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SECTION B: READING AND WRITING
Recommended time for Section B: 1 hour and 30 minutes
ALIŞTIRMA 5: OKUMA
Bir futbolcu ile yapılan röportajda, futbolcu spikerin
aşağıdaki yanıtları vermiştir. Bunları okuyun ve
alıştırmaları yapın.
SPOR YAŞAMI
1 Futbolda başarılı olmamın nedeni takım çalışmalarına
inanmam ve çok disiplinli çalışmamdır. Futbol
bir takım oyunudur. Kendi başınıza birşey
beceremezsiniz. Takım arkadaşlarınıza güvenmeniz
ve onlarla sürekli iletişim durumunda olmanız
gerekir.
2 Futbola çocukken başladım. Okuldan sonra okul
bahçesinde sınıf arkadaşlarımızla gazozuna maç
yapardık. Yenilen takımın aldığı gazozları içmek çok
zevkli olurdu. Ben o zamanlar takımın en çok gol
atan oyuncusu olmuştum.
3 Ailem futbol yüzünden derslerimi ihmal edeceğimden
endişe duyardı ama ben zamanımı iyi kullanmakta
başarılıydım. Onlar da bunu anlayınca futbol
oynamamı desteklediler. Hatta o zamanlar Cumartesi
günleri babamla lig maçlarına giderdik. Özet olarak
hem eğitim hem de futbol yaşantımı bir arada
götürebildim.
4 Ben futbol yaşantımda şanslı olduğumu
düşünüyorum. Taraftarlarımdan her zaman sevgi ve
destek gördüm. Sadece üç kez sakatlandım. İyi gelir
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sağladım ve bu geliri gerektiğinde ülkemizin spor
etkinliklerinin yaygınlaşması, herkesin spor yapma
olanağı olması için kullandım.
5 En çok milli maçlarda oynamaktan zevk aldım.
Yurt dışında da başarılı olmak ülkemizi iyi temsil
edebilmek en büyük amaçlarımdan biriydi. Her
defasında stadyuma çıktığımda müthiş bir heyecan
duydum.
6 Ünlü olmak beni hiç değiştirmedi. Sanırım bu
ailenin sizi nasıl yetiştirdiğiyle ilgili. Kazandığınız
değerlerden vazgeçmek kolay değil.
7 Futbolda benim oynadığım zamanlarla şimdi arasında
çok fark var. Artık futbola yatırım büyüdü ve futbol
beraberinde birçok ticaret sahasının büyümesine yol
açtı.
8 Futboldan ayrılmak benim için çok zor oldu. Her
seferinde ayrılmayı ertesi sezona bıraktım ama en
sonunda başarılı olarak hatırlanmak istediğimden
zamanımın geldiğini anlayıp bıraktım.
9 Emekli bir futbolcu olarak hâlâ bizim mahalledeki
yetenekli çocuklarla parkta maç yapmaktan zevk
alıyorum. Ayrıca bir lig takımı oyuncularına teknik
bilgiler vererek yardımcı oluyorum.
10Günümüz futbolunda bir gelişme görüyorum.
Futbolcular daha bilinçli ve daha sorumlular. Sürekli
kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar.
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