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1. Onun bugün kütüphaneye gelmesi için çok uğraştım.

2. İlimizde vaka sayısı sürekli artığından önlemler alındı.

3. Çok üzülmüştü çünkü sınavdan iyi bir not bekliyordu.

4. Annesinin ilaçlarını doktora yazdırmak için hastaneye gitti.

Bu cümlelerden neden-sonuç ilişkisi olanlar “F” amaç-sonuç ilişkisi olanlar “B” ile belirtilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 

B) 

C) 

D) 
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 2.

 3.

Mecaz anlam, bir ilgi ve benzetme sonucu kelimenin gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni 
anlamlardır.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Birkaç gün evvel köyde yağan yağmur sıcağın etkisini belli ki kırmamış.

B) Her hafta bu dergiyi almak için azıcık harçlığımdan kırparak biriktirdim.

C) Arkadaşına karşı oluşan öfkesi bir yaz fırtınası gibi birdenbire sönüverdi.

D) Pencerede dolaşan gölgeden bir şeyler sezmeğe çalışmak için koşuyorum.

Örümcek ağları temel olarak ipek ipliklerden oluşur. Bazı araştırmacılar örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi 
anlamaya çalışıyor ve cerrahi ipliklerden askeri kıyafetlere kadar oldukça geniş yelpazede kullanım potansiyeli 
taşıyan bu üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını sağlamak için onları yapay yollarla üret-
me çalışmalarına devam ediyor. 

Bu parçaya,

oldukça ince yapıdaki bu iplikler, hafif ve esnek olmalarının yanında, yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir yapı-
ya sahiptir. Örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleri ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin.

metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırma 

B) Varlıkları karşılaştırarak metni etkileyici kılma

C) Öne sürdüğü düşünceyi örneklendirme

D) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklama
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 4. Pal Sokağı Çocukları, Macar yazar Ferenç Molnar tarafından yazılan ve ilk baskısı 1906’da yayımlanan bir ço-
cuk kitabıdır. 20. yüzyılın başında hızla gelişen Budapeşte’de, oyun sahalarını Kızıl Gömlekliler denen zengin 
çocuklarından korumaya çalışan yoksul çocukların mücadelesini anlatır bu hikâye. Türkçeye Tarık Demirkan 
tarafından çevrilmiştir.

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur?

A) Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar.

B) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

C) Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz.

D) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

 5.

 6.

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

Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu işleviyle kullanılmıştır?

 A) Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.

 B) Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.

 C) Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri.

 D) Ben bunları ilk görünce köpük zannettim, suların üstünde o kadar hareketsiz duruyorlardı ki.

Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

● Mübalağa (abartma); bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.

● Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır.

● Teşhis(kişileştirme), insan dışındaki bir varlığa insana ait özelliklerden birinin verilmesiyle oluşan sanattır.

 Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

A) Kalabalıklar, kalabalıklar içinden
     Kişiyi yüceye sürdüren nedir?

B) Solarken suladığım, koparken bağladığım.
     Ölürken canladığım sözler getirdim geldim.

C)  Ağaçlar çizerdim, yeşillenirdi;
     Çizdiğim ağaçlara çizdiğim kuşlar gelirdi.

D) Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
     Hedefe varmayan mızrak utansın!
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 8.

 7.

 9.

Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir. “Kasadaki elmalar bir iki gün 
içinde çürümüş.” cümlesindeki “çürümüş” fiili oluş bildirmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde oluş bildiren bir fiil vardır?

A) Kardeşim kendi odasındaki dolabın kapısını kırdı.

B) Arkadaşım yan binanın beşinci katında oturuyormuş.

C) Bu bıçakla her gün ekmek kestiğimiz için ucu çok körelmiş.

D) Karşıdaki ahşap binada başlayan yangın söndürüldü.

Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş hâline çekimli fiil denir. “Sınava gittim.” cümlesinde “gittim” fiili, kip ve 
şahıs eki aldığından çekimli fiildir.

Bu açıklamaya göre,

Bekçi amca öğle yemeğine gidinceye kadar parkın kapısında bekledik.                       
                                    I            II                                    III             IV

cümlesindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?
A) I                     B) II                         C) III                              D) IV

Altmış yaşındaki ünlü ressam, bir lokantaya girer.Ressamın parası yoktur ama aldırmaz. Lokantacıya yapa-
cağı portresine karşılık kendisine yemek verilmesini istediğini söyler. Lokantacı kabul eder ve resam güzelce 
karnını doyurur. Yemek yedikten sonra bir çırpıda lokantacının portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken 
lokantacı gelir, resme bakar, yapılan resmi beğenir.
“Güzel ama” der, lokantacı “Bir dakikada yaptınız bunu, oysa bir saattir yemek yiyorsunuz”.
Ressam:
“Bir dakikada değil, altmış yıl ve bir dakika” diye karşılık verir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Yardımlaşma                 B) Cömertlik                    C) Deneyim                   D) Çalışkanlık
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10. ALİCAN – Kimse yok mu? Hakkı! Osman! Ayşe! Hey arkadaşlar! Baksanıza topum var!

ALİCAN – Oynamak isteyen yok mu?
 
HAKKI – Alican? Gürültücü Alican!

OSMAN – Geldik işte. Söyle bakalım, ne istiyorsun?

ALİCAN – Oynamak istiyorum. Sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Hem, topum da var…

HAKKI – Hım! Önce şu topa bir bakalım.  Fena değil. Sen ne dersin Osman?

OSMAN – Ne derim? Bu top topa benziyor derim. Zıplıyor.. Atlıyor… Gidiyor.. Gitti!

ALİCAN – Ama topum…

Aşağıdaki yay ayraç içi ifadelerden hangisi bu metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz?

A) (Hakkı ve Osman yerlerinden doğrulup yaklaşırlar.)

B) (Yan tarafa bakıp Osman’ a atar.)

C) (Düşmekte olan Alican’ı tutar, yavaşça yere bırakır.)

D) (Alican’ın elinde topu, arkadaş aranıyor kapı kapı.)

11. Bir ailede annesinin ve babasının akıllı telefonlarını kullanarak salı günü canlı derse katılmak isteyen Ayşe 
ve Eren aşağıda verilen tablodaki ders saatlerinde canlı derslere katılacaklardır. Ayşe, annesinin telefonunu 
kullanırken Eren ise babasının telefonunu kullanmaktadır.

   
Türkçe    İngilizce Fen Bilimleri Matematik

Ayşe 11.00 -11.30 15.00 -15.30 14.00 - 14.30 12.00 -12.30
Eren 15.00 -15.30 14.00 -14.30 13.00 - 13.30 11.00 -11.30

 
Buna göre,
I.  14.00-14.30

II. 12.00-12.30

III.13.00-13.30

zaman aralıklarının hangisinde anne veya baba telefonunu kullanabilir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                  C) II ve III                       D) I ve III              
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Bu infografikten hareketle,

I.  2018 yılından önce avcılıktan yapılan üretimin, yetiştiricikle yapılan üretimden her zaman fazla olmuştur.

II. Avcılıkta en fazla oransal artış palamut, lüfer, istavrit; yetiştiricilikte en fazla oransal artış ise levrek, çipura        
    ve alabalıkta olmuştur.

III. 2018 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinden yapılan ihracatta önceki dönemlere göre iki kat artış sağlanmıştır.

numaralandırılmış ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 

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

12.

                                                     

                                              YAYIN KURULU
  Hasan VAR                       Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu           ( Türkçe Öğretmeni )
  İzzettin ÇELEBİ                Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu           ( Türkçe Öğretmeni )
  Bozan YILDIZ                   Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu           ( Türkçe Öğretmeni )

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


