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 1. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde altı çizili sözcükler anlam ilişkilerine göre şu şekilde kodlanmıştır:

Eş anlamlı sözcükler:                Zıt anlamlı sözcükler:                 Eş sesli sözcükler:

* Hayat, aştığımız engellerle güzelleşir.

* Yaşam, engelleri aştıkça sürprizler yapar bize.

* Daldaki bülbül ötüşüyle bizi büyüledi.
                                                        
* Balık bize görünüp tekrar derinlere daldı.

* Sorumluluklarını yerine getirme konusunda ağır 
     davranıyorsun.

* Sol kanat futbolcumuz hızlı hareketleriyle kendine hayran  
     bıraktı.

* Doğum günü hediyemi herkes çok beğenmişti.

* Benim için en büyük armağan kızımın mezuniyetini 
     görmektir.

Yukarıdaki semboller tablodaki altı çizili sözcüklere göre kodlanırsa doğru şekil aşağıdakilerden 
hangisi olur?

• I ve II numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır. 

• II ve III numaralı sözcükler birbiriyle karşıt özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır. 

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir? 
          I                      II                     III    
A)     İri               Büyük           Küçük

B)     Ağır  Yavaş           Hafif

C)    Tatlı  Tatsız            Acı

D)    Siyah           Ak                Kara         

A) B)

D)C)
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Mahallenin ayaklı gazetesi Nurten ablaydı. Her şeyden haberi vardı. Sürekli komşuları dolaşır, ağızlarını yoklar, 
ne var ne yok hemen bilgi sahibi olurdu. Bir evden aldığı haberi hemen diğerine, oradan aldığını bir diğerine… 
Nurten ablada laf durmaz; sır, hiçbir şekilde saklanmazdı. 

Bu paragrafta altı çizili söz öbeğini karşılayan deyim aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ağzıyla kuş tutmak

B) Ağzı kulaklarına varmak

C) Ağzına geleni söylemek

D) Ağzında bakla ıslanmamak

Söyleyenin kendinden bir şey katmadığı, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelere nesnel yargı; kişisel 
düşüncelerin ön planda olduğu, kişiden kişiye değişiklik gösterip kanıtlanamayan cümlelere öznel yargı denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik (nesnel-öznel) açısından farklıdır? 
A) Küçük yaşlardan itibaren kültür ve edebiyat alanında eğitim görmeye başlayan Zweig İngilizce, Fransızca,        
     Latince, Yunanca ve İtalyancayı öğrendi.

B) Her şeyi öyle doğal, öyle büyük bir heyecanla anlatıyordu ki yaptıkları bir rezaletten çok geçirdiği bir nöbetin,  
     bir hastalığın hikâyesi gibiydi. 

C) İnsanların yaptıklarına bakarak onları yargılamak sıradan bir tavır, onları anlamaya çalışarak bu işten zevk  
     almak yüksek karakterlerin tavrıdır.

D) Kitabımı elime alıp okumaya daldığımda bütün sıkıntılarımı bir kenara atar bambaşka dünyalara yelkenler  
     açarım. 

Yukarıda sonuçları verilmiş olan araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kitap okuma alışkanlığı konusunda Türkiye’den daha iyi ülkeler vardır.

B) Türkler TV seyretmeye kitap okumaktan daha çok zaman ayırmaktadırlar.

C) Türkiye’de kitap okuyan kesim aşk konulu kitaplara siyasi kitaplardan daha çok ilgi göstermektedir.

D) Türkiye kitap okuma oranı açısından dünyada son sırada bulunmaktadır.

 5.

• Türkler günlük 6 saat TV izliyor,
internete günde 3 saat vakit 

ayırıyor.
Günde sadece 1 dakika kitap 

okumaya ayırıyor.

• Ülkemiz kitap okuma 
alışkanlığında dünyada  
86. sırada bulunuyor.

• Ülkemizde, kitap okumak
 ihtiyaç listesinde 

235. sırada bulunuyor.

• Türkiye %0.1 okuma oranıyla
dünyada son sıralarda yer alıyor.

Okuyanların
 ► %7’si kişisel gelişim,
 ► %13’ü düşünce,
 ► %24’ü politik,
 ► %65’i aşk 

kitaplarını okuyor

TÜRKİYE OKUMA ALIŞKANLIĞI İSTATİĞİ

• Türkiye’de her 
100 kişiden sadece 4 kişi 

kitap okuyor.
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I.    Bunlar dışında sayısız inceleme ve araştırması olan bilim insanı, okul hayatında çok başarısız ve ilgisiz bir
      öğrenciymiş. 

II.   1879 yılında Almanya’nın Ulm kasabasında doğmuştur.

III.  Kütle ve enerji eşitliğini bulmuş, “özel görelilik kuramı” adlı fiziğin çok önemli bir kuramına imza atmıştır.

IV.  Buna rağmen zekâsı ve ileri görüşlülüğüyle herkesin tanıdığı bir bilim insanı olmuş.

V.   1955 yılında Amerika’da geçirdiği bir iç kanama sonucu hayatını kaybetmiştir.

Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerin hangisi 
olur?

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

Bilim adamları başlangıçta zekânın yalnızca sayısal ve sözel becerilerle ilgili olduğunu düşünürdü. Araştırmalar 
ilerledikçe zekânın yalnızca sayısal ve sözel becerilerden oluşmadığı ortaya çıktı. Yeni bulgulara göre insan 
zekâsının sekiz farklı boyutu vardı: sözel, sayısal, bedensel, görsel, müziksel, içsel, doğa ve sosyal zekâ.

Zekâ, çeşitli yollarla ortaya konabilir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal ve bedensel zekâları diğer zekâlarından 
daha çok gelişmiştir. Ama öyle insanlar vardır ki görsel, müziksel, bedensel, kişisel, doğa ve sosyal zekâları daha 
çok gelişmiştir. Bilim adamlarına göre her insan farklıdır ve becerilerini farklı alanlarda gösterir. Zekâ türlerinin tümü 
bir insanda aynı oranda bulunacağı gibi bazıları daha baskın olabilir. Bireysel farklılıklarımızı ortaya çıkaran da 
budur.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) Bilim adamlarının başlangıçta hangi zekâ alanlarını tespit ettiklerine

B) Araştırmalar sonucu zekânın farklı boyutlarının da tespit edildiğine

C) Bireysel farklılıklarımızı ortaya çıkaran nedenin ne olduğuna

D) Hangi zekâ türlerine sahip kişilerin hayatta daha başarılı olduklarına

Yapay zekâ ve robotik tasarım alanlarında çalışan Boston Dynamics şirketi, Spot adını verdiği yeni bir robot 
köpeğe, COVID-19 salgını kapsamında özel bir görev verdi. Spot’un görevi Singapur’daki Bishan-Ang Mo Kio 
Parkı’nda insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olmaktı. Spot, mayıs ayında iki hafta 
boyunca, sensörleri sayesinde insanlara ve nesnelere çarpmadan belirlenen parkta dolaştı. İnsanlar birbirlerine 
bir metreden fazla yaklaştığında da daha önceden kaydedilen bir sesli mesajla onları uyardı.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Robot köpek, sensörleri sayesinde insanlar arasındaki mesafeyi tespit etmiştir.
B) Robot köpeğe, COVID-19 salgınıyla ilgili özel bir görev verilmiştir. 
C) Robot köpek, insanlar birbirlerine bir metreden fazla yaklaştığında sesli uyarı yapmıştır.
D) Robot köpek, görevini iki hafta boyunca yerine getirmiştir.

 8.
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Bu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Hangi tarihe kadar başvuru yapılabileceğine

B) Başarı gösterenlere hangi ödüllerin verileceğine

C) Yarışmanın kim tarafından düzenlendiğine

D) Yarışmanın ne zaman sonuçlanacağına

 10. •  Ağaç yaprağıyla gürler. 

•  Ak akçe kara gün içindir. 

•  Yalnız taş duvar olmaz. 

Aşağıdaki değerlerden hangisi, bu atasözlerinden herhangi biriyle ilgili değildir? 

A) Birliktelik           B) Tutumluluk         C) Çalışkanlık      D) Yardımlaşma

Günün birinde bir hükümdar, çok hastalanmış. Ülkeyi on iki oğlu arasında pay etmesiyi beklemiş. Hasta 
yatağında yatarken, bütün oğullarını yanına çağırmış. Hepsinin eline birer tahta parçası vermiş. “Bunu kırın!” 
demiş, bütün oğullar tek hamlede tahtayı kırmışlar. Daha sonra, her birine on ikişer tahta parçası vermiş. 
“Şimdi bunu kırın!” demiş, ancak hiçbiri bunu başaramamış. “İşte sizler de bu çubuklar gibisiniz evlatlarım!”
demiş. “Eğer ayrı ayrı olursanız sizi kırmak kolay olur. Ancak birleşirseniz, sizi kimse kıramaz.” demiş. 

Bu hikâyeden anlıyoruz ki birlik olmak, birlikte hareket etmek her zaman daha fazla güç getirir. 
İki el birleşirse bir elden daha fazla ses çıkarır, daha güçlü olur.

‘’ Serap Öğretmen bu hikâyenin Türkçede karşılığı olan atasözlerini sınıfa sormuştur.’’

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi soruya yanlış cevap vermiştir?

A) Alper :  Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

B) Elif       :  Yalnız taş duvar olmaz.

C) Nuran  :  Birlikten kuvvet doğar.

D) Sema  :  El elden üstündür.                                                                                                              

 11.
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A B C

1 24 Kasım Öğretmenler günü 
her  yıl kutlanır.

Uzmanlar ocak ayında yoğun 
kar yağışı bekliyor.

Yükselme Devri Osmanlının en 
ihtişamlı dönemidir.

2 Bu elbise için 3 m kumaş gerek. Köpeğim kontu bugün
ben gezdireceğim.

Odamızı her zaman düzenli 
tutmalıyız.

3 TÜBİTAK’tan çıkan yayınları 
takip ediyorum.

Sınavımız 6 Ekim Salı’ya 
ertelendi.

Yaptığı herşeyi gözünde büyütüyor.

 12.

Yukarıdaki tabloda hücrelere dokuz cümle yazılmıştır. Bu cümlelerin 3 tanesinde yazım yanlışı yapılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı olan cümlelerin ait olduğu hücreler bir arada verilmiştir?

A) 1-A /   2-B /   3-C

B) 1-A /   2-C /   3-A

C) 1-B /   2-B /   3-C 

D) 1-C /   2-A /   3-B

1.D  2.A  3.D  4.A  5.D  6.B  7D  8.D  9.D  10.C  11.D  12.A  

                 
YAYIN KURULU

  Hasan VAR                        Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu      ( Türkçe Öğretmeni )
  İzzettin ÇELEBİ                Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu     ( Türkçe Öğretmeni )
  Hayrullah AFŞİN               Namık Kemel İmam Hatip Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni )
  Bozan YILDIZ                    Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu          ( Türkçe Öğretmeni )
  Gülbahar KALKAN          İMKB  Hattat  Hamit Aytaç Ortaokulu (Türkçe Öğretmeni )
  Faysal AFŞİN                  Şehit Halit Gülser Kız İmam Hatip Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni )
  Rojin Hacer TEMEL         Kervanpınar Ortaokulu        ( Türkçe Öğretmeni )
  Viyan Fatma KAPLAN    Büyükkadi Ortaokulu           ( Türkçe Öğretmeni )
  Rabia ÖNAL                     Koşuyolu Ortaokulu             ( Türkçe Öğretmeni )
  Mehmet DAĞTEKİN        Mevlana Halit Ortaokulu       ( Türkçe Öğretmeni )

  Serap ÖDEN ALTUNBAĞ   Huzur Evleri İmam Hatip Ortaokulu  ( Türkçe Öğretmeni )


