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Ethnic Minority Achievement   

 

Exam Words English - Sınav kelimeleri TURKISH 

Analyse give the main ideas, 

connections and 

importance 

Analiz et, 

incele 

Ana fikirleri, bağlantıları 

ve önemini  belirtin 

Assess Give the weak and 

strong points 

Belirle, 

değerlendir 

Zayıf ve güçlü noktaları 

belirtin 

Comment 

on 

Say what you think Yorumla Ne düşündüğünü 

söyle. 

criticize Say what you think for 

and against something 

Eleştir Bir şeyin lehine ve 

aleyhine olduğunuz 

yanlarını belirtin. 

define Give the meaning of Anlat, ………’nin anlamını 

verin 

describe Give a detailed account Tanımla, tarif 

et 

Ayrıntılı olarak anlatın. 

differentiate Give precise differences Ayırt et/ayır Kesin farklılıkları verin 

discuss Write in detail Tartış,hakkında 

konuş 

Detaylı olarak yazın. 

distinguish Give the differences 

between 

Ayırt et, farklı kıl İkisi arasındaki farkları 

bildirin 

Enumerate List Say, sırala Sıralatın, sayın 

evaluate Give the good & bad 

points about a subject 

Değerlendir, 

ölç 

konu hakkında iyi ve 

kötü noktaları yazın. 

examine Investigate the pros and 

cons 

Incele Olumlu ve olumsuz 

yönlerini inceleyin 

explain Give clear answers Açıkla, anlat Açık/net cevaplar 

verin 

illustrate Use examples to make a 

point 

Izah et, bir iddia veya noktayı 

örnekler vererek açıkla 

interpret Show what something 

means 

Yorumla/açıkla Bir şeyin ne anlama 

geldiğini göster. 

Justify Explain your answer- 

giving examples 

Ispat et, 

gerekçe 

göster, ikna et 

Cevabını açıkla- 

örnekler vererek 

Outline Give the general idea Taslak, ana hat Genel fikri ver. 

Relate Make connections Bağlantı kur, 

ilişki kur 

Bağlantılar kur 

state Write in brief Ifade et, belirt Kısaca yaz/anlat. 
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Ethnic Minority Achievement   

 

 

Typical exam questions Tipik sınav soruları 

 

English- Turkish 
Write down the name of……… 

Write down its name 

Write down the name given……….. 
 

Write down the scientific 

name……….. 

 

Write about why….. 

 

Read the information about……… 

Suggest…x... reasons for ……. 

Suggest how….why 

 

Look at the pictures/diagram 

Which object is/has ………… 

Which diagrams………….. 

Choose from………….. 

Explain why/how 

Describe how…... 

Calculate the……….. 

 

The difference between…. 

How many? 

How much? 

………………’nın adını yazın. 

Adını yazın. 

………….’e verilen adı yazın. 
 

…………….’nın bilimsel adını yazın. 
 

 
Niçin ……………….  hakkında yazın 

 

………..hakkındaki bilgiyi okuyun. 

 

………için X neden önerin. 

Nasıl … niçin önerin 

Resimlere/şekillere bakın. 

Hangi cisim/cismin …………. var. 

Hangi şekiller …………….. 

……………….’dan seçin. 

Niçin/nasıl açıklayın. 

……………… nasıl anlatın/tarif edin. 

 

…………………….’yı hesaplayın 

 

………………arasındaki fark 

Kaç tane? 

Ne kadar? 

 


