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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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B. ΥAZMA                                                                                                      30 PUAN 
 
DİKKAT! Aşağıda verilen konularda iki (2) kompozisyon yazınız. 
 
1. Aşağıda verilen konuda 40-60 kelimelik bir kompozisyon yazınız.   10 puan 
 
4-10 Haziran 2017 tarihleri arasında altıncısı yapılacak olan FESTİVAL 408, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenleniyor. Festivalde dans ve tiyatro  
performansları, atölyeler, film gösterimleri ve söyleşileri gibi  pek çok etkinlik yer alıyor. 
Farklı mekânlarda gerçekleşecek olan tüm etkinlikler ücretsizdir ve katılıma açıktır. 
Aşağıdaki bilgileri kullanarak arkadaşınıza bir e-mail gönderip festival hakkında bilgi 
veriniz ve onu festivale davet ediniz. 
 

 
 

http://www.posta.com.tr/ 

4.06.2017 

7.06.2017 

8.06.2017 

9.06.2017 

10.06.2017 
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2. Aşağıda verilen konuda 80-100 kelimelik bir kompozisyon yazınız.     20 puan                   
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
C. OKUMA - ANLAMA                                      30 PUAN 
 
BİRİNCİ METİN                                                                                16 Puan
                                
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.  
 

Sınav Stresinin Etkisi 
 

Sınav stresi ve sınav kaygısı öğrencilerin sınava 

hazırlanırken ve sınava girerken keyif almalarına engel 

olarak tam tersi olan kaygı, endişe, korku, çaresizlik gibi 

olumsuz duyguları yaşamalarına neden olmaktadır. Bu gibi 

olumsuz duygular yaşayan bir öğrenci ne kadar başarılı 

olabilir? Bu tür olumsuz duygular içinde sınava hazırlanan ve sınava giren öğrencilerin 

başarı düzeyi, bunları hissetmeyen ve daha az hisseden öğrencilere göre daha 

düşüktür. Sınav stresi ve kaygısı yüksek olan öğrencilerin bir bölümü ise sınav 

sonucunda başarı gösterseler de, sınava hazırlık ve sınava girme durumu bir eziyete, 

son derece sıkıntılı, gergin bir sürece dönüşmektedir. 

Sınav stresi nasıl atılır ve sınav kaygısı nasıl yenilir sorularını soran öğrencilere ilk 

önerimiz düzenli yürüyüşler yapmalarıdır. Çoğu öğrenci daha çok ders çalışması 

gerektiğine inanırsa da, sınav kaygısını yenmek ders çalışmanın dışındaki bazı 

etkinliklerle sağlanabilmektedir. İkinci olarak, sınava hazırlanan öğrencilerin ders ve 

sınavları çok yoğun olsa da keyif aldıkları aktivitelere zaman ayırmalarını tavsiye 

ediyoruz. Düzenli yürüyüşler ve keyif alınan aktiviteler yapmak, sinir sistemindeki çok 

önemli bazı hormonların üretilmesini sağlayarak mutluluk ve keyif hissetmelerini 

sağlayacaktır. Üçüncü olarak, öğrencilere hissettikleri sınav stresini ve sınav kaygısını 

bastırmaya çalışmamalarını öneriyoruz. Kendisiyle konuştukları zaman iyi hissettikleri 

yakınları ve arkadaşlarıyla sınav stresi ve kaygısını paylaşmaları faydalı olacaktır. 

Sınava hazırlık sürecinde oluşan stresi ve kaygıyı yaratan olumsuz düşünceleri 

paylaşmak belli bir ölçüde onları rahatlatacaktır. 

“Ben sınavı kazanabilecek miyim?” ya da “Ya kazanamazsam ben ne yaparım?” gibi 

düşüncelere dalıp gitmeden, size keyif veren etkinliklere mutlaka zaman ayırın. Anne 

babalar hoşlanmasalar da, sınava hazırlanırken  internetle, müzikle ve 

arkadaşlarınızla zaman geçirmeniz sınav kaygısı ve sınav stresinizi azaltacaktır. Bu 

arada, bunlara çok fazla zaman ayırmak da sınav kaygısını ve stresini 

yükselteceğinden, bu aktivitelerin zamanlaması da dikkatlice yapılmalıdır.   
                          http://sinavkaygisi.info 

Son gittiğiniz tatili anlatınız. 

 Ne zaman ve kimlerle gittiniz? 

 Nerede ve kaç gün kaldınız? 

 Nereleri ziyaret ettiniz? 
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Lütfen doğru cevabı işaretleyiniz.                                               (8x2=16 puan)              
     
 
1.  Sınav stresi ve sınav kaygısı ...                                                                  (2 puan) 
 

a. öğrencilerin olumsuz duygular yaşamalarına neden olmaktadır.  
 

b. öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmasına neden olabilir.    
 

c. kesinlikle başarısızlığa yol açar.  
 
 
2. Kaygı, endişe, korku ve çaresizlik gibi olumsuz duygular hisseden öğrencilerin    
    başarı düzeyi, iyimser olan öğrencilere göre daha yüksektir.                      (2 puan)                                                                                                                         
                                                 
 
 Doğru       Yanlış    
       
       
3. Stresli öğrenciler sınav sonucunda başarılı olsa da, …                               (2 puan)                                                                                      
 

a. sınav onlara keyif vermektedir. 
     

b. sınava girme durumu gergin bir süreçtir. 
 

c. sonuçtan memnun değildir. 
 
 
4. Stresten kurtulmak için …                   (2 puan)  
     

a. yürümek faydalı olabilir. 
 

b. hiçbir etkinliğe katılmamak gerekir. 
 

c. daha çok ders çalışmak gerekir. 
 
 
5. Sınav dönemi yoğun olduğu için öğrencilerin başka aktivitelerle vakit  
    kaybetmemesi gerekir.                                                                                 (2 puan)                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Doğru    Yanlış  
 
 
6. Yürüyüş ve aktivite …                                                                                  (2 puan)                                                                                                          
 

a. yapmaktan kaçınılmalıdır. 
 

b. yapmak vakit kaybıdır.  
 

c. yapmak bazı hormonların üretilmesini sağlamaktadır. 
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7. Öğrencilerin hissettikleri sınav stresini bastırmaları gerekir.                        (2 puan) 
 

Doğru    Yanlış  
 
 
8. Sınav stresi hisseden öğrenciler arkadaşlarıyla zaman geçirmelidir.          (2 puan)                                                                                                                                     
 

 
Doğru    Yanlış  

 

 

 
İKİNCİ METİN                       4 Puan 

 
Aşağıdaki tabloda verilen bilgilere göre boşlukları doldurunuz.   (4x1=4 puan)       
 
      
 

 

Akdeniz Bölgesi 
Köfteli ve Bulgurlu 
Analı kızlı Çorbası 
 
Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı 
ve katkısı yoktur. 
Türk gıda kodeksi uyarınca koruyucu 
madde ve renklendirici içermez. 
Menşe ülke: Yunanistan 
Enerji: 1 porsiyon (250 ml) hazırlanmış 
çorba için: 77 Kcal 
Net miktarı: 92 gram 
Yaklaşık 4 porsiyon 
Tavsiye edilen tüketim tarihi: 18.08.18  
Serin, kuru ve kokusuz yerde saklayınız. 
 
Afiyet olsun! 
 

 
 
 
ÜÇÜNCÜ METİN                                                                    10 Puan
                 
 
 
 
 
 
 
 

Kuru 

çorba 

 
1. Ürün çeşidi: ……………………....         2. Üretici ülke: …………………….... 
 

3. Son kullanma tarihi: ……………………....      4. Miktar: …………………….... 
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ÜÇÜNCÜ METİN                     10 Puan 

 
Ali, İstanbul Gençlik Festivali’ne katılacak. Metinleri okuyup katılacağı 
etkinliklerin hangi metne ait olduğunu belirtiniz.                             (5x2=10 puan)               

             

Sanat Galerisi 

İstanbul Gençlik Festivali'nde gençler 

sanata doyuyor.  

Senin için geleneksel  ve modern sanatın 

iç içe olduğu görsel bir şölen 

hazırlamayı da unutmadık.  

Festival boyunca alanda  fotoğraf, resim 

ve karikatür sergisi seni bekliyor. 4 gün 

boyunca sanat eserlerini bu alanda 

yakından inceleyebilirsin .  

Konserler 

Senin için keyif alacağın konserler de 

düzenledik. Hep beraber eğlenmeye ne 

dersin? Detaylar çok yakında!  

Bilgime de genel kültürüme de 

güvenirim, yarışmaktan da hiç 

çekinmem diyorsan sivil toplum 

kuruluşları stantlarımızda senin için 

bilgi yarışmaları hazırladık.  

Peki ben bilgi yarışmalarına nasıl 

katılacağım dediğini duyar gibiyiz. 

Anlık olarak gelişecek yarışma 

konseptinde, başarılı katılımcıları  

sürpriz ödüller bekliyor . 

Kariyer Günleri 

Evet genç, belki henüz liseye yeni 

başladın belki bitirmek üzeresin ya da 

belki zaten tercihini yapıp üniversite 

öğrencisi bile oldun… Geleceğini 

şekillendirmek, hayatının en önemli 

parçalarından biri olacak iş hayatına yön 

vermek ise tamamen senin elinde!  

İşte tam da bu yüzden Festival Alanı 

Kariyer Köşesi’nde senin merakını 

gidermek, sorularını yanıtlamak ve 

geleceğini şekillendirme sürecinde  

sana destek olmak için seni bekliyoruz .  

           Ok Atma & Yapımı 

Hiç denedin mi bilmiyoruz; ama bizce 

ok atmak hem eğlenceli hem de 

stratejik bir aktivite. Üstelik nasıl 

yapıldığını da ok ustaları tarafından 

öğrenme fırsatın var. Hem dilediğin 

kadar deneyip odaklanma ve 

hedefleme becerini geliştirebilirsin;  

hem de okçuluk hakkında daha önce 

duymadığın bilgileri öğrenebilirsin!  

Söyleşiler 

Festivalde senin için çok önemli 

misafirler ağırlayacağız, eminiz onlara 

sormak isteyeceğin sorular olacaktır. 

Sen de bu söyleşileri kaçırma !  

                         http://www.istgencfest.com/  

  Metin 

A Perşembe günü bir resim sergisine gitmek istiyor.  

B Cuma günü spor yapmak istiyor.  

C Cumartesi günü müzik dinleyip eğlenmek istiyor.  

D Pazar günü ilginç bir söyleşiye katılmak istiyor.  

1

1 

3

1 

2

1 

4

1 

5

1 

http://www.istgencfest.com/


 6 

D. DİL KULLANIMI                             20 PUAN 
 
 
1. Lütfen eşleştiriniz.                                                                           (5x2=10 puan)               
 

 
 
2. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz.                                          (5x1=5 puan)               
 
1. Sen çok yorulma      a. ellerin var. 

2. Buz gibi      b. çabuk iyileşirsiniz. 

3. Eskiden her hafta futbol oynuyordu  c. ama kahve yapamam. 

4. Siz çok güçlüsünüz    d. çünkü hastasın. 

5. Ben çay yapabilirim    e. artık oynamıyor. 

 
 
3. Aşağıdaki boşluklara uygun seçeneği seçiniz.               (10x0,5=5 puan)               
 

1.   Saçların altın  ________  sarı. 
        

a. rağmen        b. gibi         c. için  

 
2.   Atlar ________ başladılar. 
 

a.  koşmayı        b. koşmaktan c. koşmaya 

 
3.   Otobüse bineceğim ama ________  biletim var________ param. 

E Pazartesi günü geleceğini etkileyecek birkaç bilgi almak 
istiyor. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

a. İyi yolculuklar! 
 
b. İyi geceler! 
 
c. Çok yaşa! 
 
d. Tamam! 
 
e. Geçmiş olsun! 

1 

3 

4 5 

2 
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a. hem hem   b. ne ne  c. ya ya    
 

4.     ________  hasta ________ dondurma yiyor.  
 

a. hem hem   b. ne ne  c. ya ya 

 
5.   Taksim’e kadar beraber ________  mi? 
 

a. yürüyelim   b. yürüyünüz  c. yürüyebiliyor  

 
6.   Ahmet Bey bugün çok meşgul,   ________  yarın sizinle görüşür.  

 
a.  için    b. belki  c. rağmen 

 
7.   Hava çok sıcaktı, soğuk bir duş  ________  dinlendiler.  
 

a. aldığı   b. almaktan  c. alıp 

 
8.   Onlar uyumak  ________  yatak odasına gitsinler, burası salon. 
 

a. için    b. kadar  c. belki  
 

9.   Orada kebap  ________  döner yiyoruz ve sohbet ediyoruz. 
 

a. veya   b. hemen  c. henüz 
 
10.   Bu festival için bayramdan ________ farklı ülkelerden çocuklar geliyor. 

 
a. ile    b. önce  c. kadar  
 
 
 
 
 

                          
 
 
 

Başarılar dileriz! 
 
 
 
 
 
 


