
 
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 35 Türkçe ve 15 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.   
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 (1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

Soru 1.   Okumaya başlamadan önce yazarı dakikalarca oyalayan neydi?  

  

A) Resim çizmek 

B) Kitaplardaki resimli sayfalar 

C) Gerçek hayatla ilgili yazılar 

D) Kitaplardaki yazılar 

 

Soru 2.   Yazar kendini ne zaman daha mutlu hissediyor? 

 

A) Oyun oynadığında 

B) Masal şehzadesi olduğunda  

C) Boyalarla resim yaptığında 

D) Önünde açık bir kitap olduğunda 

 
Soru 3.  Yazar okumaya başladıktan sonra kitaplardan beklentisi nedir? 
 

A) Kitabın resimli olması 

B) Kitabın çok uzun olmaması 

C) Kitapta okuyabileceği birkaç satır olması 

D) Kitaba dalıp gidebilmesi  

TÜRKÇE TESTİ 

KİTAPLARIMLA BAŞ BAŞA 
 
  Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların yapraklarını çevirmekti. Her resimli 

sayfa, beni dakikalarca oyalardı. Diyebilirim ki resimle anlatılan hayatı, o zaman ben, 
gerçek hayattan daha çekici bulurdum. Bir ağaç resmi bence bir çınardan veya bir 
selviden daha çok görülmeye değerdi. 

Önümde açık bir kitap olduğu zaman, kendimi bütün masal şehzadelerinden 
daha mutlu sayardım. Karşımdaki boyalar, gölgeler, çizgiler beni var olan dünyanın 
ötesinde nazlı ve büyülü ufuklara yükseltirdi. 

Okumaya başladıktan sonra kitaba karşı olan ilgim daha da arttı. Şimdi 
sayfaların üzerinde akşamlara kadar dalıp kalmam için bir eserin resimli olması şart 
değildi. İçinde okuyabileceğim birkaç satır buldum mu o kitaba büyük bir istekle 
katılıyordum.      

 Cenap ŞAHABETTİN  

 

http://www.google.com.tr/url?url=http://bilgidepoluyoz.blogspot.com/2012/11/dunya-cocuk-kitaplar-haftas-kasm-aynn-2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7_0_VZqsBojnaIrBgbAN&ved=0CDYQ9QEwETgU&usg=AFQjCNHztXUIIjeV51wTin2W3lj3f5ePzw
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Soru 4.   Alfabemizin 14. harfi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yoktur? 
 

A) Ördek  

B) Kor 

C) Börek 

D) Zor        

 
 
 
Soru 5.    

 

 
 

Fatma öğretmenin elindeki kâğıtta yer alan sözcüklerden kaç tanesi Türkçenin ses 

yapısına uyar? 

 

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

 

 

Soru 6.   

 

 
 

 

 
 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yukarıdaki baloncuklarda yoktur? 

 

 A) Anlam       B) Hayat       C) Zaman      D) Şart 
 
 
 
 
 
 

Şiir 
Türk 
Tren 
Kuvvet 

Yaşam Vakit Koşul İfade 
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Soru 7.   “Düşmek” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 
 
 

A) Balkondaki çamaşırlardan biri düştü. 

B) Sen bu işin üstüne çok düştün. 

C) Çocuk hızlıca koşunca düştü. 

D) Defterlerimi yere düşürdüm. 

 

 

Soru 8.   Aşağıdakilerden hangisi atasözünün özelliklerinden değildir? 

 

A) Kim tarafından söylendiği belli değildir. 

B) Bir cümle niteliği taşırlar. 

C) Özlü ve güzel sözlerdir. 

D) Genellikle “-mek, -mak” eki ile biterler. 

 

Soru 9.    Aşağıdakilerin hangisinde “demir - pas” arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki  
vardır? 

 

A) Kavun - kabuk 

B) Ayakkabı - boya 

C) Armut - çürük 

D) İnsan - elbise  

 
 

Soru 10.     

 

 

 

 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’na 

uymayan bir sözcük vardır? 

 

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

 

I. Annem her gün ödevlerime bakıyor. 

II. İki tane sarımtrak elma yedi. 

III. Seninle akşamleyin evde görüşürüz. 

IV. Tatile giderken yanıma kitap alırım. 
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(11 ve 12. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

Soru 11.  Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmuştur? 

 

A)  5        B)  10          C)  12                   D)  14 
 
 

 
Soru 12.  Yukarıdaki şiirden ilkbaharla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Hava durumu sürekli değişmektedir. 

B) Kırlar yeşillenmektedir. 

C) Ağaçlar çiçek açmaktadır. 

D) İlkbahar en yağışlı mevsimdir. 

 

Soru 13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur? 
   

A) Sınıfımız yarın geziye gidecek. 

B) Orman yangınlarını önlemeliyiz. 

C) Bizim takım bu maçı kazanır. 

D) Seyirciler, sporcuları karşıladılar. 

İLKBAHAR 
 

İlkbaharda canlanır yer, 
Kırlar hep yeşiller giyer! 

 
Döner geline her ağaç. 
Sisli bir etektir yamaç! 
 
Dere akar çağıl çağıl, 
Kuzularla dolar ağıl! 

 
Şimdi bakarsın gök nurlu, 
Şimdi bakarsın yağmurlu. 
 
Güneş bir doğar, bir kaçar, 
Hava bir kapar, bir açar. 

 
(Yusuf Ziya ORTAÇ) 

 
 
 

 

 

http://www.google.com.tr/url?url=http://tr.clipartlogo.com/premium/detail/beautiful-floral-flowering-tree_115248526.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ogRAVd7FEY7casuTgJgF&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNGArBVxjgmD0GtB65cAdKrPvIjgmA
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(14 ve 15. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

 
Soru 14.   Yukarıdaki metne göre insanlığın gelişmesi neye bağlıdır? 

 

A) İnsanların akıllı olmasına. 

B) İnsanların düşünebilmesine. 

C) İnsanların görebilmesine. 

D) İnsanların her şeyi söze dökebilmesine. 

 

 
Soru 15. 

 
 
 
 
 
 
 

          
Metinde konuşma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

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

 

 

KONUŞMA YAŞAM DEMEKTİR 
 

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliğin akıl ve düşünme olduğu söylenir. 
Doğrudur da bu. Ama insanın ve insanlığın gelişebilmesi için yalnızca akıl ve 
zihinden geçen kuru düşünceler yeterli olmuş mudur acaba? Eğer insan 
gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü söze dökmemiş olsaydı bugünkü 
gelişmelere ulaşılabilir miydi? Hiç sanmam. 

Günlük yaşamımızda, birine içimizi dökmede, eşimiz dostumuzla anlamlı 
ilişkilerimizde onsuz edebilir miyiz? Bir ameliyat ekibi hastayı konuşmadan 
ameliyat edebilir mi?  Radyolar, televizyonlar, filmler, tiyatrolar vb. konuşma 
olmadan neye yarayabilir?  

Bütün bunları şöyle bir düşündüğümüzde konuşmanın yaşamın ta kendisi 
olduğunu söylemek bir abartı olmayacaktır. 

 

I. Eşimizle ve dostumuzla ilişkilerimizi sağlamak için konuşmak 
önemlidir. 

II. Televizyon izlerken ya da tiyatro seyrederken sürekli konuşmalıyız. 

III. Konuşmak, yaşamın ta kendisidir. 

IV. Radyo dinlerken de sürekli konuşmalıyız. 
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Soru 16.   
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Her yaşın bir güzelliği vardır. 

B) Mutlu bir yetişkin olabilmek için çocukluğumuzu çocuk gibi yaşamalıyız. 

C) Etrafımızda birçok mutlu yetişkin görebiliriz. 

D) Daha ciddi, daha olgun olabilmek için çocuk ruhu taşımalıyız. 

 

 

Soru 17.   

 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde hiçbir ses olayı olmamıştır? 

 

A)  I             B)   II               C)  III                D)  IV 
 
 
 
 
Soru 18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki alan bir sözcük vardır? 

 
 

A) Babam bademcik ameliyatı oldu. 

B) Küçük gelincikler düğünde oynadı. 

C) Mehmetçik’teki Üzüm Festivali’ne gittik. 

D) Arkadaşımın gözünde arpacık çıktı. 

 

 

 

I. Onun resmi daha güzel. 

II. Limandan bir balıkçı teknesi ayrıldı. 

III. Masadaki kâğıtları bana uzat. 

IV. Çiçeklerin kokusu çok güzel. 

 

Etrafınıza şöyle bir bakın. Çocukluğunu çocuk gibi yaşamamış insanların 

içinde çocukluktan kalma “çocuk ruhu” olmadığını görürsünüz. Onlar 

farklıdırlar. Daha ciddi, daha olgun, daha sert bir görünüşleri vardır. Bir 

düşünün, uçurtma uçurmamış bir çocuk nasıl mutlu bir yetişkin olabilir ki? 
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Soru 19.   

             
  

Ece ile Ahmet’in kafası karışmış, yukarıdaki cümleyi anlamlı hâle getiremiyorlar. 
Size göre yukarıdaki cümlenin hangi iki kelimesi yer değiştirdiğinde cümle 
anlamlı olur? 

 

A) İnsan - birazını 

B) Bir - akıllı 

C) Paranın - öğüdün 

D) Aldığı - bir 

 
 
 
Soru 20.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sözcük hâlinde hem de ek hâlinde zamir      

vardır? 

 
 

A) Bunları ben aldım. 

B) Evimiz Ahmetlere yakındır. 

C) Ben, size uğrarım. 

D) Kardeşiniz, size ve annenize benziyor. 

 

 

Soru 21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinden aynı kişiye kitaptan başka şeylerin de verildiği 
anlaşılmaktadır? 

 

A) Şimdi size de bir kitap vereyim. 

B) Şimdi size bir de kitap vereyim. 

C) Şimdi bir kitap da size vereyim. 

D) Şimdi de bir kitap size vereyim. 

 
 
 

“Akıllı insan kazandığı öğüdün 
birazını, aldığı paranın ise 
birçoğunu bir yana koyar.” 

 

http://www.google.com.tr/imgres?q=%C3%A7ocuklar+karikat%C3%BCr&start=93&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=VpYA3BKyFwRS_M:&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-illustration-2334825-puzzled-kids-cartoon.php&docid=qCLceyd4c20hTM&imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/2334825/2/stock-illustration-2334825-puzzled-kids-cartoon.jpg&w=380&h=321&ei=LvWzT-H3NMnasgas382FDA&zoom=1&iact=hc&vpx=263&vpy=160&dur=437&hovh=206&hovw=244&tx=135&ty=153&sig=107876824609607031818&page=5&tbnh=142&tbnw=168&ndsp=25&ved=1t:429,r:13,s:93,i:33
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Soru 22.  “Gelmezler” fiilinin çekimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

 

A) Gelecek zamanın olumsuzu, 3. çoğul şahıs 

B) Geniş zamanın olumsuzu, 3. çoğul şahıs 

C) Geçmiş zamanın olumsuzu, 3. tekil şahıs 

D) Şimdiki zamanın olumsuzu, 3. tekil şahıs 

 
 
Soru 23.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? 
 

A)  Kitapçılar        B)  Soluk       C)  Kızgın        D)  Ağaçlar 
 
 
 
Soru 24.  

 
 
 
 
 

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ödülün yararı 

B) Ödülün eğitimdeki zararı 

C) Ödülün verilme yöntemi 

D) Olumlu davranışları özendirme 

 

Soru 25.  

 
 
 

 
Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması 
yoktur? 

 

A) Kalavaç’ta eski köy evlerini hâlâ görebiliriz.  

B) Cep telefonunun sesi çok yüksek. 

C) Seninle elma ağacının altında buluşalım. 

D) O kitabın yazarının adını bilmiyorum. 

Ödül, mutlaka olumlu bir davranışı ödüllendirmeye yönelik olmalı ve kişiye özel 
verilmemelidir. Sıradan davranışlara sık sık ödül dağıtmak ise ödülü ödül  
olmaktan çıkarır, etkisiz ve ilgisiz bir davranış hâline getirir. Bu ise olumlu 
davranışları özendirmez. 
 

 

 Bir ismi birden fazla isim tamlıyorsa bu tür tamlamalara “zincirleme 
isim tamlaması” denir. 
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Soru 26.  
 

 
 
 

Emel’in okuduğu, bir bölümü yukarıya alınan metnin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

  A)  Fabl       B)  Masal       C)  Öykü          D)  Efsane 
 
 
 
Soru 27.  “Dün Girne’de festival varmış.” cümlesindeki öğelerin dizilişi hangi seçenekte   

doğru olarak verilmiştir? 

 
 

A) Tümleç – özne – tümleç – yüklem 

B) Özne – tümleç – tümleç – yüklem 

C) Tümleç – tümleç – özne – yüklem 

D) Özne – tümleç – yüklem – tümleç 

 
 
Soru 28.   Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalama işaretlerinden hangisi yanlış    

kullanılmıştır? 

 

A) Ali’mi söyledi bunları? 

B) Hayır, bunu kabul edemem! 

C) Atatürk diyor ki: “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” 

D) Herkes anlatılanlara güldü. 

 

 
Soru 29.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” zamir göreviyle kullanılmıştır? 

 

A) Evdekini bana getir. 

B) Bahçedeki çiçekler açtı. 

C) Çok çalıştım ki başarılı olayım. 

D) Sınavdaki sorular çok kolay. 

Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın 
beşiğini tıngır mıngır sallar iken memleketin birinde iki 
kardeş varmış. İkisinin de huyu suyu birbirine 
benzermiş. Kim ne derse ona inanırlarmış. Yüzlerine 
gülen, emeklerini elinden alırmış. 
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Soru 30. 
 

            
    

   Yukarıdaki cümleyi söyleyen Emete, hangi duygu içindedir? 

 

A) Heyecanlıdır. 

B) Şaşkındır. 

C) Pişmandır. 

D) Endişelidir. 

 

 
Soru 31. 

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

 
A)                B)          C)       D)  

                                                             
 

 

 

 
Soru 32.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur? 

 

A) Bu kitabı kaç liraya aldınız? 

B) Tatile üç gün kaldı. 

C) Nasıl ev arıyorsunuz? 

D) Eve yeni koltuk aldık. 

 
 

Sınavlarıma daha çok çalışsaydım, 

bu notu almazdım. 

Geçen pazar, piknik yapmak için Büyükkonuk’a gittik. Çok 

güzel bir yerdi. Küçük havuzlarda yüzen ördeklerin sesi, pişen 

yemeklerin güzel kokusu, bölgenin temizliği her şey 

mükemmeldi. 
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Soru 33.   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

 

A) Ahmet, KKTC’ni yarışlarda temsil edecek. 

B) Türkçe dersini çok seviyorum. 

C) Ayşe’de bize gelsin. 

D) Kitapdaki bilgiler çok doğru. 

 

Soru 34.   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

 
 

A) Pencerenin      B)  Yeşilköy       C)   Açıkgöz              D)   Cumartesi 
  
 
 
Soru 35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Özgür olma duygusu 

B) Düşünebilme 

C) Yazabilme 

D) Atatürk sevgisi  

 

 

Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir sonraki 

sayfaya geçiniz.  

Her güzel şeye “Atatürk” diyesim geliyor. 
Tutsak değilsek başka uluslara, 
Okuduğumuzu anlıyor, 
Yazabiliyorsak kolayca, 
Özgürsek, 
Düşünebiliyorsak uygarca, 
Sana borçluyuz. 
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Read and answer the questions 1 - 4.  

 

My sister Caroline works at Amberton Farm. She loves 

it, but it's not an easy job! She gets up very early in the 

morning and goes to work at about half past five. 

Sometimes she doesn't come home until eight o'clock 

in the evening! 

She does lots of different things during the day. She 

feeds the animals and makes sure they are all happy. She also cooks lunch, and in 

the afternoon she teaches some of the visitors how to ride a horse. I sometimes 

visit her at the farm, but I don't stay all day because she is very busy. Do you want 

to come with me to Amberton Farm the next time I go?  

 
Soru 1.   What does Caroline do at half past five in the morning? 

 

     A)   She comes home.      B)   She goes to work. 

     C)  She cooks lunch.      D)   She rides a horse. 

Soru 2.   Which one is correct about Caroline? 

 

A) She has got an easy job. 

B) She is very busy at work. 

C) She gets up late in the morning. 

D) She teaches visitors how to feed the animals. 

Soru 3.    Caroline usually comes home...... 

A) at half past five in the morning. 

B) in the afternoon. 

C) at eight o'clock in the evening. 

D) at lunch time. 

Soru 4.    Who visits Caroline at the farm? 

A) Her brother       B)  Her friend       C)  Her parents    D)  Her sister 

 

İNGİLİZCE TESTİ 
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Read the e-mail and answer the questions 5 - 8. 

 

 

Soru  5.  

 

A) have                 B)  live        C)  make   D)  sit 

 
Soru  6.  

A)  in        B)   at        C)  on   D)  by 

 

 Soru 7. 

A) he        B)  his        C)  him            D)  he is 

 

Soru  8.  

    A)  cook        B)  waiting       C)  look            D)  listening 

 

 

My name's Erica. I am sending a photo of my home in Toronto.                                

I ____ (5) here with my parents, my brother and sister. 

It's two o'clock ____(6) the afternoon here and it's night! (The days are very 

short in February.) It isn't snowing today but it's very cold. What's the weather 

like there? 

At the moment I am sitting in my bedroom and I am listening to music. My 

favourite singer is Justin Bieber. Do you like ___(7)? My favourite sport is 

football. I always go to matches. 

My mum is ____ (9) for me. It's time for lunch now. Goodbye from Toronto! 

Erica 

From... Erica Torp 

To... John Baker 

Subject: Penpals on the Web 
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Choose the correct answer.  

Soru 9.     I have got a brother. ______ name is Tony. 

A) He         B)  His        C)  He's            D)  Him 

Soru 10.   Terry always _____ a uniform. He is a policeman. 

A) wears         B)  have        C)  makes           D)  take 

Soru 11.   I am meeting my friends ____ 5 o’clock ____ the cinema today. 

A) on / in         B)  at / in front of     C)  in / next to           D)  to / near 

Soru 12.   ‘ What time is it?’   10:45  

     A)   It's quarter past ten.     B)   It's quarter past eleven. 

     C)  It's quarter to eleven.     D)   It's quarter to ten. 

Soru 13.   What do you usually do in your free time? 

A) I wake up at 10 o'clock. 

B) I walk in the park. 

C) My favourite food is pizza. 

D) It's next to the cinema. 

 

Soru14.    Tom is very ______.  He works out in the gym every day. 

A) lazy        B)  fit        C)  honest           D)  slow 

 

Soru 15.   Yesterday the weather _____ very cold and rainy so we ______ at home. We didn’t 

go out. 

A) is / are       B)  are / stay       C)  were / was           D)  was / stayed 

 

 Sınavınızın II. Periyodu bitmiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz. 


