TÜRKÇE TESTİ
GERÇEK DOST
Düşünce ve duygularımızı dile getiren yazı, okunan bir kitap hâline geldiği gün, ruhu
besleyen bir azık oluyor. Karnı acıkan nasıl ekmeğe koşarsa ruhu sıkılan insan da
kitaplardan ışıklı bilgi almak için çırpınır.
Ölümü unutturan, sıkıntıyı gideren, kafayı ve kalbi en güzel ve faydalı yola götüren
kitaplara, hayatımıza şevk ve heyecan veren, bizi teselli eden bir gerçek dost gözüyle
bakmalıyız. Vücudu besleyen ekmek, su, hava gibi ruhu geliştiren de müziğin sesi, resmin
rengi ve kitabın fikridir.
Kitap, sulara akseden söğüt dalları gibi ruhumuzda duygulu yankılar bırakır, bizi manevi
bakımdan daima daha uyanık ve canlı tutar. Toprağını bulmuş gürbüz fidanlar gibi
ruhumuzun da birden yeşerip filizlenmesini istiyorsak kitapların ruh doyurucu zevkinden
kendimizi mahrum bırakmamalıyız.
(A. Hikmet Par)
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

Soru 1. Metnin ilk paragrafına göre ruhumuzun gıdası nedir?
A) Kitaplarımız
B) Düşüncelerimiz
C) Duygularımız
D) Yazılarımız
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kitaba gerçek bir dost gözüyle bakmamızın
nedenlerinden değildir?
A) Ölümü unutturur.
B) Sıkıntıyı giderir.
C) Müziğin sesidir.
D) İnsanı rahatlatır ve güzel şeyler öğretir.

1

Soru 3. “Gerçek Dost” parçasının son bölümüne göre aşağıdakilerden hangisi
kitabın faydalarından değildir?
A) Kitap okursak hiçbir şeyden mahrum kalmayız.
B) Kitap, ruhumuzda duygulu yankılar bırakır.
C) Kitap, bizleri manevi bakımdan uyanık ve canlı tutar.
D) Kitap, ruhumuzu doyurur.
Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan zamirlerin sayısı en fazladır?
A) Adam, onları dikkatlice izledi.
B) Bunları bana Ahmet verdi.
C) Seninle bazı etkinliklere biz de katılmıştık.
D) Şuradan bana birisi su verebilir mi?

Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Hemen gölün kenarına gelmelisiniz.
B) Akvaryum suyunun sıcaklığı çok fazla.
C) Çocuk ayakkabıları çok pahalıymış.
D) Arkadaşımın bitmek bilmeyen sorunları sıktı beni.

Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır?
A) Evi taş duvarlarla örülüydü.
B) Eşyalarını naylon poşette taşıyordu.
C) Hasta olduğu için kâğıt mendil kullanıyordu.
D) Ailemle evde güzel günler geçirdim.
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Soru 7.

Çocuklar, bana sadece yumuşak ünsüzlerden oluşan birer
kelime söyleyiniz.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İsmet Öğretmen’in istediği cevaptır?
A) Peçete
B) Minare
C) Fener
D) Silgi

Soru 8.

Güzelyurt’a yaklaşmıştık. Portakal bahçelerinin biri biterken diğeri başlıyordu.
Bizi kentin girişinde selamlayan bu eşsiz manzaranın verdiği mutluluk, kuş
sesleri ve narenciye çiçeği kokusu yolculuğumuza ayrı bir tat verdi.

Yukarıdaki paragrafta hangi duyuya yer verilmemiştir?
A) İşitme
B) Koklama
C) Tatma
D) Görme
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KANATLANIN ÇOCUKLAR
Bir zamanlar kuşlar vardı gökyüzünde,
Yıldızlara oyun taşıyan.
Çocuklar vardı kuş zamanlı saatlerde,
Baharları yaşayan.
Bir tebessümdü uzanan yarınlara,
Aydedenin bahçesine girilirdi her gece,
Aynı masallarda buluşulur,
Aynı sofrayı paylaşırdı devle cüce.

Ansızın tuşları geldi medeniyetin, kuşlar gitti.
Üstüne üstüne çocukların, oyunlar geldi.
Oyunlar ki yıldız savaşları, kanlar, kılıçlar…
Şehzadenin beyaz atı matlaştı,
Peri kızı dondu ekranda.
Kanatlanın rüyalar, delin bulutları binbir yerinden.
Yeniden başlasın yağmuru masal çiçeklerinin.
Yeniden yeşersin dudaklarda tebessüm.
Yusuf DURSUN
(9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)
Soru 9. Şiirde geçen “kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?
A) Çocuklar bu zaman dilimini çok özlerdi.

B) Çocuklar hep koşuştururdu.
C) Çocuklar kuşlarla vakit geçirirdi.
D) Çocuklar zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı, zaman hızlı geçerdi.
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi şiirin üçüncü bölümünde anlatılanlardan değildir?
A) Teknolojinin çocukların hayatına girdiği
B) Çocukların hayal gücünün öldüğü
C) Teknolojinin gelişiyle çocukların daha güzel oyunlar oynadığı
D) Çocukların oyun oynamaya devam ettiği
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Soru 11. “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu nedir?
A) Çocukların yok olan hayallerinin geri gelmesi için duyulan istek
B) Çocuklara duyulan özlem
C) Kuşların geri gelmesi
D) Çocukların mutlaka oyun oynaması
Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıralamada baştan üçüncü sırada yer alır?

A) Konut
B) Kemik
C) Konuk
D) Kale

Soru 13.
I. Onlar gitmez ancak suyun akışına kapılarak akarlar.
II. Bu insanlar, bir nehrin üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler.
III. Bazı insanlar hayatta hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar.
IV. Böylece koskoca bir ömrü de boşa harcamış olurlar.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan ikinci cümle
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
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Soru 14.

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun öncelik taşıyan bir ögesidir. Sağlıklı olmak,
genellikle kendiliğinden var olan bir durum olarak algılanır. Oysa sağlıklı olmak için
çaba göstermek gerekir. Hatta bugünkü bilgilerimiz sağlıklı olmanın daha doğum
öncesi dönemde başladığını göstermektedir. Anne ve babalar sağlıklı olursa
bebekleri de sağlıklı olur. Sağlığın olduğu yerde de mutluluk olur. Yani bireylerin ve
toplumun mutluluğu sağlıklı yaşamdan geçmektedir.

Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık ve Toplum
B) Sağlıklı Yaşam ve Mutluluk
C) Mutluluğun Önemi
D) Eğitim ve Sağlık
Soru 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük yoktur?
A) Elif’in elbisesi seninkinden daha güzel.
B) Bütün ödevlerimi kendim yaptım.
C) Yeni aldığım birkaç kitap daha var.
D) Saat dokuzda hepiniz gelin.

Soru 16.
Kitaplar insana unutulmaz anlar yaşatır. Kitaplar insanın yalnızlığını giderir,
bizimle arkadaş olurlar. Kitaplar hayatımızı renklendirir, bizi hayata hazırlar.
Kitaplar bize sevinç ve mutluluk kazandırır.
Yukarıdaki paragrafta isim olan kaç sözcük vardır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
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Soru 17.
Yavaş yavaş tırmanacağımız dağın eteklerine yaklaşıyoruz. Dağın
dorukları beyaz bulutlar ve kalın bir kar tabakası ile örtülü. Bu dağın
yarısı iğne yapraklı, yarısı yayvan yapraklı ağaçlarla kaplı. Mevsim
bahar olduğundan dağın büyük bir bölümü yeşil bir denizi andırıyor.
Yukarıdaki paragrafla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Niteleme sıfatı vardır.
B) Sayı sıfatı vardır.
C) Sıfat tamlaması vardır.
D) İşaret sıfatı vardır.

Soru 18.
Bilgisayarın çalışmasını ve çeşitli fonksiyonları yürütmesini sağlayan ona yüklenen
yazılımlar ya da programlardır. İşte insan beyni de böyledir. Ona “Kötü olacak.”
programını yüklediyseniz beyniniz davranışlarınızı bu programa göre ayarlayacaktır.
Yüklediğiniz program “Her şey güzel olacak.” programı ise beyniniz başarmanız için
sizinle iş birliği yapmaya başlayacaktır.

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların davranışlarını düşünceleri etkiler.
B) Kendimizi programlamamız önemlidir.
C) Kötü düşünürsek başımıza kötü şeyler gelir.
D) Beynimiz de bilgisayar gibidir.

Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem belirtme hem de niteleme sıfatı
almıştır?
A) Kardeşim bize üç duygusal şarkı söyledi.
B) Parkta büyük, renkli salıncaklar var.
C) Arkadaşımla bu salonda spor yaptık.
D) Bu yıl, ilk sırada oturacak olan sarı saçlı kızdır.
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Soru 20.
Tek başına kullanıldığında cins olan bir isim cümle içinde özel isim olabilir.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz
konusudur?
A) Gül, en sevdiğim çiçekler arasındadır.
B) Hayal etmeyi çok seven bir çocuktu.
C) Rüya gören bebek gülümsüyordu.
D) Menekşe de senin gibi baktı bize.

Soru 21.

İnsanlara iyi davranmanın en önemli yanı her insanı
eksiklerini görmeden sevebilmektir.

Sümbül Nine, bu sözle torununa neyi öğütlemektedir?
A) İnsanları birbirinden ayırmaması gerektiğini
B) İnsanlara saygı duyması gerektiğini
C) İnsanları olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini
D)Tüm insanlara iyi davranması gerektiğini
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Soru 22.
Ne denli birbirimizi seversek sevelim, duygu ve düşüncelerimizi yalnızca
gözlerle anlatamayız. Kuşkusuz bütün organlarımız kendimizi anlatmakta bir
görevi üstlenebilir ancak hiçbiri dilimizin yerini alamaz. Konuşmak zorundayız;
açık, yalın ve art düşüncesiz.

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşmanın önemi
B) Duygularımızın değeri
C) Duygu ve düşüncelerin ifadesi
D) İletişimsizliğin zararları
Soru 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Dedenler hangi gün yola çıkacaklar?
B) Bu insanlara ne söyledin?
C) Niçin önlemini daha önceden almadın?
D) Bu zavallının kimi kimsesi yok mu?

Soru 24.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim
tamlamasında tamlayan da tamlanan da soyut isimdir?

A) Kâğıdın rengi çok güzeldi.
B) Özgürlüğün önemi reddedilemez.
C) Okulun yolu çiçeklerle doluydu.
D) Yazarın düşüncesi benim için önemlidir.
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Soru 25.
Önemli olan sahip olduğumuz dostları kaybetmemektir. Tek bir dostunuz
bile varsa bilin değerini. Küçük çıkarlar, geçici amaçlar için bozuk para
gibi harcamayın dostlukları. “Dünyada dost yoktur dostlarım.” demiş
Aristo. Ama siz “Dünyada dost vardır.” ilkesini gerçekleştirmeye çalışın
gücünüz yettiğince.

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyada gerçek dost çok azdır.
B) Sağlam olmayan dostluklar zamanla bozulur.
C) Dostlarımıza ve dostluğa çok önem vermeliyiz.
D) İnsanlar, arkadaşlıklarını devam ettirmek için çaba harcamamaktadır.

Soru 26.
Dinleme; bilgi almanın, öğrenmenin başlıca yollarından biridir.
Arkadaşlık, iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye sıkıca bağlıdır. Radyo ve
televizyon aracılığıyla bilgilenmek dinlemenin önemini daha da
artırmıştır. Tiyatro, sinema, konser de dinleyerek izlenir. Dinleme bir
nezaket gereğidir.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) İyi bir dinleyici isek başarılı olabiliriz.
B) Dinleyerek her şeyi öğrenebiliriz.
C) Dinlemek, başkasına gösterilen bir inceliktir.
D) Dinlemek, toplumun gelişmesi için çok önemlidir.
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Soru 27.
Yarın sabah yola çıkacağım. Eşyaların birkaçı hazır. Herkesi çok
özleyeceğim. Benimle ilgilenen, ailemi aratmayan sizleri muhakkak ziyarete
geleceğim. Bana Kıbrıs’ta çok güzel bir tatil yaşattınız. Hepinizi çok
seviyorum.
Yukarıdaki paragrafta hâl eki almış kaç zamir vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

Soru 28.
Bir dakikanın değerini anlamak için treni kaçıran yolcuya sor. Bir
saniyenin değerini anlamak için bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor. Bir
saniyenin yüzde birinin değerini anlamak için olimpiyatlarda gümüş
madalya kazanan koşucuya sor.

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her iş zamanında yapılmalıdır.
B) Zaman kişiden kişiye değişir.
C) Zamanın kıymetini, zamanı iyi değerlendiremeyenler anlar.
D) Her işin değeri diğerine göre farklıdır.

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sıfatların özelliklerinden değildir?
A) Cümle içindeki sıfatlar her zaman isimlerle birlikte yazılırlar.
B) Sıfatlar, hâl eki alabilirler.
C) Sıfatlar, çoğul eki alamazlar.
D) Bir sıfat birden fazla ismi niteleyemez.
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Soru 30.
Başarılı bir insan olmayı herkes ister ama başarıya ulaşmak için
adımlarımızı yerinde ve zamanında atmamız, her adımın hakkını
vermemiz gerekir. Ancak o zaman belirlediğimiz hedefe ulaşabiliriz.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olarak yazılmıştır?
A) Başarıya ulaşmamız neye bağlıdır?
B) Başarı nedir?
C) Başarılı olmanın ilk hedefi nedir?
D) Başarılı insan nasıl bir kişidir?

Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz.
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ENGLISH TEST
READ AND ANSWER QUESTIONS 1-5

Life at a language school in England
I’m Carla and I am Spanish. I live in Barcelona, Spain. My parents have a small café where they sell
cakes. Every year millions of tourists visit my city and a lot of tourists come to our café to have a rest
because there are a lot to see in Barcelona. It’s tiring.
I want to work with my parents in our café so English is an important language for me. It’s not easy
to learn. I’m in England for six months at a language school. It’s fantastic! I’m in a lovely town by the
sea and I have a room with a very nice family. They speak English to me all the time because I really
want to learn this language. It’s hard but very good for me. When I have breakfast, we speak English.
When I watch TV, we speak English. I think I also speak English in my dreams!
Every day I go to a language school and study English with students from different countries. We
never speak our own language – only English. We have five lessons every day from 9.30 to 4.30.
We study difficult things like grammar but the teachers are cool. Sometimes we sing English songs
and play games in class. There’s a lot of talking too. It isn’t only books, books and books! At the end
of the course we get a certificate.
After lessons we often do sports or watch films at school, and at the weekends I sometimes go on
trips to interesting places with other students. I love this school. I have friends here from all over the
world and I learn about their cultures too. My best friend is from France.
After school I do some chores at home. I usually help in the kitchen. I sometimes cook delicious
Spanish meals for them. They love Paella. When I finish my course, I will really miss my friends, my
life and my family here!
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Question 1. Carla thinks that English is a/an _____ .
A) terrible language
B) important language
C) easy language
D) different language
Question 2. Carla is staying in England for _____ .
A) a year
B) more than 6 months
C) half a year
D) a school trip
Question 3. Carla _______.
A) studies five different subjects at school
B) never speaks English at school
C) is with other English students at school
D) is glad to have nice teachers
Question 4. Choose the correct one.
A) Students get a certificate at the end of the course.
B) Students speak different languages at school.
C) Students learn only from books.
D) Students go on school trips on weekdays.
Question 5. Which one is not correct about the text?
A) Lots of tourists visit Barcelona every year.
B) At school, Carla does different activities after lessons.
C) Carla is staying with her own family in England.
D) Carla is happy in England.
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READ AND ANSWER QUESTIONS 6 - 10

My country, England, is part of Europe. I live in the south of England and my house is only five
minutes from the sea. We go there at the weekend and sit on the beach in the summer. When the
weather is nice and clear, you 6)_____ France across the water. There aren’t any mountains in my
area – it’s very flat.
Every summer my grandparents 7) _____ and stay with us for two weeks. I love spending time with
them. When they are here, we go for a walk on the beach every day. My grandfather and I collect
colourful stones for my aquarium. When I am tired or sad, I sit next to my aquarium and watch my
fish. It helps me relax.
One day, my grandfather and I 8)_____ at the beach. There were really nice and colourful stones
on the bottom of the sea. But one of them 9)______ a stone. It was a stonefish. I picked it up and it
started to move. I was really lucky because they are dangerous and they can 10)_____ you.
Question 6.

A) aren’t see

B) can’t see

C) are see

D) can see

Question 7.

A) come

B) go

C) goes

D) comes

Question 8.

A) am

B) was

C) were

D) are

Question 9.

A) were

B) weren’t

C) was

D) wasn’t

Question 10.

A) stick

B) camouflage

C) sting

D) rodent
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CHOOSE THE BEST ANSWER 11-20
Question 11. Alice: ‘_____ your sister at home yesterday?’
Jane: ‘No, she _____ at the cinema.’
A) Was / wasn’t
B) Were / was
C) Were / wasn’t
D) Was / was

Question 12. Wait! Carol, Clara and Susan’s aunt _____ with us.
A) is coming
B) are coming
C) come
D) comes

Question 13. We are sitting outside in the dark. We can’t see the stars _____ the black
clouds in the sky.
A) because
B) because of
C) as a result
D) so

Question 14. I enjoy playing with my cousin. We always have a good time together.
I like his

_____.

A) company
B) smiling
C) cuddly
D) care
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Question 15. My grandma likes playing songs from when she ______ very young.
She says old songs _____ great.
A) is / are
B) was / were
C) is / was
D) was / are

Question 16. It is ______ outside. Why don’t you wear your jumper and scarf?
A) extreme
B) freezing
C) warm
D) average

Question 17. Sandra : ‘Was the film any good?’
Dan: ‘_____________’
A) No, I miss it.
B) What happens?
C) No, it was amazing.
D) No, it was awful.

Question 18. Jane: ‘What kind of things does your brother like?’
John: ‘ _____’.
A) I need something for him
B) He doesn’t like flying kites
C) He enjoys outdoor sports
D) He hates video games
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Question 19. Sue: ‘Is Emma having a good time in Australia?’
Mike: ‘______’
A) No, she doesn’t like.
B) Yes, she says the weather is awful.
C) No, it doesn’t stop her from having fun.
D) Yes, she loves its natural beauty.

Question 20. Sue: ‘We are going out. Do you want to come with us?
John: ‘______’
A) Yes, I have many times.
B) I am watching a video.
C) No, I was busy.
D) No, it’s windy today.

Sınavınızın II. periyodu bitmiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
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