TÜRKÇE TESTİ
BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI
Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda
karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve
sesinize özen gösterin. Hem başkalarının konuşmalarını hem de kendi konuşmalarınızı
inceleyin. Belirlediğiniz kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı
lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından
şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz.”
Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi
düşüncelerinde, kendi görüşlerinde direnmesi değil.
Konuşmadaki tutumumuzu kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz.
T. WEAYER
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Soru 1. Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) İçten olmalıyız.
B) Karşımızdakinin isteklerine de yer vermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

Soru 2. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?
A) Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Konuşma sanatında usta olmalıyız.
C) Başkalarının konuşmalarını incelemeliyiz.
D) Az konuşmalıyız.

Soru 3. Parçaya göre konuşmadaki tutumumuzu nasıl göstermeliyiz?
A) Kendimizi sürekli överek
B) Bol bol şiir okuyarak
C) Kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmayarak
D) Öfkeli bir şekilde konuşarak
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Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Annemin söyledikleri beni çok kırdı.
B) Kadın, soğuk bakışlarıyla etrafı süzdü.
C) Şiirlerini o dönemde duygu yüklü yazmıştı.
D) Yaşananlara karşı oldukça yürekli davrandı.

Soru 5.
Elif: Ancak gözleri görmediği için ilaç malzemelerini bir araya
getiremeyeceğini söylemiş.
Ata: Padişah da kızını tedavi edecek başka birini aramış.
Ali: Padişahın çok sevdiği biricik kızı hastalanmış.
Onur: Doktor, yaptığı muayeneden sonra kızın rahatsızlığını anlamış.
Selma: Tedavisi için meşhur doktoru çağırmışlar.

Öğrencilere ait sözlerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulacaktır. Buna göre
öğrencilerin sıralaması nasıl olmalıdır?
A) Ali-Selma-Onur-Elif-Ata
B) Ali-Onur-Ata-Elif-Selma
C) Selma-Ali-Onur-Elif-Ata
D) Ata-Onur-Selma-Ali-Elif

Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde “yol” kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Arkadaşlarımı asla yarı yolda bırakmam.
B) Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü.
C) Onu ancak siz yola getirebilirsiniz.
D) Yolda sağa sola atılmış çöpler vardı.
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Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Bir kız, bir oğlan iki çocuğu var.
B) Marketten bir ekmek al da gel.
C) Seninle bir gün sinemaya gidelim.
D) Kahvesini bir şekerli içerdi.

Soru 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kelimenin anlamını değiştiren bir ek
almamıştır?
A) Büyüyünce öğretmen olmaya karar verdi.
B)

Davullar çaldıkça kalabalık coşuyordu.

C)

Kıbrıslı olduğunu duyunca çok şaşırmıştım.

D) Çayı şekersiz içtiğini söyledi.

Soru 9.

Yaşlı bir adam dere kenarında yürürken suda bata çıka ilerlemeye
çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını
akrebe uzatır ama akrep onu sokar. Yaşlı adam tekrar akrebi sudan
kurtarmaya çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlarındaki başka
biri ona, sürekli onu sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan
vazgeçmesini söyler. Ama yaşlı adam şöyle der: "Sokmak akrebin
doğasında var. Benim doğamda ise sevmek var."

Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Metnin türü hikâyedir ve zaman unsuru eksiktir.
B) Metnin türü masaldır ve olay unsuru eksiktir.
C) Metnin türü hikâyedir ve olay unsuru eksiktir.
D) Metnin türü masaldır ve zaman unsuru eksiktir.
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Soru 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Toplantıda tanıdık yüzlerle karşılaşmış.
B) Yapraklara türkü söyleten esinti dinmiş.
C) Odasının duvarlarını maviye boyamış.
D) Yüksek sesle konuşan insanları uyarmış.

Soru 11.
• 1. ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
• 1. ve 2. kelimler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
I. Kelime

II. Kelime

III. Kelime

A) Güzel

Küçük

Çirkin

B) Az

Çok

Bol

C) Arka

Geri

Ön

D) Neşeli

Kederli

Üzgün

Soru 12. “İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangisine getirilirse
cümlede neden-sonuç ilişkisi kurmuş olur?
*MKKK
A) Senin
.............. çok kaygılanıyorum.
B) Konuşmak ............. uygun bir zaman değil.
C) Kardeşim ............. her şeyi yaparım.
D) Düşündüğü .......... soruyu çözebildi.
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Soru 13. Aşağıdakilerin hangisinde çokluk eki almadığı hâlde çokluğu anlatan bir isim
vardır?
A) Toplantıya bazı veliler geç katıldı.
B) Mezuniyet törenine ailem de gelecek.
C) Yarın Lefkoşa'yı gezmeyi düşünüyoruz.
D) Kardeşime doğum gününde bir balık aldım.

Soru 14.
I.
II.
III.
IV.

Dünkü dersde bunu da öğrendik.
Üçününkü de doğru değildi.
Bu çocuk ta haylazlık yapıyor.
Çalışıp da gelseydiniz olmaz mıydı?

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) II-IV

Soru 15. Öğrenciler "kitap" sözcüğüne ekler getirmek istemektedir fakat bu sözcüğün
sonundaki "p" sesi her eki kabul etmeyeceğini söylemiştir. Buna göre öğrenciler
aşağıdaki eklerden hangisini kullanamaz?

+

?

A) -tan
B) -cı
C) -ta
D) -çı
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Soru 16.

Genç kalmanın, mutlu olmanın ve başarıya ulaşmanın üç sırrı
vardır( ) Her gün gülmeniz( ) rüyalar görmeniz( ) yaşama
katacak espiriler bulmanız( ) İnsanın bir rüyası muhakkak olmalı.
Rüyalarınızı kaybettiniz mi yok olursunuz( )
Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri gelmelidir?
A) (:)-(,)-(...)-(?)
B) (.)-(;)-(.)-(.)
C) (:)-(,)-(.)-(.)
D) (.)-(,)-(...)-(?)

Soru 17.

Yapılan yarışta; kök birinci, yapım eki ikinci ve çekim eki
üçüncü olmuştur.
II.
Yapım Eki

I.
Kök

III.
Çekim Eki

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu sıralamaya
uygun olabilecek özelliktedir?
A) Defterlerimi masaya koydum.
B) Kulaklık takmış, kimseyi duymuyordu.
C) Babam uzun yıllardır balıkçılık yapıyor.
D) Kardeşim soruları okumadan cevaplamış.

Soru 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmamıştır?
A) Portakalın güzeli pazardan alınır.
B) Baharda dağ yürüyüşü çok keyiflidir.
C) Dün giydiğin mavi kazağı nereden aldın?
D) Çöplerin kokusu her yerdeydi.
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Soru 19.

DÜNYAYI ÇOCUKLAR
KORUR

Bu afişteki filmin adında kullanılan fiil
kipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş Zaman Kipi
B) Görülen Geçmiş Zaman Kipi
C) Duyulan Geçmiş Zaman Kipi
D) Gelecek Zaman Kipi

Soru 20. "Bazıları ona beni soruyormuş." cümlesinde altı çizili zamirlerin çeşidi sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi zamiri - belgisiz zamir - işaret zamiri
B) Belgisiz zamir - kişi zamiri - kişi zamiri
C) Kişi zamiri - işaret zamiri - belgisiz zamir
D) Belgisiz zamir - işaret zamiri - kişi zamiri

Soru 21.

Aslında mutluluğumuzu gölgeleyen en önemli unsur bizi
sürekli ve içten içe kemiren tutkularımızdır. Yitirecek hiçbir
şeyi olmayanlar, çoğu kez servetinin bekçiliğini yaparak
ömrünü dolduran insanlardan daha mutludurlar.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her şeyi dert eden insanlar acı çekerler.
B) Zengin insanlar, fakir insanlardan daha mutludur.
C) Fakir insanlar, her zaman mutsuz olmaya mahkumdur.
D) Tutku, insanı esir alan ve mutsuzluk getiren bir duygudur.
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Soru 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı bir anlam vardır?
A) Çocuğun annesi yemek yememesine üzülüyor, "Suratın kaşık kadar kaldı." diyordu.
B) Bunları sen mi söylüyorsun, inanamıyorum.
C) Konuşulan her şeyi sessizlikle dinledi.
D) Sınavlarda üzülmeni istemediğim için hemen derslerine çalışmalısın.

Soru 23. “Güzelyurt – özlem – orman – çiçek ” adlarının özellikleri hangi seçenekte sırasıyla
verilmiştir?
A) Topluluk - soyut - cins - somut
B) Cins - somut - özel - topluluk
C) Özel - soyut - topluluk - cins
D) Özel - somut - topluluk - cins

Soru 24. Aşağıdaki kelimelerle bir cümle oluşturulduğunda özne hangisi olur?
kuşlar - yine - göçmen - başladı - yolculuğa
A) Yolculuğa
B) Kuşlar
C) Yine
D) Göçmen kuşlar
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SEVGİ KURTARACAK BİZİ
Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi
Ölümden olmasa da ölüm korkusundan
Kıskançlıktan, kötülükten, boşluktan
Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi
Var mı ondan başka güvencimiz
Sevenin bir düşmanı varsa
Sevmeyenin bin!
Erinç de, mutluluk da seversen var
Seversen, her yağmur bereket
Seversen, her mevsim bahar
Gündüzü de karanlıktır sevmeyenin
Kurtaracaksa yine sevgi kurtaracak bizi
Yeşeren tohumlar gibi saçılan
Ve herkese kucak kucak açılan
Mutlu eden sevenleri.
Mehmet SALİHOĞLU
(25, 26 ve 27. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)
Soru 25. Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
A) Sevgi, tüm gönüllere su serper.
B) Sevgi, insanları savaşlardan korur.
C) Sevgi, insanların güvende olmasını sağlar.
D) Sevgi, insanları ölüm korkusundan uyandırır.

Soru 26. "Sevenin bir düşmanı varsa / Sevmeyenin bin" dizeleriyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Sevenler, sevmeyenlere göre daha az sevilirler.
B) Sevenlerin düşmanları azdır, hatta yok gibidir.
C) Sevenler, sevmeyenlere göre daha fazla sevilirler.
E) Sevmeyenlerin düşmanları pek çoktur.
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Soru 27. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluk
B) Arkadaşlık
C) Sevgi
D) Mutluluk

Soru 28. Alfabenin "14-18-16-23-25." harflerinden oluşan kelime aşağıdaki hangi şıkta
doğru verilmiştir?
A) Komşu
B) Sevgi
C) Korku
D) Şeker

Soru 29.
Bir zamanlar, küçük bir papatya ile yavru bir serçe arkadaş olmuşlar.
Sabah aydınlığı ile gökyüzünü izlemiş, mutluluk türkülerini bir ağızdan
söylemişler. Serçe, arkadaşına ağacın en yakın dallarında yuva yapmış.
Papatyanın hastalanmaması için köklerinin etrafına küçük taşlar dizmiş.
Doğadaki bütün çiçeklerden öz taşımış, çiçeği büyüsün diye. Herkes
onların arkadaşlığını konuşmuş. Dostluk deyince, onları örnek verir
olmuşlar.

Yukarıdaki öyküyü okuyan bir öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
veremez?
A) Dostluk denince akla gelen kimlermiş?
B) Yavru serçe ve papatya kışı nasıl geçirmişler?
C) İki dost birlikte neler yapmışlar?
D) Serçe, papatya hastalanmasın diye neler yapmış?
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Soru 30. “ Hayat, yaşadığımız süre ile değil niteliğiyle ölçülür.” cümlesinin anlamına en
yakın cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatı yaşayarak öğrenmek gerekir.
B) Hayatın değeri nasıl yaşandığıyla alakalıdır.
C) Hayatın değerini insanlar çok geç anlar.
D) Hayat düşündüğümüz kadar uzun değildir.

Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir
sonraki sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE TESTİ
Read and answer the questions 1-5.

FARM LIFE

My name is Thomas Scotts and I am thirteen years old. I live on a farm in Cornwall
with my family. My mum’s name is Jenny and she is a housewife. My dad’s name is
Matt and he is a farmer. I have got a sister , her name is Lucy and she is seven years
old. We love living on a farm and my sister and I do many things to help on the farm.
We have a different routine.
My day starts very early. I wake up at a quarter to five, I get ready and then I start
my work. First, I give all the animals their food, then I milk the cows and my sister
and my dad collect the eggs from the chickens. We are back in the house at seven
and it is time for school! I have a shower and put on my school uniform. I have my
breakfast and cycle to school. My lessons start at 8.30 and finish at 15.30.
After I come home from school I always sleep for an hour .When I wake up I do my
homework and sometimes I play with Lucy or watch TV After, we usually help my
mum. My sister and my mum sometimes plant things in the ground in our garden. I
usually pick fruit from the trees and vegetables from the garden because I don’t like
planting things. Around 5 o’clock I go and give the animals some food and water and
clean them. My dad and sister usually give the horses their food because she loves
the horses the most. After we do our chores we have dinner and I go to bed at nine
o’clock.
Sometimes, my friends come and visit the farm. We have a great time with the
animals! We play with the goats, sheep, ducks, chickens and sometimes we go horse
riding,which is my favourite. Living on the farm is a lot of work, but I wouldn’t change
it for anything!
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Question 1.

Thomas wakes up at quarter to five to___________.
A) go to school
B) feed the animals
C) play with his sister
D) collect the eggs

Question 2.

What time does Thomas start to get ready for school?
A) seven o’clock
B) quarter past five
C) half past eight
D) nine o’clock

Question 3.

What does Thomas always do after school?
A) He plays with his sister.
B) He watches TV.
C) He sleeps.
D) He helps his mum.

Question 4. Thomas helps his mum by____________
A) picking fruit and vegetables
B) cooking
C) planting things
D) feeding the horses

Question 5. Which sentence is TRUE about Thomas?
A) He is a farmer.
B) He has a normal routine.
C) He usually plants trees.
D) He’s happy living on a farm.
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Read and answer the questions 6-13.

Hi Liam,
How are you? I hope you are OK. I’m sitting in the cafe at the sports club and I’m not very
happy. When you break a bone in your leg, you 6)_________ a lot of things! Do you know
about my accident? Well, I’ve got this enormous white thing on my leg. My leg looks
7) ________ a bear’s leg so I can’t wear a shoe and it doesn’t feel very 8)_________. The
doctor says I can’t do 9) ________ activites for a month.so this means I can’t play football.I
have to sit with my leg on a chair when I can. I hate doing nothing!
At the moment my mum and I 10)________ my brother Tim. He is in the school’s football team
and they have a match next week so they are practising .Tim is very good at football.I
11)________ in the school’s football team too but I ‘m not now.You know how much I love
12)________ football.I’m very angry because I can’t.
The good thing is, with a bad leg, I 13) ________ the chores at home like taking out the
rubbish or washing the dishes, Tim is doing everything That’s OK with me!
Write back soon
Tony

Question 6.

A) do

B) can’t do

Question 7.

A) bigger than

Question 8.

A) awful

B) well

C) comfortable

D) happy

Question 9.

A) some

B) much

C) any

D) an

Question 10.

A) watch

B) are watching

C) am watching

D) watches

Question 11.

A) am

B) were

C) are

D) was

Question 12.

A) playing

B) play

C) plays

D) am playing

Question 13.

A) did

B) not do

C) doing

D) don’t have to do

B) the biggest

C) doing
C) bigger

D) can do
D) big
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Choose the correct answer for questions 14-20.
Question 14. Waiter: “Would you like something to drink?”
Customer: “____________”
A) Yes, I want a hamburger.
B) This sandwich tastes good.
C) Yes, I would like a bottle of water.
D) We are having a great time here.

Question 15.

A: “Did you watch ‘Survivor’ last night?”
B: “___________.”
A) Yes, I watch it.
B) No, I liked it.
C) No, I didn’t have.
D) Yes, it was amazing.

Question 16. Sally: “__________ is this bag ?”
Shop assistant: “It’s £500.”
Sally: “Oh, that’s ___________. I can’t buy it.”
A) How much / expensive
B) How many / beautiful
C) What / good
D) How / bad
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Question 17.

Wendy: “Did you go to the art gallery with Paul _______ Friday?”
Simon: “No, I _______ ill.”
A) in / am
B) on / were
C) at / be
D) on / was

Question 18. Terry: “Let’s go to the cinema after school.”
Paul: “____________________.”
A) That’s a great idea.
B) No thanks! She can’t come.
C) You can come here.
D) It’s awful.

Question 19.

Anna is a good chef. Her cakes are my favourite and they ______ delicious.
A) sound
B) feel
C) taste
D) smells

Question 20.

Teacher: “You look tired. Did you get enough sleep last night?”
Student: “______________”
A) Yes, I was.
B) I love sleeping.
C) No, I didn’t.
D) It was a good night.

Sınavınızın II. Periyodu bitmiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
16

