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Küresel ısınma; atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, 

Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen 

isimdir. Günümüzde iklim bilimciler küresel ısınma konusunda hemfikir olmalarına karşın bazı insanlar 

küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında çok sağırdırlar.
                                                                                                     
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir.

 1.

 2.

Fotoğraf, sinema gibi çok çeşitli alanlarda ürünler veren Susan Sontag, şimdiye kadar ülkemizde daha çok 
kurmaca metinleriyle tanındı. Seçkiyi hazırlarken, hem Sontag’ın yaratıcı bir eleştirmen olarak gelişimini 
sergileyen yazılarından hem de ülkemizde yapıtlarıyla tanınan yazarlar üzerine yazdığı irdeleyici görüşler 
getiren denemelerinden temsil edici bir derleme yapmaya özen gösterdik.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?

 A) itina                      B) yeni                    C) kurgulanmış                     D) eser

                  I                 II                                                  III

     A) Terim Mecaz Gerçek

     B) Gerçek Terim Mecaz

     C) Mecaz Gerçek Terim

     D) Terim Gerçek Mecaz

3. “Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu.’’ cümlesinde altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her zaman orijinal fikirler ileri süren

B) Sık sık iş, konu veya düşünce değiştiren

C) Bulunduğu yerde çabuk sıkılan

D) Ne yapacağına karar veremeyen

I

II

III
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4. (I) Zeugma, Antik Yunancada “kesişme noktası-geçit” anlamı taşıyor. (II) Bu isim, Fırat Nehri üzerindeki bir 
merkeze verildiğinden kelime de ister istemez “köprü-geçit” anlamına denk geliyor. (III) Zeugma, Helenistik 
Devir’de Fırat Nehri’nin her iki yakasında kurulmuş karşılıklı iki kentten oluşuyordu. (IV) Kentin mimarisi iç 
zenginliği, maddi varlığını da hissettirecek tarzda seçilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bulunduğu cümlenin öznellik kazanmasına neden 
olmuştur?
A) I             B) II            C) III               D) IV

 

Düzenlenen kısa öykü yarışmasında okulumuzun öğrencisi Ece, yine birinci oldu.

Bu cümlede sözü edilen öğrenci ile ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü yarışmasına ilk kez katılmıştır.

B) Öykülerini hep okulda yazmaktadır.

C) Hayatı boyunca iki ödül almıştır.

D) Daha öncede bu yarışmada başarılı olmuştur. 

  5.

Sabahtan beri yürüyorlardı. Yorgunluktan ayaklarına kara sular inmişti. O kadar ki karşılarındaki tepe; gözlerin 
 de büyüyor, onlara âdeta dağ gibi görünüyordu. Tepeye varınca bir ağacın altında bir süre dinlendiler. Susuzluk,  
 açlık, yorgunluk her ikisini de bitkin duruma getirmişti. Su sesi duydular ve hemen o tarafa yürüdüler. Kayaların  
 arasından şırıl şırıl akan suyu görünce gözlerine inanamadılar. Su, küçük bir kayadan dökülüyor, ağaçlardaki  
 rengârenk kuşlar birbirlerine güzel şarkılar söylüyordu.

   I. metin6.

  II. metin

Askerler ayağa kalkıp adanın iç kesimlerinden geri dönen arkadaşlarıyla buluşmak için ileriye  doğru hızla      
 koştular. Kısa sürede sahile vardıklarında kan ter içinde kalmışlardı. Sahile vardıklarında arkadaşlarını 
 görünce yorgunluklarını unuttular. Onlarla sarmaş dolaş oldular. Herkesin yüzü gülüyordu. Her şeyi unutmuşlar,  
 buluşmanın tadını çıkarıyorlardı. Bir süre sonra bir asker "Toparlanın, gidiyoruz! " diye seslenince kendilerine  
 geldiler.

Bu iki metinle ilgili,

I.    Deyim kullanılmıştır. 

II.   Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

III.  Anlatım 1. kişinin ağzından yapılmıştır.

Numaralandırılmış öncüllerden hangileri ortaktır? 

A) I ve II  B) I ve III    C) II ve III     D) I, II ve III
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7. Tarihte dilsiz yaşamış millet yoktur. O hâlde bir millet olarak yaşayabilmenin yolu dilden geçtiği gibi, orijinal bir 
toplum olmanın yolu da bağımsız bir dile sahip olmaktan geçer. Dil, bir milletin ses dünyasıdır. Milletler duygularını, 
düşüncelerini, evrendeki bütün varlıkları kendilerine göre seslendirirler. Dil, bir milletin düşünce sistemini gösterir. 
İnsan, düşündüklerini dile yansıttığına göre bir dil onu kullanan milletin nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını 
ortaya koyar; millî düşünce biçimini ortaya çıkarır. 

Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Millî Kültürü Korumanın Gereği

B) Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi

C) Dildeki Bozulmayı Önlemenin Yolları

D) Dillerin Ortaya Çıkış Serüveni

8. Aşağıdaki tabloda bazı meyvelerin tüketildiği dönemler verilmiştir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

MALTA ERİĞİ     √    √

ARMUT  √  √  √ √   √    √     √     √          √                              √   √   √

ŞEFTALİ    √    √     √     √   √

AYVA  √  √  √  √   √   √

NAR  √  √ √  √   √   √

ÇİLEK  √   √     √    √     √ √

ELMA  √  √  √ √  √    √   √

KARPUZ     √     √     √ √

KAVUN  √   √    √     √     √  √  √   √

KİRAZ   √    √    √

ÜZÜM  √    √    √  √   √   √  √

KIRMIZI ERİK  √  √  √   √    √    √                                            √

YEŞİL ERİK  √  √

     MEYVELER

Bu tablodan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Ayvanın tüketildiği dönemler üzüme göre daha sınırlıdır.

B) Tüketimi yılın tamamında yapıldığı tek meyve vardır.

C) Tüketim dönemleri en sınırlı olan meyveler kiraz ve yeşil eriktir.

D) Meyvelerin en fazla tüketimi temmuz ve eylülde gerçekleşmektedir.

9. Oluş fiilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş fiilidir?
A) Sonbaharda ağaçların yaprakları sararır.

B) Ayşeler karşı dairede oturuyor.

C) Bu tempoyla bitmez bu yol.

D) Sehpanın üstündeki vazoyu kırdı.
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10.

11.

Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir.

Buna göre “yaz-” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil olarak kullanılmıştır?
A) Çok sıcak bir yaz gecesiydi.

B) Yazlar burada sıcak ve kurak geçer.

C) Mektubu büyük bir heyecanla yazdım.

D) Ülkemizin yazarlarına büyük görev düşüyor.

Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri, fiillerin ne zaman gerçekleştiğini ortaya koyan 
kiplerdir. Dilek kipleri ise fiillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
A) Yaz tatilinde Antalya’ya çalışmaya gider.

B) Evde yalnız dört çocuk kalmış.

C) Gereksiz yanan ışıkları kapatalım.

D) Haber daha yeni oraya ulaştı.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir?12.

Şimdiki 
zaman

Gelecek 
zaman

Geçmiş 
zaman

Geniş 
zaman

 A) Öğrenmek için çaba göstermelisin. √

B) Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmez. √

C) Sınav, ileri bir tarihe ertelendi. √

D) Yarın sabah yola koyulacak. √
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 Bağlaç olan de/da ayrı yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma, bozulma olmaz. 
 Hâl eki olan -de/-da bitişik yazılır ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma, bozulma olur.

14.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde de/da’nın yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Karadeniz’de her mevsim yağışlı olur.

B) Nasıl olduda ben onun aklına uydum.

C) Yaz tatilinde Ege’nin en güzel yerlerini gezdik

D) Bahçedeki ceviz ağacını yıllar önce dedem dikmiş.

  

 

Yukarıda virgülün kullanım alanlarından bazıları verilmiştir. 

Buna göre cümlelerin hangisinde virgül, yukarıda verilen kullanım alanlarından herhangi birisiyle 
kullanılmamıştır? 
A) Yaralı, doktora bir şeyler söyledi.

B) Pekâlâ, istediğiniz gibi olsun.

C) Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller…

D) Sayın Başkan, diyerek söz aldı.

 
 Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve  
 kelime gruplarının arasına konur.

  
 Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerin sonuna 
  konur.

 Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime  
 veya kelime gruplarıyla anlam bakımından 
 bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam 
 karışıklığını önlemek için kullanılır.

 
 Ret, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden   
 sonra konur.

 

15.

Anagram, bir kelime oyunu türü olarak bilinir. Bir kelimenin ya da kelime grubunun değişik düzen ile başka bir 
kelime veya kelime grubunu oluşturmasıdır. 

Örneğin, imla kelimesinden mali - mail - imal - ilam gibi farklı kelimeler oluşturmuştur.

Aşağıdakilerden hangisindeki tüm kelimeler anagram kuralına uygun bir şekilde oluşturulmamıştır?
A) alaşım - maşalı - aşılma - alışma - maaşlı 

B) akşamları - karşılama - karşılaşma - ıraklaşma

C) açlık - çalık - çakıl - akçıl 

D) yakılmak - yakmalık - kaymaklı - kaymalık

13.
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                                                      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 Ortaokul  (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   HuzurEvleri İmam Hatip Ortaokulu  ( Türkçe Öğretmeni )
 

1.B  2.D  3.B  4.D  5.D  6.A 7.B  8.D  9.A  10.C  11.C  12.A  13.B  14.D  15.B


