TÜRKÇE TESTİ

GEÇMĠġLE GELECEK
Ġnsanoğlu ya geçmiĢi düĢünür ya geleceği… GeçmiĢi düĢünür çünkü geçmiĢte
iyi günleri, iyi anıları vardır; onlardan kopamaz. Bir türlü geçmiĢin özleminden
kendini kurtaramaz. Geleceği düĢünür çünkü gelecekte her Ģey iyi olacaktır,
elde edemediklerine ulaĢacaktır. Daha iyi, daha güzel günlere kavuĢacaktır.
Ya geçmiĢ ya da gelecek… Peki, içinde bulunduğumuz zaman parçası? En
önemli olan bu değil mi? Ne yaparsak hepsi bu anki davranıĢımıza bağlı.
GeçmiĢ de bu an, gelecek de… Bugünü kendi hâline bırakır, geçmiĢ ve gelecek
düĢlerine dalarsak ne geçmiĢimiz iyi olur, ne geleceğimiz.
Geleceği hiç düĢünmemeli çünkü hemen geliyor. Ya geçmiĢi? GeçmiĢi de
ancak geçmiĢ bir zaman olarak bellemeli. YanlıĢlıklardan bir Ģeyler çıkararak
baĢarılardan hız kazanarak…
GeçmiĢ zaman gerçekte hoĢ olmasa da bir kere geçip gidince bize hoĢ geliyor
ama geçmiĢi hoĢ kılmak elimizde. Bugünkü davranıĢımıza bağlı bir Ģey bu.
Bugün ne kadar baĢarılı, ne kadar verimli olursak kendimize ve çevremize ne
kadar yararlı olursak dünümüz de gerçekten hoĢ olur, yarınımız da…

Oktay AKBAL

(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Soru 1. Yazara göre iyi bir geleceğe ulaĢmanın yolu nedir?
A) Çok çalışmak
B) Yaşanılan zamanı değerlendirmek
C) Her günü eğlenerek geçirmek
D) Geçmişten dersler çıkarmak

Soru 2. “GeçmiĢle Gelecek” metninde aĢağıdaki seçeneklerin hangisinden
bahsedilmemiĢtir?
A) İnsanlar iyi anılarını hatırladığı için geçmişi düşünür.
B) En önemli an geleceğimizdir.
C) Kendimize ve çevremize yararlı olursak geleceğimiz de güzel olur.
D) Bugünkü davranışımız geçmişimizi hoş kılmamızı sağlar.
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Soru 3. “GeçmiĢle Gelecek” metninde asıl vurgulanmak istenen
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişteki güzel anılar insana mutluluk verir.
B) Tembel insanlar geçmişin güzellikleri ile avunurlar.
C) Geçmişteki büyük başarılar, insanlara güç verir.
D) Bugünü değerlendirmeyenlerin ne geçmişi ne geleceği iyi olur.

Soru 4.
I.
II.
III.
IV.

Yazıda kullanılan ve seslerin yazıya geçirilmesini sağlayan iĢaretlere
“alfabe” denir.
Türklerin kullandığı ilk alfabe Uygur Alfabesi‟dir.
Türkçe “dünya dili” olarak nitelendirilmektedir.
Türkçe, kök hâlindeki sözcüklere getirilen eklerle yeni sözcüklerin
üretildiği bir dildir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 5. “Çocuğun ince davranıĢı onu etkiledi.” cümlesindeki “ince”
sözcüğünün zıt anlamı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kalın
B) Katı
C) Sert
D) Kaba
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Soru 6.
I.
II.
III.
IV.

Bu ağır çantayı nasıl taĢıyacağım?
Kapıdan içeri temiz hava giriyor.
Katı kurallara uymakta zorlandı.
Bu soğuk havada üĢütmemek için iyi giyinmeliyiz.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden kaç tanesi gerçek
anlamda kullanılmıĢtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 7. “Mum dibine ıĢık vermez.” atasözüyle aynı anlama gelen atasözü
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Terzi kendi söküğünü dikemez.
C) Güneş balçıkla sıvanmaz.
D) Her ağaçtan kaşık olmaz.

Soru 8. AĢağıda yer alan sözcüklerden hangisi alfabemizin 16. harfiyle
baĢlayıp 14. harfiyle bitmektedir?
A) Leylek
B) Mekan
C) Limon
D) Müzik
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BĠR ERĠK AĞACIM VARDI
Bir erik ağacım vardı
Ak çiçekler açardı baharda
Bir erik ağacım vardı
KuĢlara kucak açardı
Bir erik ağacım vardı
Dallarında çiçekler
Dallarında kuĢlar cıvıldaĢırdı
Bir erik ağacım vardı, kestiler
Yerine kocaman bir apartman diktiler
Artık ne çiçek açar
Ne kuĢların hâlinden anlar

(9, 10 ve 11. soruları yukarıdaki Ģiire göre cevaplayınız.)
Soru 9. Yukarıdaki Ģiir kaç dizeden oluĢmaktadır?
A) 5
B) 10
C) 11
D) 12
Soru 10. Yukarıdaki Ģiirde hangi varlık kiĢileĢtirilmiĢtir?
A) Erik ağacı
B) Kuşlar
C) Çiçek
D) Apartman
Soru 11. ġairle ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karamsarlığa kapılmıştır.
B) Gelecek günlerin güzel olacağını düşünmektedir.
C) Erik ağacını çok sevmektedir.
D) Apartman yapılmasına üzülmektedir.
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Soru 12. AĢağıdaki sözcüklerin hangisinin hece çeĢidi diğerlerinden
farklıdır?
A) İlk
B) Üst
C) Yat
D) Irk
Soru 13.
Yolda ufacık bir çocuk gördüm.

Yukarıdaki cümlede yer alan ses olayı aĢağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Aldıklarını masaya koydu.
B) Minicik elleriyle her işi yapıyordu.
C) Aradıklarını bu kitapta bulabilirsin.
D) Ağacın incecik bir dalı vardı.

Soru 14.
(I) Günümüz Ģehir yaĢamı insanları birbirinden koparıyor. (II) ÇalıĢma
hayatından komĢuluğa vakit kalmıyor. (III) Büyük Ģehirlerde üst komĢusunu
tanımayan insanlar aynı apartmanı paylaĢıyor. (IV) ġehirlerde komĢuluk
kayboluyor.

Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesindeki kelimelerin tümü Büyük Ünlü
Uyumu Kuralı‟na uyar?
A) I
B) II
C) III
D) IV

5

Soru 15.

I.

Bunları yazın yaparsınız herhalde.
Bu memleket yazın bir baĢka olur.

II.

Yüzün her daim gülsün.
Sen bahçemdeki en güzel gülsün.

III.

Ben bu olaylardan bezdim.
Oradaki bezi hemen getir.

IV.

Bu yamaç çok dik.
Sökülen elbiseyi hemen dik.

Yukarıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili kelimeler arasında sesteĢlik
yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 16.
Dikensiz yolda yürüyerek baĢarıya ulaĢmıĢ tek bir insan yoktur.
Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelen cümle aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Başarıya ulaşmak için engelleri aşmak gerekir.
B) Kolay yoldan da başarıya ulaşılabilir.
C) Başarı için yetenek gerekir.
D) Başarmak için doğru bir yolda yürümeliyiz.
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Soru 17.
Nasıl ki karıncalar, termitler, arılar ve sivrisinekler benzeri az bulunan
özelliklere sahip böceklerse yarasalar da daha farklı olağanüstü özelliklere
sahip memelilerdendir. Memeli canlılardan uçma yeteneği olan tek canlı
yarasalardır. Bu uçma yeteneğine sahip olmasına rağmen yarasalar, kuĢ
sınıfından olmayıp dünyada benzeri görülmeyen bir yaratıktır. Genellikle
fare görünüĢündedirler. Ġrili ufaklı ve değiĢik Ģekillerde kulakları, geniĢ
ağızları, bu ağız içlerinde güçlü, yırtıcı diĢleri bulunmaktadır.

Yukarıdaki paragrafın konusu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yarasaların yaşam tarzı
B) Yarasaların özellikleri
C) Yarasaların görünüşü
D) Yarasaların yetenekleri

Soru 18. AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan sözcüklerin tümü
Türkçenin ses yapısına uygundur?
A) Kral, prenses, sırt
B) Radyo, horoz, kamyon
C) Saat, spor, kuvvet
D) Dert, sert, bilet

Soru 19. AĢağıdaki cümlelerden hangisi “endiĢe” bildirmektedir?
A) Onun bu saate kadar gelmesi gerekirdi.
B) Bu işe başlamasaydım iyi olurdu.
C) Keşke sana öyle söylemeseydim.
D) Yine beni aramayı unuttun.
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Soru 20.
(I) Akdeniz‟in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe,
minimini bir çiçek ortamı gibiydi. (II) Ġnce, uzun dallı badem ağaçları ilk
baharın tatlı rüzgârıyla havayı çınlatıyordu. (III) Beyaz taĢlardan yapılmıĢ kısa
bir duvarın ötesinde ki harabe vadiye iniyordu. (IV) Bağın ortasındaki yıkık
kulübenin kapısız giriĢinden bir ihtiyar çıktı.

Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesinde yazım yanlıĢı yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Soru 21. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı
bir yapım eki almıĢtır?
A) Bu elbise dikiş ister.
B) Arkadaşım açlıktan ne yapacağını bilemedi.
C) Bugün yazı işlerine bak.
D) Kapı yine açık kalmış.

Soru 22.
Yuvanın soğuk neĢesizliği içinde baĢını kanatlarının arasına
saklayarak titreyen hasta ve küskün ÇalıkuĢu, yavaĢ yavaĢ
canlanmaya, eski neĢesini bulmaya baĢlıyordu.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane isim tamlaması vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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Soru 23.

Kız ve erkek çocukların karıĢık oynadıkları oyunlardan biridir. Oyun, ağaçlık
bir bölgede oynanır. Çocukların sayısı, ağaçların sayısından bir fazla
olmalıdır. Her çocuk bir ağaç sahiplenir. O zaman da bir çocuk açıkta kalır.
Ağaç sahiplenen çocuklar, belli bir iĢaretle ağaç değiĢtirmeye çalıĢırlar. ĠĢte
bu esnada ağaçsız olan çocuk boĢta kalan bir ağacı sahiplenmeye çalıĢır.
Eğer bunu baĢarırsa bir baĢkası açıkta kalır. Bu defa ağacını kaybeden ebe
olur.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan “Ağaç Kapmaca Oyunu” ile ilgili olarak
aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Ağaçlık bir bölgede oynanır.
B) Ağaç sayısı çocuk sayısından fazla olmalıdır.
C) Çocuklar, ağaç sahiplenir.
D) Çocuklar, belli işaretlerle ağaç değiştirir.

Soru 24.
YeĢillikler, toprağın …… kapattığı gibi tatlı sözler de insanın …… örter.

Yukarıdaki cümlede boĢ bırakılan yerler aĢağıdaki seçeneklerde yer alan
hangi sözcüklerle doldurulmalıdır?
A) Derinliğini – neşesini
B) Tozunu – bilgisini
C) Çoraklığını – kusurunu
D) Kokusunu – iyiliklerini
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Soru 25.

1
Ġ

2
A

3
Z

Bu konuyu en
kısa zamanda
çözmeliyiz.

Evim güzel bir
yerdedir.

Yukarıdaki saati
hemen getir.

4
L

5
E

6
V

Sizinle vakit
geçirmek güzeldi.

KardeĢin yarın
gelecekmiĢ.

Herkes bunu bir
daha düĢünsün.

Sevgi‟nin en sevdiği arkadaĢının adı, içinde zamir bulunan cümlelerin
harflerinden oluĢmaktadır. Buna göre sırasıyla incelendiğinde Sevgi‟nin
en sevdiği arkadaĢının adı nedir?
A)

Ali

B)

İzel

C)

Alev

D)

Veli

Soru 26.

Girne, kalabalık bir Ģehirdir. Birçoğunun evi büyük ve güzeldir.
O evlerin bahçelerinde harika güller yetiĢtirilir.

Yukarıdaki paragrafta kaç tane sıfat vardır?
A)

2

B)

3

C)

4

D)

5
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Soru 27.
Emel ve Emine sek sek oynamaktadır. Emel, tek sayılar üzerinde ve türemiĢ
sözcüklerde; Emine ise çift sayılar üzerinde, basit sözcüklerde
ilerlemektedir. Buna göre kaç numaralı kutulardaki basit ve türemiĢ
sözcükler yanlıĢ yerleĢtirilmiĢtir?
Haklı

YağıĢ

6

7
Türkçe
5

Varlık

Kazak

3

4
Balta
2
Çanta
1

A) 3-2
B) 1-2
C) 4-6
D) 1-6

Soru 28.
Duygu, her gün mutlulukla uyanır, okula giderken
etrafına neĢe saçardı, dünyalar onun olurdu.

Ebru‟nun söylediği yukarıdaki paragrafla ilgili aĢağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıĢtır?
A) Dört tane soyut isim vardır.
B) Cümleye abartma anlamı katan cins isim vardır.
C) Hâl eki almış isim vardır.
D) Özel isim vardır.
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Soru 29.

Sevgili ArkadaĢım Ayça( )
Sana uzun zamandır yazamıyorum( ) Günlerce ev aradım,
sonunda buldum( ) Küçük( ) Ģirin bir ev( )
Bugün 08( )30( )da yeni iĢime baĢladım. Her Ģey yolunda.
Seni de en kısa zamanda bekliyorum( )
Sevgiler
Miray

Yukarıdaki mektupta bazı noktalama iĢaretleri yazılmamıĢtır. Parantezle
gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama iĢaretleri getirilmelidir?
A) ( , ) ( . ) ( . ) ( , ) ( … ) ( . ) ( ’ ) ( . )
B) ( ; ) ( . ) ( . ) ( , ) ( … ) ( . ) ( ’ ) ( . )
C) ( , ) ( . ) ( . ) ( , ) ( . ) ( : ) ( ’ ) ( . )
D) ( ; ) ( . ) ( . ) ( , ) ( . ) ( : ) ( ’ ) ( . )

Soru 30.
Okulu bilmiyordum,
Bir gün okula geldim.
Durmadan ağlıyordum.
Bana “ağlama” dedin.
Derslerimle ilgilendin,
Okuma yazma öğrettin.
Sevdik biz de seni,
Sen de sevdin bizleri.
Yukarıdaki Ģiirin ana duygusu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretmenin öğrettikleri
B) Okulun kazandırdıkları
C) Öğretmen sevgisi
D) Okula başlama sevinci
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Soru 31.
YaĢlı adam baĢını bir düĢten çekip aldı. Tekir kedi, odanın ortasında
tüylerini parlatıyordu. Ansızın durup keskin ve sert bir bakıĢ yolladı adama.
Sonra kulaklarını arkaya doğru dikleĢtirip ortalığı dinledi. Adam baĢını
pencereye çevirdi. Yoğurtçunun çıngırağını duydu…

Kurdun biri dik kayalarda bir keçinin otladığını görür. Kayalara
tırmanamayan keçiye dönüp: “O yüksekte baĢın döner, ayağın kayar
düĢersin. Ayrıca buradaki otlar oradakilerden çok daha güzel, haydi
aĢağıya in.” der keçiyi kandırmak için.

Dağları arkada bırakıp ovalara daldık. Ağaçları yarı çiçek, yarı yaprakken en
güzel çağında. Harnup ağaçları o bölgeye hakim. Tatlısu‟ya vardık. Deniz
kenarında güzel bir yer. Sahili, restoranları…

Osman AlkaĢ, 3 Kasım 1955 günü LefkoĢa‟da doğdu. Ġlk, orta ve lise
öğrenimini LefkoĢa‟da gördü. Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk
Ana Bilim Dalına girdi. LefkoĢa Belediye Tiyatrosunun kurucularındandır.

Yukarıda birer bölümleri verilen yazı türlerinin çeĢitleri sırasıyla
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye – Masal – Gezi yazısı – Biyografi
B) Hikâye – Fabl – Anı - Otobiyografi
C) Anı – Masal – Hikâye – Otobiyografi
D) Hikâye – Fabl – Gezi yazısı – Biyografi
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Soru 32.
Üzüntülerimi dinleyen, içimi döktüğüm tek
arkadaĢımdı. Onu çok özleyeceğim.

Ahmet‟in konuĢmasındaki altı çizili sözün içerdiği anlam aĢağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Her düşündüğünü söyleyen biriydi.
B) Herkesin kendine göre bir derdi var.
C) Zaman zaman annemin yanına gider, dertlerimi paylaşırım.
D) Ona uyması gereken kuralları anlatırım.

Soru 33.

I. artık yaĢlandım
II. çamura
III. gücüm kalmadı
IV. onu renklendirecek
V. biçim verecek
VI. piĢirecek

Yukarıdaki numaralandırılmıĢ sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve
kurallı bir cümle oluĢturmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A) I-II-III-IV-V-VI
B) I-III-II-IV-V-VI
C) I-II-V-VI-IV-III
D) I-III-IV-V-VI-II
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Soru 34.
I.
II.
III.
IV.

Minik çocuk oyuncağını arıyordu.
Yarın annemle birlikte gezmeye gidiyoruz.
Ablam, ben ve kardeĢim sinemada buluĢacağız.
Fırtına baĢlayınca balkon kapısı duvara çarptı.

Yukarıda yer alan hangi cümlelerin öznesi birden fazla sözcükten
oluĢmaktadır?
A) I-II-III
B) II-III-IV
C) I-III-IV
D) I-II-IV

Soru 35.
I.

Ben seninle gelmem.

II.

Bu konuda annem ona güvenmez.

III.

Kimsenin peĢinden gitmediniz.

IV.

Sakın oraya oturma.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yer alan fiiller geniĢ zamanın
olumsuzuyla çekimlenmiĢtir?
A) I-II
B) I-IV
C) II-III
D) II-IV
Türkçe testi bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz.
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İNGİLİZCE TESTİ
READ AND ANSWER THE QUESTIONS (1 – 5)

A DAY WITH MY BIG FAMILY
My name is Emma Hall and I‟ve got five brothers and sisters! Life in our house
is fun, but it‟s difficult too.
On school days I get up very early at 6.00 a.m. but I don‟t have a shower
straight away. I have my breakfast first.Our family is big so we don‟t have breakfast
together. After breakfast I have a shower and get dressed. I only have five minutes
in the bathroom before my sister knocks on the door!
At 8.00 a.m. we go to school in our minibus. It‟s got 10 seats, it‟s big and it‟s fun! We
can‟t fit in a car and it‟s expensive to go by train.
School starts at 8.30 a.m. and we go home at 3.00 p.m. After school I don‟t
watch TV. I tidy the living room for my mum and I play with my brothers and sisters.
It‟s a lovely day today so we are all playing in the garden and my mother is in
the kitchen. She is making an apple pie for us. It smells delicious. My dad is
watering the trees.
We have dinner all together at 6.00 p.m. My baby brother goes to bed at 7.00
p.m. and my other brothers and sisters go to bed at 8.00 p.m. Then I can work!
From 8.00p.m. to 9.00 p.m. I do my homework, read a book or watch TV with my
parents. After that I clean my teeth, get my schoolbag ready and go to bed.
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Question 1. Life in Emma‟s house is ______.
A)

enjoyable

B)

boring

C)

delicious

D)

easy

Question 2. In the morning, Emma first ______
A)

has a shower.

B)

gets dressed.

C)

plays with her baby brother.

D)

eats her breakfast.

Question 3. Emma goes to school by _____.
A)

the school bus

B)

car

C)

minibus

D)

train

Question 4. Today ______
A)

the children are in the park.

B)

mom is making cookies.

C)

the weather is nice.

D)

dad is cutting the trees .

Question 5. Emma does her homework from 8 p.m. to 9 p.m. because ________
A)

the house is quiet then.

B)

she finishes school late.

C)

she cooks the dinner.

D)

her brothers and sisters watch TV.
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READ AND CHOOSE THE BEST ANSWER (6- 10)
Britain‟s Got Talent is a famous talent show on TV.
My sister and I _______ (6) it. It‟s our favourite
programme. It‟s on once a week, on Saturdays. We
_______ (7) out when it‟s on. It‟s _______! (8). There
are people of all ages from all over Britain. Some
people _______(9) sing,dance or play an instrument
really well but some are not good and they‟re funny.
We are sitting ______(10) the TV now and waiting for it to start.
Question 6.
A)

watch always

B)

always watch

C)

watches always

D)

always watches

A)

don’t go

B)

am not go

C)

doesn’t go

D)

aren’t go

A)

terrible

B)

boring

C)

horrible

D)

brilliant

A)

are

B)

do

C)

can

D)

does

Question 7.

Question 8.

Question 9.

Question 10.
A)

behind

B)

in front of

C)

under

D)

over
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CHOOSE THE BEST ANSWER (11-15)

Question 11. London is ______ than Rome but it‟s ________ beautiful city in
Europe.
A)

colder / more

B)

colder / the most

C)

the coldest / the most

D)

the coldest / the more

Question 12. Linda‟s favourite person in the family is her mother‟s brother. He
lives in
the USA so she doesn‟t see her_______ very often.
A)

aunt

B)

daughter

C)

cousin

D)

uncle

Question 13. Where _______ at the weekend?
A)

do you go

B)

you are going

C)

do you going

D)

are you go
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Question 14. A: „Let‟s walk in the park.‟
B: „_______.‟
A)

Yes, it’s very boring

B)

Yes, I am getting a bit tired

C)

Yes, the weather is nice

D)

Yes, I am doing good

Question 15. A: “What‟s in the supermarket?”
B: “_______.”
A)

They are buying food and drinks

B)

A lot of people

C)

There are some shells

D)

Lots of food
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