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BURS SIRALAMA, SEVİYE TESPİT VE GİRİŞ SINAVI
TÜRKÇE - İNGİLİZCE
SORU KİTAPÇIĞI
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu test için bir TEST SORU KİTAPÇIĞI ve bir de TEST YANIT kâğıdı vardır. Test soru
kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz. (14 sayfa)
2. Bu test 40 Türkçe ve 10 İngilizce olmak üzere 50 sorudan oluşmaktadır. Bunları
yanıtlamanız için sizlere 75 dakikalık zaman verilecektir. Bu sürenin ilk 60 dakikasını
Türkçe sorularınız için, kalan 15 dakikalık kısmını ise İngilizce sorularınız için ayırmanızı
tavsiye ederiz. Belirli aralıklarla sizlere zaman uyarısı yapılacaktır.
3. Türkçe sorularınızın yanıtlarını TEST YANIT KÂĞIDI’ nızın Türkçe için ayrılan bölümüne,
İngilizce sorularınızın yanıtlarını da İngilizce için ayrılan bölüme işaretleyiniz.
4. Bu soruların her birinde dört farklı yanıt verilmiştir. Bu yanıtlardan sadece bir tanesi doğru
olup diğerleri yanlıştır.
5. Bu dört yanıtı dikkatlice okuyunuz ve soruya göre en uygun yanıtı seçiniz. Seçtiğiniz yanıtın
önündeki harfe bakınız. YANIT KÂĞIDI’nızda aynı soru numarasının karşısında ve içinde bu
harfin bulunduğu dairenin içini koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle iyice
karalayınız. Kurşun kalem dışında başka çeşit kalem kullanmayınız.
6. Her soru için bir doğru yanıt olduğundan tek bir yanıtı karalayınız. Birden fazla yanıt yeri
işaretlenmişse o soru yanlış yanıtlanmış sayılacaktır. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken
dairenin içini yumuşak bir silgi ile iyice siliniz.
7. YANIT KÂĞIDINIZI buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız.
8. Bilmediğiniz soruların üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız
kalırsa yapamadıklarınıza döner yaptıklarınızı kontrol edersiniz.
9. Süre sonunda YANIT KÂĞIDI’ nızı masanızın üzerine ters çevirip bırakarak sınav
odasından ayrılabilirsiniz.

TÜRKÇE SORULARI

DİNLEMESİNİ BİLİYOR MUYUZ?
Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlemektir. Evde annemizi,
babamızı; okulda öğretmen ve arkadaşlarımızı dinleriz. Radyoyu açar,
haberleri, bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz.
Dinleme de okuma gibidir. Nasıl, okuyarak başkalarının düşüncelerini,
duygularını öğreniyorsak aynı şeyi dinleyerek de yaparız. Konuşulanlar
üzerinde düşünür, anlatılanları kavramaya çalışırız. Bu bakımdan dinleme,
öğrenme yollarının başında gelir.
İyi bir dinleyici olmak için birtakım alışkanlıklar gerekir. Bu
alışkanlıkları edinmedikçe dinlediklerimizden iyice yararlanamayız. Bazıları
vardır; gözlerini konuşana diker, sessizce otururlar. “İşte iyi bir dinleyici.”
dersiniz. Ama gözleri konuşanlarda, akılları ve dikkatleri başka yerdeyse
bunlar iyi bir dinleyici değillerdir. İyi bir dinleyici; gözleriyle değil, sorularla
dinler; yani, konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan sorulara cevaplar
arar. Dinlediklerini bu sorularla değerlendirir.
Emin ÖZDEMİR
(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Soru 1. Metne göre aşağıdakilerden hangisi her gün yaptığımız işlerden
değildir?
A) Annemizi, babamızı dinlemek.
B) Okulda öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı dinlemek.
C) Radyoyu açıp haberleri dinlemek.
D) Bizi ilgilendirmeyen konuşmaları dinlemek.

Soru 2. “Dinlemesini Biliyor Muyuz?” metnine göre öğrenme yollarının başında
gelen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinleme
B) Okuma
C) Yazma
D) Konuşma
Soru 3. Metne göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken
alışkanlıklardandır?
A) İyi bir dinleyici kafasında uyanan sorulara cevaplar arar.
B) İyi bir dinleyici gözlerini konuşanlara diker.
C) İyi bir dinleyici sessizce oturur.
D) İyi bir dinleyici her şeye dikkat eder.

Soru 4. Aşağıdaki cümlede hangi iki kelimenin yerleri değiştirildiğinde cümle
anlamlı olur?

Patates ülkemizde oldukça çok gıda bir tüketilen maddesidir.
1

A) 3-6

Soru 5.

2

3

4

B) 4-6

5

6

7

C) 2-4

8

D) 5-7

I. İnsanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları ses ve
işaretlerin tümüne .................. denir.
II. Bir dile ait harflerin tümüne birden .................... denir.
III. Yeni Türk Alfabesi ........................ tarihinde kabul edildi.

Kerim öğretmenin söylediği yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar
sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Dil - harf - 1 Kasım 1928
B) Dil - alfabe - 1 Kasım 1928
C) Alfabe – harf - 1 Kasım 1928
D) Alfabe - dil - 1 Kasım 1928

Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Ağacı kökünden söktüler.
B) Huysuz olduğu için bize kök söktürür.
C) Bu sözcüğün kökü isimdir.
D) Bu işin kökü eskiye dayanır.

Soru 7. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi sonda yer alır?
A) Başka
B) Başla
C) Başkan
D) Başlıca

Soru 8. Aşağıdaki sayfalarda yer alan sözcüklerden hangisi Türkçenin ses
yapısına uyar?
A)

Horoz

B)

B)
Spor

C)

Sırt

C)

D)

Abajur

D)

Soru 9.

Karnemi alınca çok sevindim.

Emel’in söylediği cümlede altı çizili sözcüklerin yerine hangi deyim
kullanılabilir?
A) Eteği ayağına dolaşmak
B) Eteğini toplamak
C) Etekleri zil çalmak
D) Etekleri tutuşmak

Soru 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) O-yun-cu

B) Çar-şı-ya

C) De-ni-za-na-sı

D) As-lan-ağ-

zı

Soru 11.
Atalarımız: “ Bilgi bir hazinedir, onun anahtarı da sormaktır. Soran kişi,
hazinenin anahtarına sahip olup kapıyı açar. Sormaktan çekinen kimse de
hazineyi açamaz ve bilgisiz kalır.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafta
anlatılmak istenenlerden değildir?
A) Öğrenme yollarından biri de sormaktır.
B) Bilgi hazinesinin anahtarı sormaktır.

C) Sormaktan çekinen insan bilgilerden yoksun kalabilir.
D) Öğrenme için üstün zekâlı olmak gerekir.

SAKIN KESME
Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula,
Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman?
Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula:
“Mirasımı artır” diye öğüt veren atadan?
Sakın kesme! Her dalında bir güzel kuş ses versin.
Sakın kesme! Gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin.
(12, 13 ve 14. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)
Sakın kesme! Şu verimli köye kanat, kol gersin.
Sakın kesme! Aziz vatan günden güne şenlensin.
Soru 12.
Şaire göre ataların artırılmasını istedikleri miras nedir?
Mehmet Emin YURDAKUL
A) Kimseye borçlu kalmamak
B) Ormanlar yapmak
C) Çok fazla fidan almak
D) Atalarımızın sözünü dinlemek
Soru 13.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirde bahsedilen ormanın
faydalarından değildir?
A) Ormanların kuşları barındırması.
B) Ormanların çiftçilere gölge yapması.
C)

Ormanların yağmur çekmesi.

D) Ormanların yurdumuzu şenlendirmesi.
Soru 14.

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I. Şiirin ana duygusu ormanların bir ülke için çok önemli olduğudur.
II. Şiir iki dizeden oluşmuştur.
III. Şiirin ana duygusu ormanlarımızın ekonomiyi canlandırdığıdır.
IV. Şiir sekiz dizeden oluşmuştur.

III

A) I-IV

B) I-II

C) III-IV

D) II-

Soru 15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi Büyük
Ünlü
Uyumu Kuralı’na uyar?
A) Bahçedeki dildamaklar açmış.
B) O çok yetenekli bir öğrencidir.
C) Ben politikadan hiç anlamam.
D) Yeni kalemliğim kırıldı.

Soru 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin hâl eklerinden birini
almamıştır?
A) Posta

B) Yolda

C) Dersten

D) Köye

Soru 17.
Odanın içi dışı kitapla doluydu.

Selim
Asya

Bu davranışının ilk ve son
olmasını istiyorum.

Selin

Geniş araba dar bir yoldan geçti.

Ali

Buradan güle oynaya uzaklaştılar.

Çocukların söylediği yukarıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Selim

B) Asya

C) Selin

D) Ali

Soru 18. Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Evin kırık kapısı
B) Kiraz ağacının yaprakları
C) Annemin arabasının lastiği
D) Defter kapağının rengi

Soru 19. “Ev” ile “usta” arasında bir anlam ilişkisi vardır. “Elbise” ile
aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?
A) Düğme

B) Terzi

C) İplik

D) Kumaş

Soru 20.
Kim tarafından söylendiği belli olmayan özlü ve güzel sözlere
atasözü denir.

Semra öğretmenin verdiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi
atasözü değildir?
A) Yurtta sulh cihanda sulh.
B) Ne ekersen onu biçersin.
C) Ağaç yaş iken eğilir.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

Soru 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde niteleme sıfatı vardır?
A) Bu defter çok güzel.
B) Kendime mavi elbise aldım.
C) Marketten bir ekmek al.
D) Bütün çocuklar oyun oynamalı.

Soru 22.
I. Kardeşimle babam kitap okuyorlardı.
II. Annem hepimizi yemeğe çağırdı.
III. Odaya girince annemin yaptığı yemeğin kokusunu aldım.
IV. Ellerimizi yıkayıp ailece sofraya oturduk.
Yukarıda karışık olarak verilen cümleleri anlamlı bir paragraf hâline
getirmek

istersek aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmeliyiz?

A) I - II - IV - III
B) I - III - IV - II
C) III - I - II - IV
D) III - IV - II - I

Soru 23.
Böyle olacağını bilseydim ona
izin vermezdim.

Söylediği cümleye göre Buğra aşağıdaki duygulardan hangisini
hissetmektedir?
A) Şaşma
Endişe

B) Pişmanlık

C) Özlem

D)

Soru 24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili sözcük mecaz
anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Ceketinin düğmelerini ilikledi.
B) Doktora boş gözlerle bakıyordu.
C) Kara haber tez duyulur.
D) Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.

Buluşlar yalnızca laboratuvarda yapılır, diye bir kural yoktur. Aslında içinde
yaşadığımız kainat bir laboratuvardır. Biraz dikkatli biraz da farklı
düşünenlere ipuçları verir. Bilim adamı bir madde veya olay karşısında
herkesin gördüğünden farklı şeyler görmelidir ki farklı sonuçlar
yakalayabilsin. Çocuğunun ayakkabılarını bağlamaktan bıkan İsviçreli
Mühendis Mestral, bir gün pıtırcık adı verilen dikenlerle dolu bir tarlada
köpeğiyle gidiyordu. Pıtırcıkların köpeğinin tüylerine yapıştığını fark etti.
Buradan hareketle “cırt cırt” adını verdiğimiz ürünü icat etti.
(25, 26 ve 27. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Soru 25.
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangileri
çıkarılabilir?

A) I-II

I. Kainat bir laboratuvardır.
II. Buluşlar yalnızca laboratuvarda yapılır.
III. Kainat farklı düşünenlere ipuçları verir.
IV. B)
Bilim
adamı bir olay karşısında
I-III
C) II-III herkesin gördüğünü
D) II-IV görür.

Soru 26.
Mühendis Mestral neyi bulmuştur?

A) Pıtırcık

B) Ayakkabı bağı

C) Cırt cırt

D) Ayakkabı

Soru 27.
Metne göre İsviçreli mühendisi bu buluşu yapmaya iten
nedir?
A) Etrafındakilerin ne olduğunu merak etmesi.
B) Labortuvarda sürekli çalışması.
C) Ayakkabılarla ilgili çalışmalar yapması.
D) Olaylara dikkatli ve farklı bakması.

Soru 28. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki”lerin hangisi ilgi zamiridir?
A) Duvardaki resim çok güzel.
B) Benim annem geldi, seninki geldi mi?
C) Tam kapıyı kapatıyordum ki telefon çaldı.
D) Arabadaki eşyaları birlikte taşıdık.

Soru 29. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi
küçültme sıfatıdır?
A) Küçücük evinde her şeyi vardı.
B) Kedicik koşarak uzaklaştı.
C) Anneciğim birazdan gelecek.
D) Kızcık soğuktan titriyordu.

İnsan, geceleri kendini boşlukta hissedebilir. Bu boşluğu
dolduran bir şeyler vardır hayatımızda. Kitaplar...
Bunlar sıradan kitaplar değil, başucu kitaplarıdır. Bize yeni
dünyaları keşfettirir, olaylara farklı bir gözle bakmamızı sağlar.
Başucu kitapları, özel saatlerde bizi uyandırır ve bize “Beni
oku.” der.

Soru 30.

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitaplar
B) Başucu kitapları
C) Kitap okumanın önemi
D) Kitapların hayatımızdaki yeri

Soru 31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A) Sen de bizimle gel.
B) Bunu kendi de başarabilir.
C) Ben konuşulanları duydum.
D) Elmaların hepsini yedim.

Soru 32.
Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını
görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama
üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de. “Bunlar daha
koruk, zaten yenilmez.” demiş.
Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başaramayacağımız işlerle uğraşmamalıyız.
B) Bazıları açgözlüdür.
C) Bazıları başarısız oldukları işi kötülerler.

1

D) Birlikte hareket etmeyince başarılı olamayız.

Soru 33.

Büyücek

2
Kapıcı

3

6

Yatağı

Resmin

Bebek

Defterde

5

4

Yukarıdaki çiçeğin üzerinde ses değişikliğine uğrayan sözcüklerin
bulunduğu yapraklar dökülüyor. Buna göre çiçekte kaç yaprak
kalır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Soru 34.

Yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlam
bakımından birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli
sözcükler denir.
Sevgi’nin yukarıda okuduğu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi eş
sesli bir sözcüktür?
A) Göl
B) Duvar
C) Gül
D) Dere
Soru 35.
Ece, kitapta okuyup beğendiği şiirlerin bir bölümünü
kâğıda yazarak odasının duvarına asacaktır. Ece,
hangi şiir parçasını yazarsa içinde topluluk ismi
geçeni seçmiş olur?
A) O, beyaz yeleli bir attı, dağlarda koşan.
B) Bir gemi yelken açtı uzak ülkelere.
C) Her sabah açılırım engin denizlere.
D) Kahraman ordu yine fetih peşinde.

Soru 36.
Her şeyi söyledim .......... onu kararından
döndüremedim.
Meltem’in cümlesinde yer alan noktalı kısım aşağıdakilerden
hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Ama
B) Çünkü
C) Böylece
D)
Halbuki

Sevgi nedir?
Sevgi, akan sudur,
Sevgi, umuttur, mutluluktur.
Sevgide kin ve nefret olmaz.
Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

Soru 37.

Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hayat sevgiyle güzelleşir.
B) İnsanlar sevgiyi özlemiştir.
C) Sevginin olduğu yerde kin ve nefret yoktur.
D) Sevgi insanları hayata bağlar.

Soru 38.
Hafta sonu ülkemizin en güzel köylerinden Tepebaşı’na
gittik. Orası çok güzel bir köy. Buz gibi limonatası, mis
kokan havasıyla harika bir yer. Ayrıca oradaki restoranda
yediğimiz yemekler de çok lezzetliydi.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili bir
ayrıntıya yer verilmemiştir?

A)

B)

D)

C)

Soru 39.
Açar kapılarını bana çiçekli bahçemiz
Öper beni yanaklarımdan gül
Nergis acılarıma ağlar, neşeme güler
Kapıya kadar yolcu eder beni bülbül
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirde insan özelliği kazandırılan
varlıklardan değildir?
A) Bülbül

B) Gül

C) Nergis

D)

Yolcu

Soru 40.
Birkaç kişi gördü mü susmak nedir bilmez, sürekli konuşur. Geçen
akşam bize gelen misafirler de onu dinlerken çok sıkıldı.
Yukarıdaki parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Hoşsohbet

B) Bilgili

C) Geveze

D) İlgili

Türkçe testi bitmiştir. İngilizce sorularını yanıtlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz.

İNGİLİZCE SORULARI
Soru 1: Jack is very ........ . He never helps people.
A) friendly
B) unfriendly
C) happy
D) unhappy

Soru 2:

- “Whose shoes are these?”
- “I don’t know. They are not ........ Maybe they are .......”

A) mine/Janet’s
B) me/Janet
C) my/Janets
D) I/Janet

Soru 3:

“........ to play UNO?”
“Yes, that’s a good idea.”

A) Do you

B) Let’s

C) Would you like

D) Can you

C) weeks

D) hours

Soru 4: There are twelve ........ in a year.
A) days

B) months

Soru 5: When I was 8 years old I ........ in the garden.
A) like to play

B) go playing

C) was played

D) liked

playing

Soru 6: Mark ........ his homework now, but he usually ........ it after dinner.
A) doing /does

B) is doing /does
C) does /does
D) is doing / is doing

Soru 7: - “....... is the concert?”
- “It’s ........ Friday at 8 o’clock.”
A) Which / at

B) Where / in

C) When / on

D) What /

for
Soru 8: I haven’t got ........ money in my purse.
A) no
B) any
C) some
D) a

Soru 9: It’s really cloudy outside. It looks like it is ........
A) going to rain
B) sunny
C)

going raining

D) going to be sunny

Soru 10: It’s too dark in here. I ........ see anything. Put the lights on!
A) must
can’t

B) am going to

C) have to

D)

