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Le sujet comporte 4 pages 
 
 

ANLAMA 

 

Ali’nin Bir Günü 

 

 Ali saat 06.00’da uyandı.Kahvaltı etmedi. Saat altı buçukta spor salonuna 

gitti. Orada egzersiz yaptı. Bisiklete bindi ama yüzmedi. Bir saat sonra eve geldi. 

Evde banyo yaptı ve kahvaltı etti. Saat dokuza yirmi kala işe gitti. İş yerinde sadece 

bir saat dinlendi. Ali’nin işi çok yorucu ama o işini çok seviyor. Ali’nin işi 19.00’da 

bitti. Yediyi çeyrek geçe metroya bindi. Metro çok hızlı bir ulaşım aracı. Yolculuk  

yarım saat sürdü. Saat sekize çeyrek kala eve ulaştı. Saat yirmi üçte uyudu. 

 

 

     KAYNAK: Yunus Emre TürkçeÖğretim Kitabı 
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       Épreuve : Turque (toutes sections)  

 

 

S1-Doğru mu?(D) Yanlış mı?(Y)  3*0.5=1,5 Puan 

      * Ali kahvaltı etti.   (      ) 

      * Ali işini çok seviyor.  (      )  

    * Ali bisiklete bindi ama yüzmedi.(      ) 

 

S2- Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz. 3*0.5=1,5 Puan 

* Ali saat kaçta uyandı?                         

a- Ali saat altıda uyandı. 

b- Ali saat yedide uyandı. 

c- Ali saat yedi buçukta uyandı. 

 * Ali saat altı buçukta nereye gitti? 

a-Ali saat altı buçukta işe gitti. 

b-Ali saat altı buçukta eve gitti. 

c-Ali saat altı buçukta spor salonuna gitti. 

 * Metro nasıl bir ulaşım aracı? 

a- Metro yavaş bir ulaşım aracı. 

b- Metro hızlı bir ulaşım aracı. 

c- Metro ucuz bir ulaşım aracı. 

 

 

 

 

 

 

Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ….……... 

Nom et prénom : ………………………………………………….........................….. 

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..…. 

Signatures des 

surveillants 

………………. 

………………. 
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S3- Ali spor salonunda neler yaptı?   1,5 Puan. 

.................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

S4-Ali paragrafta neler anlatıyor?  1,5 Puan. 

.................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

GRAMER VE KELİME 

S1-Aşağıdaki kelimeleri zıtları ile eşleştiriniz. 0,25*6=1,5 Puan. 

 Çalışkan  Dar 

 Ucuz   Şişman 

 Kolay   Boş 

 Zayıf   Tembel 

 Geniş   Pahalı 

 Dolu   Zor 

S2- Aşağıdaki kelimeleri uygun yere yazınız. 0,3*10=3 Puan 

 (soğuk, sabah, alışveriş, okulda, geçe, telefonla, burası, kütüphaneden, çocuklarımla, hepsi) 

*Bu ekmeklerin…………..çok taze.   *Biz markette…………….yaptık. 

*Saat sekizi kırk beş…………otobüse bindik. *Türkçeyi…………….öğreniyorum. 

*Bu oda sıcak değil,……………   *Uçakta……………konuşmak yasaktır. 

*Bu kitapları…………………..aldım.   *Biz, eşim ve …………… kahvaltı yapıyoruz. 

*Her ……………. işe gidiyorum.   *Bu çok güzel bir fotoğraf …………….neresi. 
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NE RIEN ECRIRE ICI 
 

 

 

S3- Aşağıdaki kelimeleri düzgün cümleler haline getiriniz  3*1=3 Puan 

*(maç-baba-oğul-ve-seyrediyorlar-televizyonda) 

 

*(okuyor-gazete-Ahmet) 

 

*(başladı-Türkçe-saat-dersi-10.00’da) 

S4-Aşağıda verilen boşluklara uygun ekleri yazınız. 0,25*6=1,5 Puan 

 ( -tan, -da, -i, -yim,-mı,-e) 

   *Ben dün market…..gittim.      *Hasan araba…….oturuyor. 

   *Ali’nin ev…..çok güzel.         *Öğretmen sınıf……çıktı. 

   *Çocuk hasta…..  .                   *Ben lisede öğrenci…… 

 

KOMPOZİSYON 

Soru- Hakan ve Nilgün isimlerini kullanarak bir tanışma diyalogu yazınız.  Diyalog 8(sekiz) 

satırı geçmeyecektir.  5 Puan 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

. 
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