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GENEL AÇIKLAMA 

 

1. Bu test için bir TEST SORU KİTAPÇIĞI ve bir de TEST YANIT kâğıdı vardır. Test soru 
kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz. (12 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.   
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TĠLKĠ ĠLE ODUNCU 

 

Bir tilkinin peĢine oduncular düĢmüĢ. Avcılardan kurtulmak için kaçan tilkinin 

karĢısına bir oduncu çıkmıĢ. Ona: “Bir yer göster de saklanayım.” diye yalvarmıĢ. 

Oduncu: “Benim kulübeye gir, orada seni görmezler.” demiĢ.  

Az sonra avcılar gelip oduncuya: “Buralarda bir tilki görmedin mi?” diye sormuĢlar. 

Oduncu ağzı ile “Görmedim.” dermiĢ; ama bir yandan da eliyle iĢaret edip tilkinin 

saklandığı yeri gösterirmiĢ. Avcılar, oduncunun sözlerini dinlemiĢ, ancak hareketlerine 

bakmamıĢlar. Avcılar gittikten sonra tilki, saklandığı yerden çıkmıĢ, hiçbir Ģey 

söylemeden uzaklaĢmak istemiĢ. Oduncu ĢaĢırmıĢ: “Nasıl oluyor! Sana iyilik ettim, 

canını kurtardım, sen bana bir teĢekkür bile etmiyorsun!” diye siteme baĢlamıĢ. Bunun 

üzerine tilki: “Ben sana teĢekkür ederdim etmesine; ama dilinle elin birbirine uymadı ki!” 

demiĢ. 

                                                                                 EZOP  

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

 

1. Tilki oduncudan neden yardım istiyor? 

 

A) Evde biraz dinlenmek için. 

B) Avcılardan kurtulmak için. 

C) Evden alacağı Ģeyler olduğu için. 

D) Oduncuyu kandırmak için. 

 

2. Yukarıdaki parçaya göre oduncu nasıl birisidir? 

 

A) Alçakgönüllü    B) Yardımsever        C) HoĢgörülü    D) Ġkiyüzlü 

      

3. Yukarıdaki parçadan aĢağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 
 

A) Ġnsanlar gördüklerine inanır. 

B) Her insan yapılan iyilikten dolayı karĢısındakine teĢekkür etmelidir. 

C) Oduncu yaptığından çok piĢmandır. 

D) Söylediklerimizle davranıĢlarımız birbirine ters düĢmemelidir. 

 

 

Türkçe Soruları 
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4.  AĢağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi en sonda yer alır? 

 
A) Kaptan             B) Kavak                      C) Kavun               D) Karton 

 

5. “Çürük-sağlam” sözcükleri arasındaki iliĢki aĢağıdakilerin hangisinde vardır? 

 

A) Eski-yeni                  B) Rahat-kolay             C) Durgun-temiz       D) YaĢlı-ihtiyar 

 

I) Yarın herkes geliyor. 

II) Eve giderken kardeĢini de götür. 

III) Seninle sabahleyin görüĢürüz. 
IV) Bu ülkede herkes politikacı olur. 

 

6. Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangileri aldığı ekten dolayı 

Büyük Ünlü Uyumu Kuralı‟na uymamaktadır? 
 

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

     

         

     

       

 

 

 

7. Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluĢturması için sıralama nasıl 

olmalıdır? 

 

A) IV-III-I-II-V-VI 

B) IV-III-II-I-VI-V 

C) II-IV-III-I-VI-V 

D) II-III-I-VI-V-IV 

 

8. “Piknik yapabilmek için güzel bir yer bulmak lazım;....... bazı yerler çok kalabalık.” 

cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 
A)  ile                     B) çünkü                 C) fakat                 D) halbuki 

 

 

 

 

 

I. ve zihin 

II. oyun 

III. el 

IV. çocukların 

V. geliĢtirir 

VI. becerilerini 
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Öğrenci Özel Ġsim Somut 

Ġsim 

Topluluk 

Ġsmi 

Sinem KuĢ Zeka Sürü 

Selim Ankara Sıra Orman 

Kaya Türk Mutluluk Sınıf 

Fatma Ġsmet Masa Su 

  
 9. Yukarıdaki tabloya göre hangi öğrencinin verdiği örnekler doğrudur? 

 

A) Sinem                  B) Selim              C) Kaya                  D) Fatma 

 
 

Her ġey Ġnsanla Güzel 

 

Her Ģey insanla güzel, 

Doğan güne karĢı yerinen evler, 

Mavi rüzgârların koĢtuğu sokak! 

Ġnsan olmazsa; kötü resimler gibi 

Lacivert bahçelerde baĢlayan bahar 

Temmuz tarlalarında bahar 

 

Ġnsanlar, canım insanlar! 

IĢıklar, güneĢler hep sizin için. 

Sizinle anlamlı gökler ve deniz, 

Sizinle bölüĢür sevinci kuĢlar, 

Siz varsanız korkunç değil 

Karanlığı gecelerin. 

...       Ġlhan GEÇER 

( 10, 11 ve 12. soruları yukarıdaki Ģiire göre cevaplayınız.) 

 
10. Yukarıdaki Ģiir kaç dizeden (mısra) oluĢmaktadır? 

 

A) 2                        B) 10                    C) 12                 D) 13 

 

11. ġaire göre her Ģey ne ile güzeldir? 
 

        A) Ġnsanla               B) Baharla                     C) IĢıkla                     D) Sevinçle 
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12. “Her ġey Ġnsanla Güzel”  Ģiirinde geçen aĢağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz 

yumuĢaması meydana gelmiĢtir? 
 

      A) Sevinci             B) KuĢlar                       C) Bahçelerde           D) Gecelerin 

 

13. “Tatlı” kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıĢtır? 
 

A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi. 

B) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir kızdı. 

C) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı. 

D) Hiç böyle tatlı elma yememiĢtim. 

 

14. “AyĢe‟nin kitaplarını arkadaĢları getirdi.” cümlesinin ögeleri hangi seçenekte sırasıyla 

verilmiĢtir? 

 

A) Özne-tümleç-yüklem 

B) Tümleç-özne-yüklem 

C) Tümleç-tümleç-yüklem 

D) Özne-yüklem 

 

 

 

      

 

 

15. Yukarıdaki dörtlükten aĢağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Tatil günlerinin sona erdiği. 

B) Çocukların okul bahçesinde oynadığı. 

C) Ġyi davranıĢların okulda kazanıldığı. 

D) Bahçedeki ağaçların yeĢerdiği. 

 

 

 

 

Koskoca bir tatil ne çabuk geçti. 

Okulun bahçesine can geldi, Ģenlik geldi. 

KoĢuyoruz burada güvenli geleceğe, 

Saygı, sevgi, hoĢgörü en yüce değerlere. 
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16. AĢağıdaki dört sözcükten üçü birbirine benzemektedir. Farklı olan sözcük hangisidir? 

       
        A) Defter                 B) Kitap                      C) Gazete          D) Dergi  

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                   
17. Yukarıdaki paragrafta kaç tane cümle vardır? 

 

        A) 3                                B) 4                                C) 5                            D) 6 

 

18. AĢağıdakilerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıĢ bir sözcük vardır? 

 

A) Evimizin bahçesindeki çiçek büyüdü. 

B) Yarınki derste sıfat tamlamasını öğreneceğiz. 

C) Beni oradan göremezsin. 

D) Gözlüğümü kaybedince üzüldüm. 

 

 

 

 

 

 

19. Yukarıdaki paragrafa göre hayatımızdaki yapıcı unsurlardan bir tanesi nedir? 

 

A) Bir hata yaptığımızda suçluyu dıĢarıda aramak. 

B) Hatayı dıĢ etkenlere bağlamak. 

C) Hatalardan ders almak. 

D) Birilerinin bizi hataya sürüklemesi. 

 

 

Bir bilge, oğullarına nasihat ediyordu: 

Canım oğullarım, hüner öğrenin; çünkü hüner,  

yaĢayan bir zenginliktir. Hüner sahibi, bir gün 

yoksul düĢse üzülmez. Çünkü onun hüneri kendi 

varlığında bulunan bir zenginliktir. 

 

       Hatalardan ders almak, hayatımızdaki yapıcı unsurlardandır. Bir hata 

yaptığımızda suçluyu hemen dıĢarıda ararız. Ne var ki hatalarımızın genelinde, 

suçluyu içimizde aramalıyız. Asla hataları dıĢ etkenlere bağlamamalıyız. Bizleri hataya 

birileri sürüklese bile, kendimiz bu hatayı kabullenerek onun sonucuna katlanırız.  
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20. AĢağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme eki almıĢtır?  

  

A) Ġlkbaharda gelincikler açar. 

B) ArkadaĢım bademcik ameliyatı oldu. 

C) Gölcük‟te deprem olmuĢ. 

D) ġu kedicik çok sevimli. 

 

 

 Ġpek böceğinin aslı kelebektir. Kelebeğin bıraktığı yumurtalardan kısa 

zamanda ipek böceği oluĢur. Bir müddet çok sevdiği dut yaprağı ile beslenir. Dut yaprağı ile 

beslenmekten bıkınca üreticinin çaprazlama yerleĢtirdiği dallara çıkar. Dal üzerinde kendine 

uygun bulduğu bir yerden ağzındaki tükrük bezlerinin ürettiği salgıyla kozasını örmeye 

baĢlar. 

  

( 21 ve 22. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)  
 

21. Yukarıdaki paragrafın konusu nedir? 
 

A) Ġpek böceğinin önemi 

B) Ġpek böceğinin oluĢumu ve yaĢamı 

C) Ġpek ipliğinin oluĢması 

D) Ġpek kozalarının ayrılması 

 

22. Parçada aĢağıdakilerden hangisine değinilmemiĢtir? 

 

A) Ġpek böceğinin meydana geliĢi 

B) Ġpek böceğinin beslenmesi 

C) Ġpek kozasının oluĢması 

D) Ġpekli kumaĢın dokunması 
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23. Türkçe‟de sessiz harfler “sert sessizler” ve “yumuĢak sessizler” diye ikiye 
ayrılır. Yandaki eve gidebilmek için sert sessiz harflerin olduğu ok iĢaretini takip 

etmeliyiz. Buna göre aĢağıdaki seçeneklerde yer alan hangi ok iĢaretini takip etmeliyiz? 
 

 

        A)                                B)                               C)                         D)  

       

   24.  AĢağıdaklerin hangisi, “baĢına gelenlerden unutamayacağı bir ders almak” anlamında   

kullanılan bir deyimdir? 

 

A) Kulağına küpe olmak 

B) Kulağını bükmek 

C) Kulağını çekmek 

D) Kulak asmamak 

 

25. AĢağıdaki cümlelerden hangisi bir “sitem” cümlesidir? 

 

A) Aaa! Herkes buraya mı geliyor? 

B) Annem çok gecikti, niye gelmedi acaba? 

C) Nedense bir benim söylediklerim ağır geliyor. 

D) Bilseydim bu iĢe hiç baĢlamazdım. 

 

  
 

26. Yukarıda yer alan kitaplardan hangisinin adı belirtili isim tamlamasıdır? 

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

 

 

 

 

 

II. 

Gün  

Batımı 

III. 

Kuşun  

Sesi 

IV. 

Gümüş 

Balık 

I. 

Çocuk 

Kalbi 

f, h, s, c f, h, s, m p, ç, t, k b, c, d, g 

http://www.2kr2.com/wp-content/uploads/2011/02/110-115x115.gif
http://www.2kr2.com/wp-content/uploads/2011/02/110-115x115.gif
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27. “ġunu bana hanginiz aldı?” cümlesinde altı çizili zamirlerin çeĢitleri sırasıyla hangi 

seçenekte verilmiĢtir? 
 

A) KiĢi zamiri-kiĢi zamiri-soru zamiri 

B) KiĢi zamiri-iĢaret zamiri-soru zamiri 

C) ĠĢaret zamiri-kiĢi zamiri-belgisiz zamir  

D) ĠĢaret zamiri-kiĢi zamiri-soru zamiri 

 

   I. Çok ince düĢünceli bir kızdır. 

   II. Onun beli çok incedir. 

   III. Çantamdaki ince defteri bana getir. 

   IV. Hava çok sıcak, ince giysilerini giy. 
 

28. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü niteleme sıfatı değildir?   
 

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

 

29. AĢağıdaki cümlelerde yer alan “-ki”lerin hangisi farklı bir görevde kullanılmıĢtır? 
 

A) Defterdeki ödevleri yap. 

B) Çatıdaki kuĢa bak. 

C) Evdekini bana getir. 

D) Fırındaki yemeği götür. 

 

30. Yukarıdaki bulutlarda yer alan numaralandırılmıĢ cümlelerin hangisinde duyguya yer 

verilmemiĢtir? 

 

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

 

 

 

II. Karşıdaki 

ağaca kadar 

yürüyeceğiz. 

IV.  Gördüğüm 

en güzel kuş. 

I. 

Şu harika 

kelebeğe bak. 

III. Buraları 

dolaşmak çok 

zevkli. 
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31.  AĢağıdaki atasözlerinden hangisi “YardımlaĢarak daha büyük iĢler baĢarılır.” anlamı 

taĢımaktadır?  
        

A) Haydan gelen huya gider. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

D) Bugünün iĢini yarına bırakma. 

 

32. Fiillerin kiĢi ve zaman eki almadan yalnızca “-mak, -mek” ekleriyle belirtilen 

biçimlerine “fiilin mastarı” denir. Buna göre aĢağıdaki fiillerden hangisinin mastarı 

yanlıĢ gösterilmiĢtir? 

 

                Fiil                      Mastarı 

A) Saklandılar            saklamak 

B) Oturuyorduk         oturmak 

C) Bekletsinler        bekletmek 

D) SöyleniyormuĢ     söylenmek 

 

33. AĢağıdaki fiillerden hangisi Ģimdiki zamanın ikinci çoğul kiĢisidir? 

 

       A) KoĢuyorlar                B) Gidiyorum              C) Bakıyoruz  D) Geliyorsunuz 

 

34. AĢağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım eki hem çekim 

eki almıĢtır? 

 

A) Çocukluk yıllarımı özlüyorum.  

B) Küçük bir koruluktan geçtik. 

C) Bu yolculuk beni çok yordu. 

D) ġu tuzluk boĢalmıĢ. 
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35. AĢağıdaki seçeneklerde yer alan cümlelerin hangisinde noktanın (.) kullanılması 

gereksizdir? 
 

A) Sınavda 1.‟inci oldu. 

B) Onunla 25.09.2011‟de görüĢtük.                  

C) Film, 10.50‟de baĢlayacak. 

D) Hasan, derslerine çalıĢıyor. 

 

36. AĢağıdaki cümlelerde yer alan seçeneklerin hangisinde yazım yanlıĢı vardır? 

 

A) Evde bu istediklerinden var. 

B) Sendeki kitabı bana getir. 

C) ArkadaĢım LefkoĢa‟da yaĢıyor.  

D) Elif‟ler bize geldi. 

 

37. AĢağıdaki balonlarda yer alan hangi sözcük Türkçe‟nin ses yapısına uygundur? 
 

        A)                                   B)                                   C)                               D)  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

38. Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çocukluk günlerine duyulan özlem 

B) Anne-baba sevgisi 

C) Mutluluğa duyulan özlem 

D) Doğa sevgisi 

 

 

     Nasıl anmazsın o çocukluk günlerini 

     Dalda bülbülü vardı, gökte beyaz bulutu 

     Annem vardı, babam vardı. 

     Bahçemizde ılık, uzayan günlerdi yaz. 

 

Türk Spor Şair Tren 
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39. Yukarıdaki paragrafta yer alan noktalı kısmı aĢağıdaki seçeneklerden hangisiyle 

doldurmalıyız? 

 

       A) Masal                  B) Hikâye        C) Fabl          D) Anı  

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Yukarıdaki paragrafın baĢlığı aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

A) Dikkatli Dinlemek 

B) Tarafsız GörüĢ 

C) HoĢgörülü Olmak 

D) Ön Yargı 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HoĢgörülü olmak ne demektir? Herhâlde baĢkalarının düĢüncelerini 

doğrudan kabullenmek üzere kendi düĢüncelerimizden vazgeçmemiz demek 

değildir. BaĢkalarının düĢüncelerine, “BoĢ ver.” diye aldırıĢ etmemek de 

değildir. HoĢgörülü olmak, bize seslenen kimsenin söylediklerini birtakım ön 

yargılara dayanarak tartıĢmadan geri çevirmek değildir. Söylenenleri 

dikkatle dinleyip tarafsız bir görüĢle inceledikten sonra karara varmaktır.  

 

 

YaĢanması mümkün olmayan, olağanüstü (gerçek dıĢı) 

olayları anlatan yazı türüne ........................  denir. Bu türde 

olay, kiĢi, yer ve zaman da hayal ürünüdür. BaĢında ve 

sonunda tekerlemelere yer verilir. 
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Choose the correct answer.  

1. Linda ____her grandparents every Sunday and they ____ a barbeque. 
 

A) visit / has       B) visits / have      C)   is visiting / having     D) visits / is having 

 

2. I am going to ____ a chocolate cake but I haven‟t got ____ milk. 
 

A) do / some       B) make / some      C) do / some                     D) make / any 

 
3. A: „ ____ is the end of year performance?‟   B: „It‟s ____ 13 May.‟ 

 

A) How / at       B) What time / at  C) Where / to             D) When / on 

 
4. ____ is my bird over there. It ____ colourful wings. It‟s very cute. 

 

A) This / has got    B) That / have            C) That / has got             D) This / have got 

 
5. How ____ butter ____ there in the fridge? 

 

A) much / is           B) many / are             C) many / is                     D) much / are 
 

6. A: Where‟s Sally?  B: She____ a shower. ____ you like me to call her?  

 

A) has / Do            B)  have / Can      C) is having / Do                D) is having / Would
  

7. My sister is very _____ today because she‟s got a new phone. Now, she ____ a new 

laptop. 
 

A) excited/wants   B) angry / is wanting   C) unfriendly / wants         D) friendly / is wanting 

 

8. I was very ____ when I saw my exam paper. The teacher said it was the ____ in    school. 
 

A) careful / bad     B) upset / worst         C) pleased / worse              D) tired / badly 

 
9. We ____ to a nice restaurant and ____ a nice dinner last night. 

 

A) go / had       B) went / had               C) go / have               D) went / has 

 
10. AyĢe is at home. She is watching TV with ___ sister ____ the living room. 

 

A) she / on       B) her / at                    C) her / in                          D) she / to 
 

 

English Questions 


