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VARIANTI
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Lënda: Gjuhë Turke
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8

Bu parçaya göre gerçek kardeşlik duygusu ne demektir?

1 puan

Kardeşlik duygusu, kendi düşünmek değil kardeşi düşünmektir.
9. Kardeşler neden birbirine yardım etmeleri gerekiyor?

1 puan

Çünkü her zaman kendimizden daha fazla kardeşlerin ihtiyacları olabilir.
10. Her zaman kardeşlik duygusu olması lazım mı?

1 puan

Kardeşlik duygusu her zaman ve herkeste olması lazım
11. Aşağıdaki kelimeler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
1.Yazar hangi soru karşısında sıkılmaktadır?

6 Puan

a.Yazar henüz bilmiyor

2.Yazar, hangi dönemde bilim adam olmaya karar vermişti? b.Üniversitede okuduktan sonra
3.Yazarın bilim adam olmaya yönlendiren şey nedir?

c.Bilim adamı

4.Yazarın gerçek mesleği nedir?

d.Yeni bir şey öğrenmek

5. Meslek sevgisi nerden geliyor?

e.Ne olacaksın?

6-Oğlunun mesleği ne olacak?

f.Heycandan ve sevgiden

a) 1e – 2b– 3d-4c-5f-6a
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Skema e vlerësimit: Gjuhë Turke

Varianti

A

12. B
13. A
14. A

15. Aşağıdaki fiilleri uygun zaman ekleriyle tamamlayınız?

3 puan

a) ıyor / –diler / –iyoruz
16. Aşağdaki kelimeler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

3 puan

1. Başınız sağ olsun!
2. Hayırlı olsun!
3. Bayramınız kutlu olsun!

a. Yeni bir şey alan kişiye
b. Ölen kişinin yakınına
c. Bayram kutlayan kişiye

a) 1b – 2a – 3c
17. Aşağdaki boşlulara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

3 puan

1. Evlenen erkeğe .............. denir.
2. ................... düğünden önce yapılır.
3. Düğüne akrabalar ve arkadaşlar ................. ile çağrılır.
a) damat –nişan –davetiye
18. Aşağdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2 puan

Yabancı turistlerin bir ülkeye kazandırdıkları paraya ............. denir.
Gitmek, görmek, tanımak, dinlenmek amacıyla yapılan gezilere ................. denir.
a) döviz –turizm
19. Aşağdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2 puan

Oğlum! Her zaman kaldırımdan.........................! Arabalardan.....!
b) karşıya geçebilirsin-dikkat etmelisin
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