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Hayat Eve Sığar kampanyası kapsamında “23 Nisan” konulu bir yarışma düzenlenmiştir

Bu yarışma afişine göre aşağıdakilerden hangi eserin söz konusu yarışma ödül aldığı söylenemez? 

A) Yazdığı şiir ile çeyrek altın kazanması

B) Yaptığı resim ile tam altın kazanması

C) Kompozisyon yazan bir öğrencinin sürpriz hediye alması

D) 15 Nisanda gönderdiği şiirle yarım altın alması

Kurt baba oyunu en az dört oyuncu ile oynanır. Yere çiçeğe benzer bir şekil çizilir. Oyuncular arasından bir ana, kurt ve 
çocuklar seçilir. Anne ortadaki çembere, çocuklar dışarıdaki çemberlerin içine girerler. Anne tüm çocuklarına bir renk 
verir. Renk seçme işlemi bittikten sonra dışarıda bekleyen ebe olan kurt gelir ve evin kapısını çalar gibi yapıp “yumur-
tanız var mı?” diye sorar. Anne “ne renk?” der. Eğer kurdun söylediği renkte bir yavru varsa o oyuncu kaçar kurtta 
kovalar. Oyuncu kurda yakalanmadan tekrar yuvaya dönebilirse başka bir renk tutarak oyuna devam eder. Ama kurda 
yakalanırsa kurdun yerine o geçer. Kurt rolündeki oyuncuda yavru olarak yuvaya girip kendine bir renk seçer. Oyun 
böyle devam eder.

Bu metinde “Kurt Baba Oyunu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ebe olan oyuncunun nasıl değiştiğine

B) Oyunun kaç kişiyle oynandığına

C) Anne, kurt ve çocukların nasıl seçildiğine 

D) Ebe değişmeden oyunun nasıl devam ettiğine
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• En sevdiği oyuncağı çantasından uçmuştu.

• Dedesinin yanına uçarak geldi. 

• Gökyüzündeki uçuk maviden etkilenir.

“Uçmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? 

A) Kaybolmak, yok olmak 

B) Çok hızlı gitmek

C) Rengi solmak

D) Havada yol almak

(I)Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süreli görevler için Ay’a giden astronotların burada barınabi-
leceği yapılar inşa etmeyi hedefliyor. (II)Dünya’da inşa edildikten sonra bu yapıları Ay’a taşımak zor ve maliyetli. 
(III)Bu nedenle bilim insanları, bunları Ay’da yapmanın yollarını araştırmaya başladı. (IV)Norveç’teki Ostfold 
Üniversitesinden araştırmacı Anna-Lena Kjniksen ve ekibi de Ay’da nasıl çimento elde edilebileceğiyle ilgili bir 
çalışma yaptı. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

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

Onun eserleri kendi ülkesinin sınırlarını aşmış, bütün insanlığa mal olmuştur. Kitapları şu ana kadar altı farklı dile 
çevrilmiştir. Onu büyüten ve dünyaca tanınmasını sağlayan asıl özelliği ise kendine has, başkasına benzemeyen 
farklı bir üslupla yazmasıdır. Her yazar bir başka yazardan illaki etkilenir. Edebiyat dünyasında olağan bir durum-
dur bu. Fakat taklit etmeden kendi tarzını oluşturmak, sanatı ve sanatçıyı farklı kılar ve bir seviyeye getirir.

Parçada sözü edilen yazarın hangi özelliklerine değinilmiştir? 

A) Özgünlük-Tutarlılık

B) Evrensellik-Özgünlük

C) Etkileyicilik-Sürükleyicilik

D) Evrensellik-Kalıcılık  
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Kelimeler anlamsal bir bütün oluşturma amacıyla çeşitli şekillerde sıralanıp farklı bağlaçlarla bağlanarak cümleleri 
oluşturur. Cümleler bazen ‘’ ama, fakat, lakin, ancak ‘’ vb. ifadelerle yarım bırakılmış olabilir. Bu ifadeler cümlede  ‘’ 
düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler ‘’ olarak da adlandırılır. Cümlenin ilk bölümü olumlu ise bu ifadelerden son-
ra gelecek bölüm olumsuz; cümlenin ilk bölümü olumsuz ise bu ifadelerden sonra gelecek bölüm olumlu olarak 
devam eder ve düşüncenin yönü değişmiş olur.

‘’ Sizin yanınızda olmak isterdim ama…  ‘’

İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa düşüncenin yönü değişmiş olur?

A) vaktim olmadığı için gelemedim.

B) saat kaç olursa olsun bekleyeceğim.

C) bu yüzden bunca yolu geldim.

D) yarın sabah orada olacağım.

a) Büyük harflerin kullanımı

l) ‘’ de da’’ nın yazımındaki yanlışlık

m) Tarihlerin yazımındaki yanlışlık

e) ‘’ ki’’nin yazımındaki yanlışlık

Yazım kurallarının bazı maddeleri yukarıda harflerle gösterilmiş ve aşağıdaki cümlelerin yukarıdaki başlıklara 
göre eşleştirilmesi istenmiştir. 

* Telefonda ki sesin kime ait olduğunu anlamaya çalışıyordu.

* Bazı kitaplarımıda okuldaki dolabımda unutmuştum.

* Doktor Erdal 16 Eylül pazartesi gününe randevu vermiş.

* Nükhet hanım, bu sabah biraz gergin görünüyordu.

    

 Bu cümleler yukarıdaki başlıklara göre doğru sıralanırsa sözcüklerden hangisi meydana gelir?

 A) elma                      B) alem                     C) meal                      D) amel

6. (I) Sahra çitası, soyu tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması için Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından oluşturulan Kırmızı Liste’de yer alan bir tür. (II) 2008 ve 2010 yılları arasında Cezayir’deki 
Hoggar Dağları’nda görülen Sahra çitası, geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede görüldü. (III) Afrika’da yaşayan 
diğer çitalara göre kürkü daha kısa ve daha koyu renkli olan Sahra çitasının yalnızca Afrika kıtasının Sahra ve 
Sahel bölgelerinde yaşadığı biliniyor. (IV) 2012 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin yaptığı açıklamaya 
göre Cezayir’de yalnızca 37 Sahra çitasının kaldığı tahmin ediliyor.

Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A) I                         B) II                     C) III                       D) IV  
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“ç,f,h,k,p,s,ş,t” ünsüzleriyle biten kelimeler, “b,c,d,g” ünsüzleriyle başlayan bir ek aldıklarında “b,c,d,g” ünsüzleri 
“p,ç,t,k” ye dönüşür. Bu ses olayına “ünsüz benzeşmesi” denir. 

Buna göre, 
1. Ağaçtaki elmalar olgunlaşıp yere düşüyordu.

2. Bayraktan aldığı gururu yarışmaya da taşıdı.

3. Doğum günü için kocaman bir pasta yaptı.

4. Artık hiç yağmur yağmaz olmuş.

numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A) 1                          B) 2                           C) 3                          D) 4

Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

• Benzetme, zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa herhangi bir yönüyle benzetilmesidir.

• Kişileştirme (teşhis), insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir söz sanatı vardır?

A) Çayırlarda ağaçlar insanlara küsmüş, yaprak vermiyor.

B) Sarayburnu, kubbe parmaklarıyla bir kaşık sirke attı boğaza.

C) Yorulmak bilmeyen güçlü kolları şimdi kibrit çöpü kadar incelmiş.

D) Eski bir konakta gergef işliyor menekşe.

9. Dil (  ) ulusal kültürün ilerlemesinde en önemli araçların başında gelir (  ) Ayrıca dil (  ) ulusu oluşturan bireylerin 
birbirlerini anlaması için bir zorunluluktur (  )

Bu parçada ayraç (  ) ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıy-
la getirilmelidir?

A) (!)  (.)  (,)  (.)

B) (,)  (.)  (,)  (.)

C) (;)  (.)  (,)  (.)

D) (,)  (.)  (;)  (.)
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12. 1. Bu durumu kimi zaman kabulleniyordu.

2. Toplantı hemen hemen kırk dakika sürdü.

3. Zaman zaman onu kırıp üzdüm.

4. Arada bir durup gelen seslere kulak kesiliyorduk.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlama sahiptir?

A) 1                           B) 2                          C) 3                         D) 4

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

                                                      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 )

    

                                                                                              
                                                                                                 
                    


