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 1. Kelime bulma oyunu oynayan iki kişi, oyunlarıyla ilgili aşağıdaki kuralları    
    belirlemiştir:

•  Kelimeler dört harften oluşmalıdır.
•  Yeni bulunan kelime, bir önceki kelimenin sondan ikinci harfiyle başlamalıdır.
•  İlk ve son harfi aynı olan kelimeler kullanılmamalıdır. Örnek: arka.
•  Hiçbir sözcük aynı harfle başlamamalıdır. Örneğin bir kelimenin ilk harfi “k” ise diğer kelimelerin ilk harfi “k”       
   olmamalıdır.

Emre ve Erkan, bu kurallara göre oynadıkları oyunda sırasıyla toplam beş kelime bulmuşlardır. Emre, oyuna 
“uzay” kelimesini söyleyerek başlamış; 5. kelime olarak da “nida” kelimesini söyleyerek oyunu tamamlamıştır.

Emre ve Erkan, oyunun kurallarına uygun kelimeler bulduğuna göre Erkan’ın kendi sırasında bulduğu 
kelimeler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) askı - kutu           B) kutu - tane       C) askı - tane   D) altı - kuzu

I.   Vakitsiz öten horozun başını keserler. 
II.  Bugünün işini yarına bırakma.

Bu atasözlerinde fiillerin aldığı kip ve şahıs ekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geniş zaman kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. tekil şahıs 

B) Gelecek zaman 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs

C) Şart kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs

D) Geniş zaman kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 3. tekil şahıs

3. Ek fiillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak ve basit zamanlı fiilleri 
birleşik zamanlı yapmak.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

B) Sınavda sorulan sorular çok kolaymış.  

C) Kendisini yalnız İzmir’e kadar götürecek tren parası vardı.

D) Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmişti.
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5. Öyküleyici anlatım, konuyu yani anlatılanı eylem içinde verme ve gösterme biçimidir. (I) Nasıl ki bir eylemin bir 
ortaya çıkışı, bir gelişimi, bir de sona erişi varsa öyküleyici anlatımda da öyle bir akış görülür. (II) Bir durumdan bir 
duruma geçme, bir aşamadan bir aşamaya dönüşme öyküleyici anlatımın belirleyici özelliklerindendir. (III) Bu özel-
liğinden ötürü okuyucu eylem içinde yaşar, sürekli bir devinim içinde bulur kendini. (IV) Çünkü belirli zaman dilimi 
içinde olay ve olgular, ya birbirinin uzantısı olarak ya da geriye ve ileriye sıçrayışlar yapılarak verilir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

4.
 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 _  mali _ mail _ imal _ ilam gibi farklı kelimeler  
 oluşturmuştur.

Aşağıdakilerden hangisindeki tüm kelimeler anagram kuralına uygun bir şekilde oluşturulmamıştır?

kalender – kardelen
 lokal – alkol 
 harbi – ihbar

    
      düzgün – gündüz 
      sanal – aslan
      yakılmak – ayıklamak

      
       ferah – refah
       klişe – şekil
       sıska – saksı

     
      barok – kobra
      bitik – bitki
      ender – rende

A)

D)C)

B)

Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek fiil 
denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A) Kitap okumak güzel bir şeydir.

B) Bu saat, dedemin tek yadigârıydı.

C) Orhan Veli,  dönemin en ünlü şairiymiş.

D) İstanbul’a geçen yıl epeyce kar yağdı.

6.
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Ayşe, Banu, Can, Doğan, Emel isimli kişiler bir bankada sıra beklemektedir.

Kişilerin sıraları ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir:

• Doğan’ın sırası, Banu’dan sonradır. 

• Emel’in önünde sıra bekleyen yoktur.

• Kişiler, sırada kız-erkek şeklinde dizilmişler.

Bu bilgilere göre kişilerin sıralarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2.sırada Can vardır. 

B) Son sırada Emel beklemektedir.

C) Ayşe’nin sırası, Banu’dan öncedir.

D) Doğan’ın sırası Emel’den hemen sonradır.

7.

8.

                                 

      Yukarıda bazı trafik işaretlerin anlamlarının bazı bölümleri boş bırakılmıştır. 

A – Bu işaret levhaları, ileride yaya geçidi olduğunu ve yaya geçidinden geçenlere ilk geçiş hakkını vermeleri   
      gerektiğini bildirir.

B – Yol eksenine dik olarak esen rüzgârın yoldaki trafiği etkileyebilecek kuvvette olduğunu gösteren tehlike uyarı   
       levhalarındandır. 

C – Yol üzerinde taşıtların daha önceki yol şartlarına göre normal hızlarını düşürmedikleri takdirde taşıtları tehlike        
       ye düşürebilecek hendek, kasis, çukur ve benzeri üst yapı bozuklukları bulunduğunu uyarmak için kullanılır.

Bu numaralandırılmış şekiller A, B, C şeklinde sıralanmış cümleler ile doğru eşleştirilirse doğru sıralama 
nasıl olur?     

A) 1 - A                  B) 1-B               C) 1- B               D) 1-C

     2 - C                      2-C                    2-A                     2-B

     3 - B                      3-A                    3-C                    3-A     

      

  Havalimanı  1 Okul Geçidi  2  3
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9.

Bu tablodan hareketle,
I. Pamuk ekim alanı en fazla olan ülke, pamuk ihracatında da ilk sırada yerini almıştır.

II. ABD, Pakistan, Brezilya 2017-2020 dönemlerinde pamuk üretim sıralaması değişmemiştir.

III. Türkiye, pamuk ekim alanı çok olmasına rağmen, pamuk ithal eden ülkeler arasındadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız III         C) I ve III          D) II ve III

10. Eski kıtalardan olan Afrika, kıtalar arasında Asya ve Amerika’nın ardından üçüncü sırada gelir. Afrika’da genel ola-
rak sıcak kuşak iklimleri etkilidir.  Çöl ve sıcak kuşak iklimi nedeniyle kıta, yoğun nüfuslu değildir. Nüfus genelde 
önemli zenginlik kaynakları olan altın, krom, elmas, demir, bakır, kömür ve petrol yataklarının bulunduğu Afrika’nın 
Kuzey kesimlerinde toplanmıştır.

Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.

B) Yer-yön bildiren sözcükler, özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle yazılır.

C) Durum (hâl) eki eklendiği kelimeden sonra bitişik yazılır.

D) Özel adlara getirilen iyelik, durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
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11.  

 İşletim sistemi: Windows 10

 Disk kapasitesi: 128 GB veya 256 GB 

 Ekran boyutu: 14 inch -16 inch

 Ram kapasitesi: 4 GB veya 8 GB

 İşlemci özellikleri: İntel core 3 veya İntel core 5

 Ekran kartı: İntel HD Graphics 5500

 Fiyat aralığı: 2000-3000 TL aralığında

Kullandığı bilgisayarın işleri için artık yetersiz kaldığının farkına varan Furkan Bey, işlerini halledebileceği bir 
bilgisayar almaya karar verir. Bilgisayar almadan önce iyi bir araştırma yapan Furkan Bey, alacağı bilgisayarın en 
önemli özelliklerini yukarıda sıralamıştır.

Buna göre, Furkan Bey’ in belirlediği özellikleri dikkate alarak aşağıda verilen bilgisayarlardan hangisini 
tercih etmelidir?

İşletim sistemi: Windows 10
Disk kapasitesi: 256 GB 
Ekran boyutu: 16 inch 
Ram kapasitesi: 2GB
İşlemci özellikleri: İntel core 5
Ekran kartı: İntel UHD Graphics 5500 
Fiyat aralığı: 2500 TL

İşletim sistemi: Windows 10
Disk kapasitesi: 256 GB 
Ekran boyutu: 15 inch 
Ram kapasitesi: 8 GB
İşlemci özellikleri: İntel core 3 
Ekran kartı: İntel HD Graphics 5500
Fiyat aralığı: 2999 TL

İşletim sistemi: Windows 10
Disk kapasitesi: 256 GB 
Ekran boyutu: 15.6 inch 
Ram kapasitesi: 4 GB
İşlemci özellikleri: İntel core 7
Ekran kartı: İntel HD Graphics 5500 
Fiyat aralığı: 3099 TL

İşletim sistemi: Windows 8
 Disk kapasitesi: 128 GB 
 Ekran boyutu: 15 inch 
 Ram kapasitesi: 8 GB
 İşlemci özellikleri: İntel core 5
 Ekran kartı: İntel HD Graphics 3500 
 Fiyat aralığı: 2799 TL

A) B)

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

Bilim - kurgu yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kul-
lanarak oluşturulmasıdır. Bilim kurgu bazen geçmişi de kurgulayabilir. Bilim kurgu; kitap, sanat eserleri, televiz-
yon, film, bilgisayar oyunları, tiyatro eserleri ve diğer kitle iletişim araçlarında da bulunabilir.

Buna göre aşağıda verilen metinlerden hangisi bir bilim-kurgu romanından alınmış olabilir?

Her şey bir gece aniden olan bir meteor yağmuru ile başlar, bu yangından şehirdeki tüm elektronik eşyalar 
yanmıştır. Bu olaydan sonra çevrede siyah çakıl taşlarına benzeyen cisimler fark edilir. İnsanlar bu çakıl taşla-
rına dokunduklarında bu çakıl taşları insanlara bir protein aşılayarak, insan ve tüm canlı genlerinde 2,5 milyar 
senedir pasif bir şekilde bulunan, fakat bu aşı ile beraber aktifleşecek bir virüs canlanır ve değişim başlar. 

Herkes kasaba yakınlarına paraşütle inen Alman askerlerini görünce şoke olur. Corell’in evindeki 12 asker 
duruma müdahale etmek için kasabaya koşarken, pusuya düşerek altısı ölür. Üçü yaralanır ve diğer üçü de ka-
çar. 250 Alman askeri ve 6 subay artık kasabayı ele geçirmiştir. Başlarında Albay Lanser’in bulunduğu birliğin 
görevi, kömür madenini işletmek ve çıkarılan kömürleri liman aracılığıyla Almanya’ya yollamaktır.

Çağımız insanının, gelişmelere uyum sağlaması ve yaşamda ön plana çıkabilmesi için, yaratıcı ve yenilikçi 
olması gerekmektedir. Tarih boyunca çeşitli bakış açılarıyla açıklanmaya çalışılmış olan yaratıcılık, aslında her 
insanda olan ve açığa çıkarılabilecek bir özelliktir. Bu nedenle yaratıcılıktaki engellerin farkına varılması ve 
uygun tekniklerle yaratıcılığın geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Bilgiyi deneme yolu ile test etme, sebatkârlık ve hatalardan ders alma arzusu anlamına gelir. Öğrenmek tek 
başına yeterli değildir. Öğrenilen her şey mutlaka denenerek test edilmeli, doğruluğuna ondan sonra karar 
verilmelidir. Bunun için bizden önce ortaya atılmış her türlü teoriye, bize sunulmuş her türlü bilgiye ilk başta 
şüpheyle yaklaşmalı, onu elimizdeki ve elde edebileceğimiz imkânlarla yeniden test etmeliyiz.

12.

A)

B)

C)

D)

                                                      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   Huzur Evleri İmam Hatip Ortaokulu  ( Türkçe Öğretmeni )
 

    
  

                                                                                              
                                                                                                 
                    


