TÜRKÇE TESTİ
ÇĠÇEKLENDĠRME YARIġMASI
Sokakları çiçeklendirme yarışması başlayalı, çocuklar oyuna pek az zaman
ayırıyorlardı. Çiçeklere hizmet etmek, onlara oyundan daha çok keyif veriyordu. Her
mevsimde en güzel çiçekli sokak yarışması yapılıyordu. Her sokağın uygun bir yeri,
ödül köşesi olarak düzenlenmişti. Ödül plaketleri buralara yerleştiriliyordu.
Herkes bu onur köşesinin ödüllerle bezenmesi için canla başla çalışıyordu.
Küçük bahçıvanın sokağı her yarışmada onur belgesi kazanıyordu. Çünkü onun
sokağındaki çiçekler ötekilerden daha göz alıcı oluyordu. Çocuklar, küçük bahçıvana
şu soruyu soruyorlardı: “Bu kadar güzel çiçekleri nasıl yetiştirebiliyorsun?’’ Küçük
bahçıvan, şu cevabı veriyordu: “Ben bitkileri seviyorum. Onlar da beni seviyorlar.
Bunun için de güzelleştikçe güzelleşiyorlar.’’
Gülten DAYIOĞLU
(1, 2, ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

Soru 1.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?
A) Düzenlenen bir yarışmada çocukların rekabetleri.
B) Çocukların, sokaklarını güzelleştirme çabaları.
C) En güzel çiçeği yetiştirmek için hangi yolların izlenmesi gerektiği.
D) Çocukların düzenlenen yarışmayı çok önemsememeleri.

Soru 2.

Çocuklar niçin oyuna eskisinden daha az zaman ayırıyormuĢ?
A) Derslerine daha çok zaman ayırmaları gerektiği için.
B) Sokakta oynayacak alan olmadığı için.
C) Anneleri izin vermediği için.
D) Çiçeklerle ilgilenmeyi daha çok sevdikleri için.

Soru 3.

Çocuklar, küçük bahçıvandan neyi öğrenmek istiyorlar?
A) Güzel çiçeklerini nasıl yetiştirdiğini.
B) Neden her yarışmada birinci olduğunu.
C) Çiçek yetiştirmeyi nereden öğrendiğini.
D) Ödül almak için ne yapmaları gerektiğini.
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Soru 4.

Soru 5.

AĢağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bilgisi bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A)

Tören-merasim

B)

İyi-güzel

C)

Gerçek-doğru

D)

Kirli-temiz

Bulmak

sözcüğü hangi cümlede

Hatırlamak

anlamında kullanılmıĢtır?

A) Çantanı buldun mu?
B) Bu hareketi akıllıca buldum.
C) Bu şarkının adını bir türlü bulamadım.
D) Sonunda doğru yolu buldun.

Soru 6.

Soru 7.

“Çok uğraĢtık ama onu ikna edemedik.” cümlesinde geçen “ama”
sözcüğü yerine aĢağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Fakat

B) Yalnız

C) Ancak

D) Hatta

Aslı, Ayla, Aras ve AĢkın aynı sınıftaki dört arkadaĢtır. Bu öğrenciler
yoklama defterine alfabe sırasına göre yazılırsa baĢtan ikinci hangisi
olur?
A) Aslı

B) Ayla

C) Aras

D) Aşkın
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Soru 8.

“Anlatılanlara kulak vermeyerek müzik dinlerdi.” bu cümledeki
deyimin yerine aĢağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Aldırmayarak
B) Önem vermeyerek
C) Eleştirerek
D) Kulak tıkayarak

Soru 9.

AĢağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeĢmesinin (sertleĢme) örneği
vardır?
A) Evimiz şehrin biraz dışındadır.
B) Sabahtan beri seni bekliyorum.
C) Bahçedeki çiçekleri sulayınız.
D) Kalemimin ucu kırıldı.

Soru 10.

AĢağıdaki zamirlerden hangisi hem iĢaret hem Ģahıs (kiĢi) zamiri olarak
kullanılabilir?
A) Bu

Soru 11.

B) Şu

C) O

D) Sen

AĢağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama iĢareti
getirilmelidir?
A) Eyvah yemeği yakmış
B) Vah vah köpeği kaybolmuş
C) Yaşasın yaz tatli geldi
D) Buraya ne zaman geleceksin
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ALİ: Bardaktaki suyu
üzerine döktü.

SELMA: Yemeği az kalsın
masaya döküyordum.

SUDE: Gitmemesi için
ona çok dil döktüm.

Soru 12.

Soru 13.

İBRAHİM: Ağaçlar
yapraklarını döktü.

"Dökmek" sözcüğü hangi çocuğun cümlesinde mecaz anlamıyla
kullanılmıĢtır?
A) Ali

B) İbrahim

C) Selma

D) Sude

Gerçek ya da gerçeğe yakın
olayları anlatan kısa yazılardır.
Olay, kişi, zaman ve yer olmak
üzere dört unsuru vardır.

Yukarıda ġirin Baba’nın açıkladığı yazı türü aĢağıdakilerden hangisidir?

Soru 14.

A) Hikâye

B) Otobiyografi

C) Biyografi

D) Deneme

AĢağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Çalışan insan her zaman başarılı olur.
B) Yaşlı adam, fırından taze ekmek aldı.
C) Bir uzun yolculuğa çıkmıştı.
D) Araba yanımızdan hızla geçip gitti.
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Soru 15.

İster öğrenci isterse yetişkin olsun, bugün herkes dünden daha çok
okumak zorundadır. Öğrencilikte yüksek bir okul başarısı,
yetişkinlikte de iyi bir iş sahibi olmak ve bu işte yükselebilmek, her
zaman olduğundan daha çok okumayı gerektirmektedir.

Yukarıdaki parçanın ana fikri aĢağıdakilerden hangisidir ?
A) En çok okuması gerekenler öğrencilerdir.
B) Okumanın yaşı ve zamanı yoktur.
C) Boş zamanımızda sürekli okumalıyız.
D) İş sahibi olmak için okumak gerekir.

Soru 16.

Soru 17.

Varlıkların renklerini, durumlarını ve biçimlerini gösteren sıfatlara ne
denir?
A) Belirtme sıfatı

B) İşaret sıfatı

C) Niteleme sıfatı

D) Belgisiz sıfat

“Çığlık çığlığa koĢuĢan çocuklar, çiçekleri koparıp yerlere saçarken
yaptıkları iĢin yanlıĢlığının farkında bile değillerdi.” cümlesinde, hangi
duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiĢtir?
A) Görme

B) İşitme

C) Tatma

D) Dokunma
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Soru 18.
Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzelim oyunları yok artık.
Saklambaç, birdirbir, körebe, istop, uzuneşek gibi birçok oyun
bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirmiştir. Bilgisayarın
gerçek olmayan dünyasında oynanan oyunlar çocuklarımızın
arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz yönde
etkiler. Eskiden oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp
arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken, şimdi bilgisayarın
arkadaşlığını tercih ediyorlar.

Yukarıdaki paragrafa göre eskiden oynanan oyunların çocuklara en
büyük yararı nedir?
A) Arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmesi.
B) Yaratıcı olmalarını sağlaması.
C) Zekalarının gelişimine yardımcı olması.
D) İnsanları tanımalarına katkıda bulunması.

Soru 19.
Nerede eski komşularımız, eski mahalle
bakkalımız, yoğurtçu Baki amca, yazlık
sinemalar? Nerede gençliğim ve o eski Lefkoşa?

Yukarıdaki paragrafa hakim olan duygu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kararsızlık
B) Ümitsizlik
C) Pişmanlık
D) Özlem
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Soru 20.

“Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,
Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,
Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,
Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.”

Yukarıdaki dörtlükte Atatürk’ün bizden özellikle istediği Ģey nedir?
A) Kendisini çok sevmemizi.
B) Bilimsel çalışmalara önem vermemizi.
C) Ülkemizi çok sevmemizi.
D) Sonsuz karanlıkları aydınlatmamızı.

Soru 21.

“ Bugün yüz metre yüzdüm.” cümlesinde yer alan altı çizili sözcükler
arasındaki anlam iliĢkisi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Eş anlamlı
B) Eş sesli
C) Zıt anlamlı
D) Benzer sözcük

Soru 22.

AĢağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlıĢlık
yapılmamıĢtır?
A) Kardeşim Şht. Tuncer ilköğretim okulunda okuyor.
B) Dünyamız güneşin çevresinde döner.
C) Sınıfça anıtkabiri ziyaret edeceğiz.
D) Türk Dil Kurumu Ankara’dadır.
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Soru 23.

Eyvah( ) Annemin en sevdiği vazosunu kırdın( )Hemen bu
dağınıklığı toplamalıyız( )Bana yardım edeceksin değil mi( )”

Yukarıdaki cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama
iĢaretleri getirilmelidir?
A) (?) (.) (!) (.)
B) (!) (.) (.) (?)
C) (!) (.) (?) (.)
D) (.) (.) (!) (?)

Soru 24.

" Davulun sesi uzaktan hoĢ gelir." atasözünde yer alan
isim tamlamasının türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) Takısız isim tamlaması
D) Zincirleme isim tamlaması

Soru 25.

AĢağıdakilerden hangisi Büyük Ünlü Uyumu’nun kurallarından biridir?
A) Dar ünlülerden sonra yine dar ünlüler gelir.
B) Geniş ünlülerle başlayan sözcüklerden sonra düz ünlüler gelir.
C) Sözcükteki ünlülerin hepsi ya kalın ya da ince olmalıdır.
D) Yuvarlak ünlülerden sonra düz ünlüler gelir.
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“Kitap” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin hangisinde özne
görevinde kullanılmıĢtır?

Soru 26.

A) Kitap, insanı dinlendirir.
B) Kitaplarımı çok seviyorum.
C) Hayatın anlamı kitaplarda saklıdır.
D) Yeni aldığım kitabı daha okumadım.

Soru 27.

I. Benekli ve Akkız.
II. Birlikte, iki beyaz güvercin seçtiler.
III. Ayhan, hemen ikisine de birer ad koydu:
IV. İkisi de çok güzel şeylerdi.

Yukarıdaki cümleler nasıl sıralanırsa anlamlı bir paragraf oluĢur?
A) IV-I-II-III
B) II-IV-III-I
C) II-III-IV-I
D) IV-II-III-I

Soru 28.

AĢağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin ses yapısına uymayan sözcük
vardır?
A) Arkadaşına minnet borçluydu.
B) Kardeşini çok severdi.
C) Okula hep zamanında gelirdi.
D) Köyde yaşamayı isterdi.
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Soru 29.

AĢağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir isim türetmiĢtir?
A)

Zeytinlik
Tören-merasim
İyi-güzel

B)

Odunluk
İyi-güzel

C)

Elbiselik
Gerçek-doğru
Kirli-temiz

D)

Büyüklük
Kirli-temiz

Soru 30.
İnsanlar birbirine mektup yazmalı. Çünkü mektupta sesin tonu
belli olmaz. Çünkü mektup düşünülerek yazılır. Birdenbire
ağzımızdan kaçan kelimeleri geri getiremez hiçbir şey.
Söylediklerimizin üstü çizilemez.
Sanatın temel konusu insandır. İnsanla ilgili her şeyi bulabiliriz
sanatta. Sanat, toplumun aynası olduğu için, toplumdaki değişmeleri
yansıtması doğaldır. Sanatçıların da toplumla birlikte yaşayışı,
duyuşu, düşünüşü de değişir.
Toplumsal değerlerin sese bürünmüş şeklidir türküler. Türküler
sesimiz, yürek sızılarımızdır. Dilimizin rengi, güzelliği; sözümüzün
özüdür. Türküler gönüllere hapsedilen aşkların dilidir.

Yukarıdaki paragraflarda kaç tane devrik cümle kullanılmıĢtır?

A) 4

Soru 31.

B) 3

C) 2

D) 1

AĢağıdaki cümlelerin hangisinde karĢılaĢtırma yapılmıĢtır?
A) Seda ile İzlem başkanlığa aday oldu.
B) Raif ve Kubilay düzenli ders çalışır.
C) Yağmur, sınıfın en çalışkanıydı.
D) Ahmet ve Burcu iyi anlaşır.
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GÜNEġ SEVGĠSĠ
Akan suyu severim ben,
Işıldayan karı severim.
Bir yeşil yaprak,
Bir telli böcek,
Yeşeren tohum
Güneşte görsem
Sevinç doldurur içime.
Bir günü,
Güzel bir günü
Güneşli bir günü,
Hiçbir şeye değişmem.
Necati CUMALI

(32, 33, 34 ve 35. soruları yukarıdaki Ģiire göre cevaplayınız.)
Soru 32.

ġairin içine sevinç dolduran nedir?
A) Bulutların arasındaki güneş
B) Coşkun akan ırmak
C) Karlarla örtülü tepeler
D) Güneşli bir günde gördükleri

Soru 33.

ġiirin bütününde iĢlenen duygu hangisidir?
A) Doğa ve güneş sevgisi
B) İlkbahar özlemi
C) Güneşin bitkilere can vermesi
D) Böcek ve yeşeren tohum sevgisi

Soru 34.

Yukarıdaki Ģiir kaç dizeden oluĢmuĢtur?
A) 2

B) 4

C) 6

D) 11
11

Soru 35.

“GüneĢ Sevgisi” Ģiirinin Ģairi için hangisi söylenemez?
A) Güzel ve güneşli günü sevmektedir.
B) Bir yeşil yaprak bile ona mutluluk vermektedir.
C) İçinde doğa sevgisi pek bulunmamaktadır.
D) Akan su ve ışıldayan karı görünce içi sevgi dolmaktadır.

Soru 36.

Öğretmen “Sınava bazıları gelmiĢ, birkaçı da geç katılmıĢ.” cümlesindeki
zamirlerin çeĢitlerini bilen öğrenciye hediye verecektir. Hediyeyi hangi
öğrenciye vermelidir?
A)

C)

Soru 37.

İşaret Zamiri

Belgisiz Zamir

B)

D)

Kişi Zamiri

Soru Zamiri

AĢağıdaki sözcüklerin hangisi kök ve eklerine yanlıĢ ayrılmıĢtır?
A)

Süs-le-di-k

B)

Gel-ecek-ten

C)

Mektup-laş-tık

D)

Yerleş-tir-ecek
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Yazmak, çok zevkli bir uğraştır. Ama bir o kadar da
zordur. Yazmayan insanlara sorsanız, yazmanın çok
kolay olduğunu söylerler. Böyle diyenlere “Yazın!”
dersiniz birkaç satır bile bir araya getiremezler.

Soru 38.

Yukarıdaki paragrafta aĢağıdakilerden hangisine değinilmemiĢtir?
A) Yazmanın zevkli olduğuna
B) Kimilerinin yazmayı kolay sandığına
C) Yazmak için birikim gerektiğine
D) Yazmanın zor olduğuna

Soru 39.

AĢağıdaki sözcüklerin hangisinde, ince ünlü harflerin tümü kullanılmıĢtır?
A) Geldiler

Soru 40.

B) Götürmedi

C) Köprüler

D) Şöminede

Kitap sevgisinin çocuklara erken yaşlarda kazandırılması gerekir. Ancak
çocukta kitap sevgisinin oluşabilmesi için, özellikle ilk defa kendisine
verilen kitapları beğenmesi daha doğrusu, ilk kitapların onun dünyasına
cevap vermeleri, ruh yapısına uygun olmaları gerekmektedir.

Nasrettin Hoca’nın söylediği paragrafın baĢlığı aĢağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Kitap Sevgisi
B) İnsan Ruhu
C) Çocukluk Yılları
D) İlk Kitap

Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE TESTİ
Read the text and answer questions 1-3
Richard and Kerry live in Edinburgh, in Scotland. They have got four
children, Patrick, Shona, Dean and Sara. They live in a semi-detached house
near the city centre.It is a typical British home. There are three bedrooms and
a bathroom upstairs. Downstairs, there is a large living room, a kitchen and a
toilet. The house has also got a small garden and a garage.
Shano is a student in Leeds. She lives in a flat on the 12th floor. It's
got one bedroom, a very small kitchen, and a bathroom. Karry's
parents live in a cottage near the sea. They have got a beautiful
garden, two cats and a dog.
Patrick lives in a caravan in the country. It's got a bedroom, a living
area with a kitchen, a shower room and a toilet. He sometimes moves
from place to place.

Soru 1.

Richard and Kerry's house hasn't got a_____________.

A) bathroom
B) garden
C) garage
D) swimming pool

Soru 2.

Shona goes to a school in __________
A) Edinburgh

Soru 3.

B) London

C) Leeds

D) Manchester

Patrick has a/an___________
A) flat
B) caravan
C) cottage
D) semi-detached house
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Choose the best answer

Soru 4.

A: Is Mrs Brown at home?
B: I think so. That's _________car.
A) his

Soru 5.

B) her

C) their

D) our

I am standing _________ the ticket office. I want to buy ________ ticket for
the concert.
A) in front of / a
B) into / an
C) under / a
D) between / the

Soru 6.

A: How much is that teddy bear?
B: It is not ____________. It's very cheap.
A) clever

Soru 7.

C) expensive

D) exciting

Look at that car! There are some _____in it.
A) mens

Soru 8.

B) large

B) men

C) man

D) the man

My friend's new car is ___________than mine.
A) fast

B) faster

C) more fast

D) fastest
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Soru 9.

A: How ______bottles of water have you got?
B: We haven't got________.
A) many / any
B) much / some
C) many / some
D) much/ any

Soru 10.

My mother and I __________a horror film at the moment. We like horror
films.
A) are watch
B) are watching
C) watching
D) am watching

Sınavınızın II. Periyodu bitmiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
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