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1. “Masanın örtüsünü kızkardeşim iyice yıkamış.”cümlesindeki öğe sıralanışı 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir ? 

      A) Tümleç – Yüklem – Tümleç – Özne 

      B) Özne – Tümleç – Yüklem – Tümleç 

      C) Tümleç – Özne – Tümleç – Yüklem 

      D) Yüklem – Tümleç – Özne – Tümleç   

 

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik isimlerden hangisi sıfat tamlaması  
şeklindedir?  

 

      A)Tatlısu Köyü’ne hiç gittiniz mi?  
       B) Köpekbalığı en vahşi deniz hayvanıdır. 
      C) Bu inşaatta ustabaşı olarak çalışmış. 
      D) Aslanağzı, kokusu hoş bir çiçektir. 

 
3.  

 
 
 
 
 
Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

 
A) Mutlu yaşamak gerektiği  
B) Çalışkan olmak gerektiği  
C) Nüfusumuzun artması gerektiği  
D) Fedakarlık yapılması gerektiği 

 
4. "Koşmayız” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 
        A) Çoğul şahsa göre çekimlenmiştir. 
        B) Geniş zamanda çekimlenmiştir. 
        C) Olumsuz bir anlam ifade eder. 
        D) Yapı bakımından türemiş bir sözcüktür. 

TÜRKÇE TESTİ 

Yaşamalıyız mutlulukla, 
Arı gibi çalışmalıyız. 
Sırasında vermeliyiz can, 
Bizimle var olur, şenlenir vatan. 

 

http://www.testimiz.com/
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İçinde yaşama gücü, yaşama sevgisi olan kişi, sıkıntı çekse de 
kolay kolay düşmez; mutluluk bahçesinden renk renk çiçekler 
toplar. Karamsarlığa kapılmaz. Her zaman umutludur ve 
güzel diyarlarda dolaşır. 

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya 
koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak? 
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer 
birer geldiler, sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp 
saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar 
vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıkageldi. 
Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile 
kayaya sarıldı ve zorlanarak itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde kaldı 
ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak 
üzereydi ki kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese 
altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. “Bu altınlar kayayı yoldan 
çeken kişiye aittir.” diyordu kral. Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun 
farkında olmadığı bir ders almıştı: 
“ - ------------------------- - - “ 

5. Bu metin hangi cümleyle tamamlanırsa kralın verdiği derse uygun olur? 
 

      A) Önümüze engel çıkarsa yolumuzu değiştirip devam etmeliyiz. 
      B) Engeller aşmak içindir; fakat her engel insanı yorar, bıktırır. 
      C) Gün gelir dikensiz gül, taşsız yol, engelsiz yaşamlarda buluşuruz. 
      D) Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. 
 

6.     “Geziden erken döndük.” cümlesinde, altı çizili fiilin zamanı ve şahsı,  
     aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Di’li geçmiş zaman - 2. çoğul şahıs  
B) Geniş zaman - 1. çoğul şahıs  
C) Geniş zaman - 2. çoğul şahıs 
D) Di’li geçmiş zaman - 1. çoğul şahıs  

 

 

 7. 
 

 

  
                   Yukarıdaki paragrafta olumsuzluk bildiren kaç fiil vardır? 
 

A) 1               B)  2         C)  3   D) 4  
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        Ali, Efe, Mert, Kaya ve Ayşe çeşitli meyveler almak için manava gitmiştir. 
        Bu  kişilerin aldıkları meyvelerle ilgili bilinenler şunlardır: 
     • Manavdan alınan meyveler elma, muz, çilek ve kayısıdır. 
     • Her bir kişi sadece bir meyve almıştır. 
     • Kaya muz almıştır. 
     • Ali çilek almıştır. 
     • Sadece Ayşe ve Kaya aynı türde meyve almıştır. 
     • Efe kayısı almamıştır. 

 
8.    Bu bilgilere göre Efe hangi meyveyi almıştır? 
 

A) Muz                       B) Elma                       C) Çilek                      D) Kayısı 
 

(9 ve 10. soruları, aşağıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.) 

 Kitaplar, bizlerden yıllarca önce yaşayanların buluşlarını, bilgilerini ve 
tecrübelerini içinde toplayan hazinelerdir. Kitap, gelmiş geçmiş insanlarla 
gelecektekiler arasında bir köprüdür.  Kitap, herkesin öğretmenidir. Her yaştaki 
kişilerle konuşur, onlara türlü şeyler öğretir. Uygarlık yazı ile özellikle kitapların 
bütün dünyaya yayılmasıyla başlamıştır. 

 

9.   Parçaya göre uygarlık dünyaya nasıl yayılmıştır ? 

A) Bilgisayarın bulunması ve internetin dünyaya yayılmasıyla 
B) Yazının bulunması ve kitapların dünyaya yayılmasıyla 
C) Çeşitli uygarlıklara ait hazinelerin bulunmasıyla 
D) Öğretmenlerin her türlü bilgiyi gelecek nesillere aktarmasıyla 

 

10.    “Kitap, gelmiş geçmiş insanlarla gelecektekiler arasında bir köprüdür.”  
    İfadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ? 
 
A) Kitap, geçmiş nesillerle gelecek nesiller arasında bağlantı kurar. 
B) Eskiden yapılmış köprüler hakkındaki bilgiler, kitaplardan bulunabilir. 
C) Kitap okumayan kişiler, hiçbir zaman köprü inşaatında çalışamaz. 
D) Bir ülkede ne kadar çok kitap okuyan varsa o kadar çok köprü var 

demektir. 
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? 
 

               A) Hasan, arkadaşlarıyla pikniğe gitti. 
               B) Derslerine çalışmadan sınava girdi. 
               C) Mavi araba hızla at arabasına çarptı. 
               D) Dışarıda kuvvetli bir rüzgar esiyordu. 

12.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? 

A)  Sizi şikayet eden, bizdik. 
B) Onun ödevleri henüz bitmemiş. 
C) O, artık buraya hiç gelmeyecekmiş. 
D) Masanın üzerindeki kitaplar onundu. 

 

Etrafındakiler yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler: Yüz güzelliği, 
uzun ömür, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise: “Ben onun 
için iyilik diliyorum. -------- sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi 
solabilir, geçicidir; iyilik ise tükenmez bir hazinedir.”demiş. 

 
13.   Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi   
        uygun olur? 
 
        A) mademki            B) öyleyse                 C) böylece                  D) çünkü 
 
 
 ......................... Sabahleyin bir türlü doğmak 

 bilmeyen güneş, erkenden de çekip gider.  
Saat 16.00 oldu mu ortalık kararıverir. Ne  
anladım ondan! 

 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafın ilk cümlesini  
      oluşturur? 
 

 A) Kış mevsimini pek sevmem. 
 B) Gündüzleri gecelerden daha çok severim. 
 C) Yaz gibi kış geceleri de güzeldir. 
 D) Kışı, gündüzleri kısa olduğu için severim. 
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“Sorunları tek bir nedene bağlamak hiçbir zaman doğru değildir bence. 
Bunun da birçok nedeni var. Okul, aile, çevre, öğretmen, öğrencinin 
kendisi.  Ne tek başına okul, ne tek başına aile, ne de öğretmen. Başarı ya 
da başarısızlıkta hepsinin payı vardır. Ama her öğrencide bunların 
oranları farklıdır. Bazen aile bazen de öğrencinin kendisi büyük bir 
etkendir.” 

 

15.    Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? 
 

A) Öğrenci başarısını arttırmak için ne yapılmalıdır? 
B) Öğrenci başarısının nedeni nedir? 
C) Öğrenci başarısını etkileyen yalnızca aile midir? 
D) Aile öğrenci başarısını nasıl etkiler? 

 

BİR YOLCUYA 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, 
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda, 
İstiklal uğrunda, namus yolunda, 
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir. 
 

16.   Şiirde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 

 A) Kahramanlık      B) Pişmanlık         C) Sevgi                     D) Gurur 

 
       17.   “Kök, sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili olmalıdır.” 

          Bu kurala göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü yanlış  
          gösterilmiştir? 
 
        A) Askılıkta: As-       B) Morartı: Mor    C) Balıkçılar: Balık      D) Sarılık: Sar- 
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   KÜÇÜK MUCİTLER 
 
“Dünyanın en güçlü silgisini yapacağım.” dedi Ali. 
Silip temizleyecek onunla bütün kötülükleri. 
Elif; çiçekleri, hayvanları ve insanları sevmeyenlere, 
Sevgi ilacını bulacak. 
Herkes birbirini kucaklayacak. 
Gökyüzündeki tozu kiri temizlemek için Gökçe, 
Süpürge yapacak büyükçe. 
“Kalemler” diyor Yiğit, sadece barışı yazacak, 
Barış rengi kalemler. 
Küçük bir tohumla açlığı yok edecek Özlem,  
Onu da insanların kalbine ekecek. 
Daha neler neler, 
“Hiç vazgeçmeyin.” dedi öğretmen, 
“Yaşamı yeniden bulun küçük mucitler.” 

 

                                               Aysel K. EKİZ  
                                  
                      (18 ve 19. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 
 
18.  Aşağıdakilerden hangisi küçük mucitlerin icatlarından değildir? 
 

A) Çiçek            B) Silgi                    C) Tohum                    D) Kalem 

 
 

         19.   Küçük mucitlerin bu icatları yapmalarının sebebi nedir? 
 

A) Yaşanabilir dünyayı yeniden yaratmak 

B) Bir şeyler icat etmeyi çok sevmek 

C) Öğretmenlerinin istediklerini yapmak 

D) Dünyada kıtlık olmasını önlemek 
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          20.   Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir? 
 

A)  Silgi                  B) Gözcü                 C) Tekil                      D) Yazlık 
 
 

     

21.   

 

  Bu cümleden ressamla ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı  

       aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Diğer sanat dallarıyla da uğraşmaktadır. 

B) Hayatı boyunca iki ödül almıştır. 

C) Paris’te birden fazla ödül almıştır. 

D) Resimlerini Paris’te yapmaktadır. 

 

         22.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan zamirin çeşidi diğerlerine            
         göre farklıdır? 
 

A) Onu yeni aldım. 

B) O, en sevdiğim arkadaşımdır. 

C) O, buraya ait bir şey değil. 

D) Onu her gün sularım. 

       23.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması en fazladır? 

A) Çocuklar okulun geniş bahçesinde oynuyorlar. 

B) Karşıda üç araba, yeşil ağaçlar ve boş arazi vardı. 

C) Seninle ilk sokağın başında mavi kapının olduğu büyük evin önünde 
görüştük. 

D) Güzel bahar akşamları, yıldızlı gökyüzü, tatlı sohbetler ve son hikâyeler… 
 

“Ressam, bu yılki ikinci ödülünü de Paris’te aldı.” 
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Ersan Bey; her sabah erkenden kalkıyor, henüz uyanmamış olan 
çocuklarının yanaklarına birer öpücük konduruyor, eşiyle vedalaşıp yola 
koyuluyordu. Ne kadar yorulursa yorulsun ailesine baktığı için çok 
mutluydu.  

        24.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü bu metindeki  
        anlamıyla kullanılmıştır? 
 

A) Doktor Bey, bugün çok sayıda hastaya baktı. 

B) Küçük kardeşime bazen ben bakıyorum. 

C) Evimizin pencereleri okula bakıyor. 

D) İşe girince eve o bakmaya başlamıştı. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.   Yukarıdaki yapbozun her parçasında zamir çeşitlerine örnek  
         verilmiştir?  
        
        Boş yapboz parçasına hangi zamir örneği getirilmelidir? 
 

A) Herkes çok çalışıyor. 

B) Sizi çok mutsuz gördüm. 

C) Burada arkadaşımla buluşacağım. 

D) Seninle yarın görüşebiliriz. 

 

Beni bu konuda niçin 
aradın?  

 

 

Marketten ne getirdin? 

Kimileri her zaman çok 
şanslı. 

 

? 
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26.   Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Paylaştıkça insanın güveni artar.  

B) Dünyamız paylaştıkça güzelleşir.  

C) Paylaşmak, düşünceli olmayı öğretir.  

D) Mutluluk daha kolay paylaşılır. 

 

I.  oranda 
II. özgür 
III. oluruz 
IV. bilgili 
V. olduğumuz 

 
27.   Numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle  
        oluşturulmak  istenirse sondan ikinci kelime hangisi olur? 
 
        A) I                               B) II                        C) IV                          D) V 
 
 
 
 
 
 

TÜRKÇE SORULARI BİTMİŞTİR. İNGİLİZCE SORULARINA GEÇEBİLİRSİNİZ. 
    

 

Paylaşmak, elinde ve gönlünde olanın bir kısmını 
başkalarına vermektir. Paylaşmak, insanın en temel 
ihtiyaçlarından biridir. Bazen öyle anlar gelir ki insan, 
duygu ve düşüncelerini tek başına değil de sevdikleri ve 
değer verdikleri ile paylaşmak ister. Acı da olsa tatlı da 
olsa paylaşmak önemlidir. Böyle olursa hayatta paylaşılan 
her şey daha anlamlı ve samimi olur. 
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Read the text and choose the best answer. 
 
My name is Liz and I am 12. After a year in a small town, Orpington, with my 

grandparents, I live in the city with my parents now. They usually travel abroad a lot for 

their jobs but now they are working from home in London. I am really happy to be home 

with my mum and dad again. I sometimes stay with my grandma at weekends because I 

miss her and her ginger cookies. Her home is really nice but quite small. At my parents’ 

house I have a big bedroom and there is more space to play with my friends.  

This year I go to Belmont Academy. It is bigger than my old school in Orpington. There 

are students from about 20 countries so you hear lots of different languages every day. 

That’s cool! We don’t have a uniform! We can wear what we like. 

It’s more relaxed than other schools. But I have to choose what to wear every day. 

That’s not for me!  

Our next-door neighbour’s daughter, Mia, goes to the same school. We are really good 

friends. Mia, is amazing. She is only 15 but she has a brilliant weekend job. Every 

Friday and Saturday night she plays with a band. She’s got a lovely voice. Her brother 

plays the guitar. They’re both really good musicians. They don’t earn a lot of money but 

they enjoy it. The band always practises in the music room during the lunch break and I 

love listening to them. When I’m on my own, I like writing songs. 

 
1- Which one is true about the text? 

a) Liz goes to Belmont Academy in Orpington.  
b) Liz lives with her grandmother. 
c) Liz’s grandmother travels for work. 
d) Liz’s grandparents have a small house. 

 
2- Which statement is true about Liz? 

a) She likes living in a village. 
b) She has a big bedroom at her grandparents’ house. 
c) Her parents don’t travel for work anymore. 
d) She makes ginger cookies for her grandparents. 

 
3- How often does Liz visit her grandparents? 

a) Every weekend 
b) On weekdays 
c) Some weekends 
d) Never 

ENGLISH TEST 
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4- Which one is true about the text? 
a) Liz has to wear uniform to school. 
b) Students speak many different languages at Belmont Academy. 
c) Liz plays in a band at the weekend. 
d) Liz likes choosing what to wear every morning. 

 
5- What does Liz say about her friend, Mia? 

a) She goes to a different school. 
b) She likes writing songs. 
c) She lives in the same street. 
d) She plays in a band on weekdays. 

 
 
Choose the best answer. 

6- It’s the first day of my holiday. The weather is ______ outside. I feel great. I want 

to do lots of different things. 

a) awful  b) terrible  c) wonderful  d) horrible 

 

7- We can ______ today. It’s snowy so we can do fun things. 

a)  go sledging      b) go kite flying  c) build a sand castle  d) go swimming 

 

 

8- I ____ swimming every day when it ____ summer time. 

a) likes – is  b) like – is              c) likes – was  d) am – were 

 

9- Andy: What’s the matter? 

Betty: I feel terrible. 

Andy: Have you got a _______________? 

Betty: I think so.  I am very hot. 

Andy: Oh yes!  You are very hot.  Let me take you to the doctor. 

 

a) earache  b) broken leg  c) temperature d) backache 
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10- An elephant is ____________ and  ____________ than a horse.  

a) bigger - fast    b) smaller - lighter       c) bigger - heavier       d) heavier - colourful 

 

 

11- Look at the sky. There is something _____. It’s not a star. I don’t know what it is. 

a) strange  b) soft   c) tight  d) sweet 

 

 

12- A: Were you at the party __________________? 

B: Yes, it _____ good fun. 

a) every day - is   c) last night - was 

b) at the moment - was  d) now  - has 

 

 

13- I am wearing my new shoes but I think they are one size small. They feel ____. 

a) soft  b) tight  c) nice  d) dry 

 

 

14- It rains a lot in London. ____, the trees grow quickly and everywhere is green. 

a) Because of      b) But  c) As a result    d) Because 

 

 

15- I love mushroom soup but we can’t make it now because there ____ mushrooms. 

We can make _____ jam. We have lots of strawberries. 

a) are some / some  c) aren’t any / some  

b) isn’t any / any   d) isn’t any / some  

 

 

16- Anna: What’s all that mess?  Lucy: ____. 

a) Mum is coming home soon. 

b) Err, I am doing some cooking. 

c) I put it in the bin. 

d) Just be careful next time. 
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17- Tim: Where are my sunglasses? 

Bob: They ____ on the table last night but I _____ see them there now. 

a) were / can`t  

b) are / doesn’t 

c) are / can`t 

d) were / have 

 

18- Alex: Would you like something to eat?   

  Bill: ____. 

a) Here you are. 

b) No, thanks. 

c) I have to get it. 

d) I love the smell of doughnuts. 

 

19- How was your school trip? 

a) It is great. I like it. 

b) It was interesting. 

c) I play video games after school 

d) We go to the zoo to see animals. 

 

20-  How do you feel today? 

a) I have a stomachache. 

b) I don`t eat healthy food. 

c) I get enough sleep. 

d) I was cold. 

 

21-  ________________ five green peppers and ___________ cheese in the fridge. 

a) There are / any       

b) There is / some 

c) There are / some 

d) There isn’t / a 
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Read and choose the best answer. 

Hi Alex! 

How are you? I am really tired! Last week there (22) ____ a concert at school. Everyone 
wanted to have the concert outdoors (23) ____ our teachers were worried about the 
rain, so we decided to have it indoors.  

There is a band in our town that is very popular. They usually (24) _____ here, in town 
every weekend and everyone likes them. We sell the tickets for the concert. The tickets 
(25) _____ cheap so a lot of people come with their friends from other schools.  We 
have a little café too so people buy drinks and snacks. Every year we do some fun 
activities and we buy books with the money we collect and donate them to the library in 
our community.  

The concerts are always late and we (26) _____  to tidy up after. It takes forever! I don’t 
usually go home until two o’clock in the morning.  

We have a great time. I hope you (27) _____ next time too. 

See you soon, 

Peter 

 

22- a) is   b) are   c) was   d) were 

 

23- a) and   b) but   c) so   d) because of 

 

24- a) are play  b) are playing c) plays  d) play 

 

25-  a) were  b) is   c) are             d) was 

 

26-  a) has  b) have  c) can    d) has got 

 

27-  a) comes  b) are come    c) has to come d) can come 

 

SINAVINIZIN II. PERİYODU BİTMİŞTİR. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 


