınav Süresi: 

-     Dinleme     yaklaşık 30 dakika 

-     Okuma ve Yazma    2  saat 40  dakika 

 

 

 

 

Adaylar  için  Açıklamalar 

 Cevap  kâğıdı verilecektir.  

 Bütün  cev aplar, cevap  kağıdına  aktarılmalıdır.  

 Lütfen  yumuşak  uçlu  bir  kalem  kullanınız ( 2B, HB). 
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Dinleme / Birinci Bölüm 

Birazdan bazı  diyaloglar  dinleyeceksiniz. Her  diyaloğu  iki  defa  dinledikten  sonra    doğru  

cevabı  işaretleyiniz. 

1. a)  Kimliğinizi oyunun girişinde göstermeniz yeterli, benim görmeme gerek yok. 
b) Kimlik yerine pasaportunuzu göstermelisiniz.   
c) Kimliksiz dışarıya çıkmanız sizi zor duruma düşürebilir.  

 
2. a)  Tamam, bitirdiğim zaman görüşürüz.  

b) Tamam, dersim bitince sizi arayacağım.  
c) Tamam, bitiremediğim için çok üzgünüm.  

 
3. a) Evet, Yarınki iş görüşmesi için çok heyecanlıyım.  

b) Hayır, o kadar da zor değildi.  
c) Evet, ben de bu kadar zor olacağını düşünmemiştim.  

 
4. a) Tamam, sen yeter ki iste. Hemen gidip yaparım.  

b) Tamam, işleri bitirdiğim zaman gidip uyuyacağım. 
c) Tamam, işleri bitiremezsem yarın da devam ederim.  

 
5. a) O zaman operasyon için hasta kayıt bölümünden rezervasyonunuzu yaptırın. 

b) Maalesef ilaç kullanamazsınız.  
c) Endişe etmenize gerek yok, ilaçların işe yarayacağını düşünüyorum.  

 
6. a) Orada metro durağı yok ne yazık ki.  

b) Oradan otobüs geçmiyor ne yazık ki.   
c) Orada taksi bulmanız çok zor.  
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Dinleme / İkinci Bölüm 

Birazdan bazı  diyaloglar  dinleyeceksiniz. Her  diyaloğu  iki  defa  dinledikten  sonra    doğru  
cevabı  işaretleyiniz. 
 
Birinci dialog 

 
1) Dinlediğiniz diyalog nerede geçmektedir?  

a) Kitapçıda 
b) Kütüphanede  
c) Fotokopi Odasında 

 
2) Üyelik için hangi belgeler gerekiyor?  

a) Kimlik fotokopisi, fotoğraf ve başvuru formu.  
b) Üyelik aidatı, öğrenci belgesi ve fotoğraf.  
c) Kimlik, fotoğraf ve fotokopi.  

 
 

İkinci dialog 

 
3) Aile tatile nasıl gidecek? 

a) Otobüsle 
b) Arabayla  
c) Trenle 

 
4) Nasıl bir tatil yapacaklar? 

a) Bir otelde kalıp aktivitelere katılacaklar 
b) Günü birlik kamp kurup eve dönecekler 
c) Kamp kurup doğa yürüyüşü yapacaklar  

 
 

Üçüncü dialog 
 

 
5) Bu konuşma nerede geçmektedir?  

a) Spor Salonunda 
b) Televizyon Stüdyosunda 
c) Sokakta  

 
6) Genç Hanım para hakkında ne düşünüyor? 

a) Para mutluluk getirir.  
b) Para mutsuzluk getirir.  
c) Parayla sağlıklı olmak imkansızdır.  
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Dinleme/ Üçüncü Bölüm 

Birazdan  bir  konuşma dinleyeceksiniz. Konuşmayı iki  defa  dinledikten  sonra    soruları    en 
fazla  beş  sözcük  ile  cevaplayınız. 
 
 
 
 
 
 

1. Metne göre renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi daha çok hangi  
alanlarda kendini gösterir?  

 
     ………………………………………………………………................. 
 

2. Ünlü fizikçi Albert Einstein konsantrasyonunu arttırmak için hangi 
rengi nasıl kullanmıştır? 

 
     ………………………………………………………………................. 

 
3. Beyaz renk neden politikacılar tarafından kullanılır? 
 
 
    ………………………………………………………………................. 
 
4. Araplar mavi renkteki firuze taşını neden kullanırlar? 
 
   ………………………………………………………………................. 
 
5. Yeşil rengin kullanım alanları nerelerdir? 
 
   ………………………………………………………………................. 
 
6. Yeşil rengin stresi azaltmasının sebebi nedir? 
 

                     ………………………………………………………………................. 
 
7. Mor rengi zenginliğe işaret ettiği için tarihte kimler kullanmıştır?  
 
    ………………………………………………………………................. 
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Dinleme /  Dördüncü Bölüm 
Birazdan  bir  diyalog dinleyeceksiniz. Diyaloğu  iki  defa  dinledikten  sonra    doğru  cevabı  
işaretleyiniz. 
 
1- Banu Avcı’ya göre enerjisinin kaynağı nedir?  

a) Kendini iyi ve güvende hissetmek 
b) Dengeli beslenmek  
c) Yorulmamak 

 
2- Banu Avcı İstanbul’da iyi vakit geçirmek için ne yapıyor?  

a) Kuşları izliyor.  
b) Simit yiyor. 
c) Eski ve tarihi semtleri geziyor.  

  
3- Banu Avcı İstanbul’da yaşamasaydı nerede yaşamak isterdi?  

a) Bir sahil kasabasında 
b) Taksim’de  
c) Moda’da 

 
4- Banu Avcı’ ya göre şehrin tadını en çok kim çıkarıyor?  

a) Arkadaşlar 
b) Kuşlar 
c) Turistler 

 
5- Banu Avcı oğluyla ilişkisini nasıl anlatıyor?  

a) Sorumlulukları paylaşıyorlar.  
b) Şehrin tadını çıkarıyorlar.  
c) Paylaşımları arttıkça ilişkileri güzelleşiyor.   

 
6- Banu Avcı’nın İstanbul’da ruhunu besleyen unsurlar neler?  

a) Kültür ve tarih 
b) Zenginlik ve tarih 
c) Kültür ve zenginlik 

 
7- Banu Avcı’nın motivasyonunun kaynağı nedir?  

a) Başarı ve huzur 
b) Sağlık ve Huzur 
c) Mutluluk ve huzur 
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Okuma / Birinci Bölüm 
Metne  göre  aşağıdaki tümceleri  doğru  (D)  ya da yanlış   ( Y)  olarak  işaretleyiniz. 
 
 

 
Neden Rüya Görürüz? 

 
Bazılarımız hırsızlarla karşılaşıyor, bazılarımız dinozorlarla dövüşüyoruz. Birileri çikolatalı pastayı 
tam yemeye çalışırken, birileri yüksek bir yerden düşmemeye çalışıyor. Rüyalarda her şey 
mümkün. Ama neden beynimiz her gece böyle rüyalar üretiyor?  
 
Günün sonunda yorgun düşen bedenimiz, günlük koşturma ve stresin ardından uyuyarak kendini 
yenileme ve ertesi güne hazırlama görevini yerine getiriyor. Bilinen en büyük gerçek, 
rüyalarımızın bizim hayal ürünlerimiz olduğudur. Günlük yaşamımızda sahip olduğumuz her türlü 
durum ve detay bizim bu rüyaları görmemizde rol oynar.  
Bir kişinin çok uzun süre ve çok derin uyumadığı takdirde normal bir uyku sırasında dört ile yedi 
arasında rüya gördüğü bilinmektedir. Sabah uyandığımızda hatırlamadığımız rüyalarımızı gün 
içerisinde ya da ilerleyen günlerde günlük hayatımızda karşılaştığımız bir durum sonucu hatırlıyor 
olabiliriz.  
 
Bazı bilim adamları rüya görmenin günlük yaşamda da önemli bir rol oynadığını söylüyor. Onlara 
göre rüya görme esnasında beynimizde sahip olduğumuz eski bilgiler ile öğrendiğimiz yeni bilgiler 
buluşuyor ve bu şekilde beynimizde yeniden saklanıyor. Bazı durumlarda rüya gören kişinin 
günlük hayatında sahip olduğu problemlere uyku esnasında çözümler bulduğu bilinmektedir. Bu 
da ortaya koyuyor ki günlük yaşamımızdaki sorunlar için rüya görme esnasında yaratıcılığımız da 
artıyor. 
Peki, Kâbuslarımız Neye İşaret Ediyor? 
Bir diğer bakış açısına göre insanlar rüya görürken günlük yaşamda korktukları şeyler ile yüzleşip 
onlar ile savaşmaya çalışırlar. Kâbus yani kötü rüyalar bu durumun örneğidir. Eğer insanlar günlük 
yaşamlarında korku hissediyorsa beyin korkuyu rüya sırasında tekrar işleyip karşımıza 
çıkarmaktadır. 
 
Bilim insanlarının ortak görüşlerinden bir tanesi de rüya görme sırasında bütün beynin çalışıyor 
olduğu ve beynin uyanıkken olduğu gibi çalışmaya devam ediyor olması. Ancak rüya sırasında 
sahip olduğumuz duygular uyanıkken sahip olduklarımıza göre daha fazla olabilirler. İşte bu 
durumun bütün uyku süresi boyunca bu şekilde olmaması bazı rüyaları uyandığımızda 
hatırlamamamıza neden oluyor. Bazı rüyalarımızı ise uyku sırasında sahip olduğumuz güçlü 
duygulardan dolayı uyandığımızda çok net bir şekilde hissedip hatırlayabiliyoruz. 
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1. Rüyalar bizim hayal ürünümüzdür. 
 

2. Bir insan çok derin uyuduğu takdirde rüya göremez. 
 

3. Günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlara rüyalarımızda çözüm bulabiliriz. 
 

4. Kâbus rüyalarımızda korkuyla savaşmak anlamına gelir. 
 

5. 
Uyurken sahip olduğumuz duygular daha güçlü olduğu için bazen rüyaları 

hatırlayamayız. 
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Okuma / İkinci Bölüm 
Metni  okuyunuz ve doğru  tümcelerle  tamamlayınız.  Fazladan  iki  tümce  bulunmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sınavdan Önce Yapılması Gerekenler 

 
Sınavlar, her insanın hayatında birçok kez yer alan ve her seferinde kişinin heyecanlanmasına 
sebep olan bir olaydır. En sakin insanların bile heyecanlandığı ve stres altında yanlış kararlar 
verdiği görülmektedir. 
 
Kişi şiddetli huzursuzluk hissedebilir. Kalp atışlarının hızlandığını ve nefesinin daraldığını 
düşünebilir. Zamanın hızlı geçtiğini düşünüp panikleyebilir. Diğer öğrencilerin kendisinden 
daha iyi hazırlandığını, bu sebeple şansının olmadığını düşünebilir. Ama tüm bunlar stresin 
yarattığı durumlardır. (1)_______. Bu tavsiyelere uyarak stresinizi azaltabilirsiniz.  
 
Sınavdan bir ya da iki gün öncesinde vücudun ve zihnin dinlendirilmesi gerekir. Yorgun bir 
bünye, daha çok gerilir ve başarısızlığı getirebilir.  Vücudu dinlendirmek için (2) _______ Uyku 
sağlıklı olacak şekilde doğru saatte ve doğru yerde yatılmalıdır. Her türlü olumsuz 
düşünceden uzaklaşmaya çalışarak rahat bir uyku almak başarı için önemli bir adımdır. 
 
Sınavdan önce, motivasyonu ya da morali bozacak televizyon programlarından, insanlardan 
ve muhabbetlerden kaçılması gereklidir. (3)  __________ 
 
Eğer ki sınav yeri tam olarak bilinmiyorsa, sınavdan bir kaç gün önce bu yeri bulup öğrenmek, 
sınav günü geç kalma stresine engel olacaktır. (4)  ________  Bu da sizin sınav stresinizi 
azaltacaktır. Ayrıca Sınav sabahı yola, trafiği de hesaplayarak çıkmak gerekir. 
 
Sınav günü giyilecek kıyafetlerin önceden hazırlanmasına ve bu giyeceklerin rahat, konforlu 
olmasına dikkat edilmelidir. (5)  ___________   
 
Sınavda heyecan ve stres nedeniyle kişinin ağzı kuruyabilir.(6)  _________  Suya ek olarak 
enerji verebilecek çikolata, bisküvi, kuruyemiş gibi hafif yiyecekler sınav sırasında tüketilmek 
için alınabilir. 
 
Sınavdan hemen önce gerginlik artarsa, uzun uzun nefesler alınarak ve bunu bir kaç kez 
tekrarlayarak sakinleşme sağlanabilir. Dikkat dağınıklığı olduğu anda kısa bir mola 
verilmelidir. Nefes ve göz egzersizleri yapmak dikkatin tekrar toplanmasına yardımcı olur. 
 
Her şeyden önce kişinin kendine duyacağı güven her şeyin anahtarıdır. Bu güven sayesinde 
başarısızlık bile bir korku olmaktan çıkabilir. 
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A. Aksine sevilen insanlarla, olumlu konuşmalar yapmak morali ve motivasyonu arttıracak, 
başarıyı pekiştirecektir. 
 

B. Bu yüzden sınav başlangıcında en önemli şeylerden biri kişisel bilgilerin sınav kağıtlarına 
doğru yazılmasıdır. 
 

C. Bu yüzden sınava bir şişe suyla girmek gerekir. Fakat su içerken de aşırıya kaçılmamalıdır. 
 

D. Dar, rahatsız, ince ya da kalın giysiler sınavda dikkatinizi dağıtabilir.   
 

E. Nereye, nasıl gideceğinizi bilirseniz kendinizi daha rahat hissedersiniz. 
 

F. Sınavdan önceki gece ılık bir duş alıp, sonra yatmak rahatlamaya yardımcı olacaktır. 
 

G. Sınav sırasında sürekli saati kontrol etmek hem stres yaratır hem de vakit kaybına sebep 
olur. 
 

H. Stresin sebep olduğu başarısızlığı ve gerginliği önlemek için gerek sınav öncesi gerek 
sınav sırasında yapılabilecek birçok şey vardır. 
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Okuma / Üçüncü Bölüm 
Metinleri  okuyunuz.  Her  soru için  doğru  metni ( A-D)  seçiniz. 
A. 

 
Markaların reklam yapmak ve kampanyaları duyurmak için sıklıkla kullandıkları broşürler pratik 
ve ekonomiktir. Broşürler çok amaçlı kullanılabilirler. Reklam verenler tarafından bir aktiviteyi, 
kampanyayı ve hatta bir filmi tanıtmak için kullanılabilirler. Ayrıca bazı şirketler tarafından sosyal 
projeler yaratmak için de kullanılabilir. Broşürlerin hedeflenen amaca ulaşabilmesi için dikkat 
çekici, göz alıcı ve bilgilendirici olması gerekir. Şimdi müşterilerin dikkatini çekecek bir broşür 
tasarlamak için gerekenleri paylaşacağız. 
Broşürler, mesajınızı iletmek için kullanılan görsel bir araçtır. Mümkün olduğunca az yazı 
yazmaya çalışın. Vermek istediğiniz mesajı kısa bir şekilde vermeye çalışın. Uzun paragraflardan 
kesinlikle kaçının. Broşürün amacına uygun resim seçmeye özen göstermelisiniz. Broşürde renk 
seçimi büyük önem taşır. Renkler tüm reklam materyallerinin tasarımında önemli bir yere 
sahiptir. Okuyuculara ve hedef kitleye bağlı olarak, kullanılması gereken renk sayısı değişir. 
Renklerin düzgün ve uyumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir.  Kullandığınız renkler ve 
eklediğiniz resimler arasında uyum olmalıdır. 
 

 
B. 

 
Reklam sektöründen duyduğumuz viral reklam, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte video, resim 
ya da içerik paylaşımlarının artmasıyla daha da popüler olmuştur. Viral kelime olarak virüslerin 
yayılmasını anlatan biyolojik bir terimken reklamcıların viral kelimesini seçmeleri, belki de 
gerçekten virüs gibi yayılmasından kaynaklanmaktadır. 
Firmaların kulaktan kulağa reklam en iyi reklamdır inanışından yola çıkarak üretmeye 
başladıkları, reklamı hissettirmeden müşteriye ileten, internette paylaşılan ve yayılan reklam 
türüdür. Reklam gibi olmayan reklamdır. 
Üstelik maliyetsiz ve etkilidir. Diğer reklamlara göre izleyiciler viral reklam izlediklerinde 
izlediklerinin reklam olduğunu direkt olarak anlamadıkları için reklama daha samimi yaklaşırlar. 
Oyuncular sıradandır ve gündelik yaşantıdan kesintiler ile senaryo tamamen gerçektir. Böylece 
izleyici doğrudan reklamdan alamadığı etkiyi  viral reklam sayesinde almaktadır. Örneğin 
yapılan araştırmalar sonucunda metin, görsel veya videolara iliştirilen doğrudan logolar yerine 
logo renklerinin kullanması daha etkili olmaktadır. 
 

 
C. 

Sevgili Melek Yakut, 
Bir önceki e-postada hazırladığın projelerin detaylarından bahsetmeni istemiştim. Fikirlerini  çok 
yaratıcı ve orijinal buldum. Özellikle evsiz insanların sosyal hayata kazandırılması ve eğitimle ilgili 
çalışmaların çok dikkat çekici. Fakat şirketimiz ekolojik hayatla ilgili bir projeye ekonomik destek 
sağlamak istiyor. Bu sebeple ekolojik beslenme isimli çalışmana onay verdik.  Ekolojik beslenme 
biçiminde ekolojik gıdalar daha besleyicidir. Bu gıdalarla, vücuda hormon ve kimyasal maddeler 
girmez. Ekolojik gıdalar, daha yüksek oranda vitamin ve antioksidan içerir. Örneğin organik 
yumurtanın faydası diğerlerine göre beş kat daha fazladır. Biz de şirket olarak bu gıdaları organik 
besin arayan insanlara üretmek ve ulaştırmak istiyoruz. Öncelikle ekolojik market ve ekolojik 
pazar için gereken şartları araştırmanı istiyoruz. Bu pazarları hangi şehirlerde kurmalıyız?  
Pazarların kurulması için ne kadar bütçe gerekmekte? Müşteri ve satıcı birbirine nasıl ulaşacak? 
En önemlisi de reklam politikamız nasıl olmalı? Bu sorulara cevap veren çalışman bize ulaştıktan 
sonra gerekli adımları atmak için hazır olacağız. İyi çalışmalar, kolay gelsin.  
Proje Koordinatörü   
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D. 

 
Japon Çizgi Filmi Anime Nedir? 

Japon çizgi filmi Anime, sözcük anlamıyla animasyon olan Fransızcadan alınmış bir sözcüktür. 
Kendine özel çizim yöntemleri ile çizilmiş Japon kökenli bir sanat eseridir. Animenin, mangaların 
televizyon ya da sinema sektöründe yeniden uyarlanması olduğunu söyleyebiliriz. Manga, Japon 
çizim teknikleri ile çizilen çizgi romanlara verilen isimdir. Anime,  mangaların çizgi film halidir.   
Anime sektörünün, Japonya’da önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan anime sektörüne ülke içinden 
ve ülke dışından oldukça fazla yatırım vardır. Ayrıca Animelerin izleyici kitlesinin Japonya ile 
sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Animeler dünya çapında genişleme göstermiş ve bu genişlemeye 
hız kaybetmeden devam etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de de Anime grupları artmıştır. 
Animeler reklam sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır.  
Animeler, konu ve tür bakımından büyük bir çeşitlilik gösterir. Anime sektöründe, her yaş ve 
kitleye hitap edecek ve izleyenleri kendine çekebilecek konular mevcuttur. Bir animeyi herhangi 
bir konu çerçevesi altında sınırlamak mümkün değildir. Animeler için yaş sınırı da 
bulunmamaktadır. 

 
 
Hangi metinde, 

1. bir reklam çeşidinden bahsedilmiştir?  

2. 
markaların reklam yapmak için kullandığı bir materyal çeşidinden 

bahsedilmiştir? 
 

3. karşılıklı yürütülecek bir projeyle ilgili adımlardan bahsedilmektedir?  

 

Which text is saying the following? 

4. Konusu bakımından çeşitlilik gösterir.  

5. İnternette yayılan ve paylaşılan reklam türüdür.  

6. Amacına ulaşabilmesi için dikkat çekici ve bilgilendirici olmalıdır.  

7. Verilmek istenen mesaj kısa bir biçimde verilmelidir.  
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Okuma / Dördüncü Bölüm 
Size verilen metni  okuyunuz  ve  soruları  en fazla  beş  sözcük  ile  cevaplayınız. 
 

Bisikleti Kim İcat Etti? 
 

Karmaşık bir geçmişi olan bisikletin icadı konusunda tarihçiler tam bir fikir birliği içinde olmasalar 
da, ilk bisiklet 12. yüzyılda Çin’de görülmüştür. İlk hali basit, iki veya üç tekerlekli bir ulaşım aracı 
olan bisiklet, yaklaşık bin yıllık bir süreçte insanlık tarihi açısından büyük görevler de üstlenmiştir. 
Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında birçok ülke, ordularının hareket hızını arttırmak için bisikleti 
aktif bir şekilde kullanmışlardır. Günümüzde spor, hobi, ulaşım ve eğlence gibi çeşitli amaçlarla 
kullanılan bisikletin tarihsel yolculuğuna bir göz atalım.  
 
Bisiklet, tek bir mucit tarafından değil de birçok farklı çabanın ortak bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde kullanılan bisikletlere en çok benzeyen bisiklet 1839 yılında İngiltere’nin 
Dumfries bölgesinde, Courthill kasabasında demircilikle uğraşan İskoçyalı Kirkpatrick Macmillan 
tarafından yapılmıştır. 27 kilo ağırlığında olan bu bisikletin gövdesi tamamen tahtadan yapılmıştır 
ve arka tekeri ön tekerden daha büyüktür. Kirkpatrick Macmillan’ın, bisikleti icat etmekteki amacı 
yaşadığı kasaba ve şehir arasındaki 22 kilometrelik mesafeyi daha kısa zamanda ve daha az 
yorularak gidip gelmekmiş. Macmillan daha sonra bisikleti bütün seyahatlerinde kullanmaya 
başlamıştır. Kirkpatrick Macmillan, bisikletiyle 1844 yılında en uzun mesafeyi katederek, 64 
kilometrelik uzaklıktaki Glasgow’a gitmiştir. Yaptığı icat o kadar çok ilgi görmüştür ki, Glasgow 
Herald gazetesine haber olmuştur. Gazete Macmillan’ın icadının ‘şeytan icadı’ olduğunu ve 
bisikletini durdurabilmek için de bir çocuğa çarptığını yazmıştır. Bu kaza ilk bisiklet kazası olarak 
tarihe geçmiş ve Macmillan polis tarafından 5 şilin para cezasına çarptırılmıştır. Bu olaydan sonra 
kasabasına dönen Macmillan, yeğeni Mary Marchbank’ın ısrarı üzerine ona da bisiklet kullanmayı 
öğretmiştir. Dayısının bisikletini kullanmaya başlayan Marchbank, dünyada bisiklete binen ikinci 
insan ve ilk kadın olmuştur. Kirkpatrick Macmillan’ın icadı bugün milyarlarca insan tarafından 
çeşitli amaçlarla kullanılan bir araç haline gelmiştir. 
 
Bisikletin tarihindeki birçok değişiklikten sonra 1899 yılında Amerika’da 1 milyon adet bisiklet 
üretilip satılmıştır. Bu satıştan yaklaşık 31 milyon dolar elde edilmiştir. Fakat bisiklet satışındaki 
bu yükseliş çok uzun soluklu olmamıştır. 1909 yılından sonra otomobil ve motosikletin teknolojik 
yükselişi, ABD bisiklet sektörünün düşüşe geçmesine neden olmuştur. 
 
Günümüzde ise bisiklet tarihsel süreç içerisinde artık 19. yy’da önemli bir ulaşım aracı olmasının 
yanında tüm dünyada spor amacıyla da kullanılmaya ve üretilmeye başlanmıştır. İlk bisiklet yarışı 
da 1868 yılında Saint Cloud’da yapılmıştır. Günden güne bisiklet kullananların sayısının artmasıyla 
birlikte 1881 yılında ‘Fransız Bisiklet Federasyonu’ kurulmuştur. Modern koşullarda ilk yarış 1890 
yılında yine Fransa’da düzenlenmiştir. 
 
1878’lerde Amerika’da bisiklet yarışlarının yaygınlaşması sonucu 1912 yılında Amerikan Amatör 
Bisiklet Birliği kurulmuş ve ABD’de amatör yarışların yönetimini üstlenmiştir. 1896’da amatör yol 
yarışları, pist yarışları arasında yer almıştır. Her yıl bisiklet yarışlarının bütün dallarında ulusal ve 
dünya şampiyonlukları düzenlenmektedir. Bu şampiyonaların en önemlisi ve en zorlusu 21 etap 
üzerinden 2474 millik parkurda düzenlenen “Fransa Bisiklet Turu”dur. 
 
Bisiklet icadından sonra hem spor müsabakalarında hem hobi olarak bisiklet severlerin evlerinde 
hem de gelişmiş ülkelerde çevre kirliliğini önlemek ve trafik yoğunluğunu önlemek için 
kullanılmaktadır. Birçok insan sabahları işe giderken metroya ya da otobüs durağına kadar bisiklet 
kullanmayı tercih etmektedir. Şüphesiz ki bisikleti en çok çocuklar sevmektedir ve hem eğlenmek 
için hem de fiziksel aktivite olarak bisiklet kullanmak çocuklar için harika bir oyundur.  Onların 
fiziksel ve ruhsal gelişimlerine büyük katkı sağlar. Küçük yerleşim yerlerinde ise hala alışveriş, 
taşıma ve ulaşım için kullanılan ekonomik ve nostaljik bir araçtır. Motorlu araçların bulunmadığı 
bazı adalarda bisiklet kullanmak bir gelenektir ve turist fotoğraflarının da en sevimli objesidir.     
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1. Günümüzdeki bisiklete en çok benzeyen bisikleti ilk kim yapmıştır?  

 
 ............................................................................................................................. ........................................  
 
2. İcat edilen ilk bisiklet nasıldır?  

 
 ............................................................................................................................. ........................................  
 
3. İlk bisiklet kazasından sonra neler olmuştur? 

 
 ............................................................................................................................... ...................................... 
 
4. Bisikleti kullanan ilk kadın kimdir? 
 
 .....................................................................................................................................................................   
 
5. Bisiklet satışından ne kadar kar elde edilmiştir? 

 
 ............................................................................................................................. ........................................  
 
6. Bisiklet sektörü neden düşüşe geçmiştir? 
  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 
7. 19. Yüzyılda bisikletin kullanım amacındaki değişiklik nasıldır?  

 
 .................................................................................................................................................. ................... 
 
8. Günümüzde insanlar bisikleti hangi amaçlarla kullanırlar? 

 
 ..................................................................................................................................................................... 
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Yazma / Birinci Bölüm 
*İstanbul'daki dil okuluna Türkçe öğretmeni olarak başvuru yapacaksınız. Gerekli bilgilerden de 
bahsederek 150- 200 sözcük arasında bir başvuru mektubu yazınız. 
 
İlan: 
Ankara merkezli dil okulumuzda yabancılara Türkçe öğretimi alanında görevlendirilmek üzere 
deneyimli Türkçe öğretmenleri alınacaktır. Adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
olması ve en az üç yıl deneyimli olması şartları bulunmaktadır. Tercihen yüksek lisans yapmış, iyi 
derecede en az iki yabancı dil bilen adayların aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru mektubunu da 
merkezimize şahsen ya da posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir. 

 
Gerekli Belgeler: 

- Lisans / Yüksek Lisans Diploması 
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
- Akademik Özgeçmiş 
- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
- Başvuru sebebini anlatan detaylı başvuru mektubu 

 
 
Mektubunuzda aşağıdaki yönergelerden de bahsediniz. 

- Kısa özgeçmişiniz 
- Yabancı dil bilginiz 
- Öğretim yeteneğiniz, kişiliğiniz 
- Dil öğretimi alanındaki tecrübeleriniz 
- Dil okuluna sağlayacağınız katkılar 
- Dil öğretimiyle ilgili on yıllık kariyer planlarınız 
- Dil okulundan beklentileriniz 
- Dil öğretimindeki hedefleriniz 

 
 
............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

..................................................................................................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................. ....................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ ................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. .......................................................................................... 
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............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................................ ........................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................................................... ..................................... 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................... ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... .................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

.................................................................................................................................................. ...................................................... 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

..................................................................................................................................................................... ................................... 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. .......................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................................ ........................................................   



LanguageCert C1    

16 
 

Yazma / İkinci Bölüm 
Şüphesiz çok para kazanmak yetenek ister. Maalesef insanların çoğu bu yeteneği 

kazanmak için çalışmaya dayanamıyor. Çok para kazanmak için yeteneğin yanı sıra çok 
çalışmak, uğraşmak ve bu konuda azimli olmak gerekir. Bu şekilde çalışarak paraya sahip 
olmak büyük bir güçtür. İnsan hem kendine saygı duyar hem de hedefini 
gerçekleştirebildiği için durumdan hoşnut olur. Genellikle çok zengin olmuş kişilerin 
hayatına baktığımızda da benzer şekilde azim hikâyeleri görürüz. Çok para kazanmanın 
yolu çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. 

Bir gün çok çalışarak para kazandığınızı ve büyük bir servete sahip olduğunuzu düşünün. 
Elinizdeki bu güçle kendi ihtiyaçlarınız ve yaşam koşullarınızı değiştirmek dışında nasıl işler 
yapardınız?  Elinizdeki bu güçle neleri değiştirirdiniz?  
Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak 250-300 sözcükten oluşan bir kompozisyon yazınız.  
 
............................................................................................................................. ........................................................................... 

........................................................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

........................................................................................................................................................... ............................................. 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. .......................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................................ ........................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... . 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

................................................................................................................................................................... ..................................... 

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... .................... 
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