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Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı muhteşem, parlak bir suluboya levhası 
gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, 
fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar… Bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havai 
hakikati gibi uçan martı sürüleri! Pencerenin önündeki şişman koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet ihtiyar 
bir kadın oturmuştu. Bahara, hayata dargın gibi arkasını dışarıya çevirmişti. Sönmüş gözleri Köşelerdeki 
gölgelere karışıyordu.

Bu verilen metinle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Olağanüstü karakterler vardır.

B) Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olay anlatılmıştır.

C) Kahramanları insan dışı varlıklar genelliklede hayvanlardır.

D) Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatılmıştır.

Bir yazıhane düşünün: Camları tozlu, defterlerini sinekler kirletmiş olsun. Kasa defterinin kenarındaki mürekkep 
tam dört seneliktir. Takvim yedi buçuk aydır kopmamıştır… Her şey; kasa üstündeki kalın siyah cildler, onun 
yanı başındaki pres, mektup kopyasının ince yapraklı kalın defteri yaz öğlesinin veya tepeleme doldurulmuş 
mangalın uykusuna teslim olmuştur. Sandalyelerin oturacak yerindeki soluk minderler, mihveri etrafında dön-
meye dönmeye döner olduğu unutulmuş koltuk. 

Bu metnin anlatım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazar kendi düşüncesinin doğruluğunu ispatlamaya çalışmıştır.

B) Bilgi vermek,okuyucuya bir şeyler öğretmek amacıyla yazılmıştır.

C) Varlıkların belirgin özellikleri okuyucunun gözünde canlandırılmıştır.

D) Kişi ya da kişilerin başından geçen bir olay anlatılmıştır.

 2.

Portakal ve limonun her ikisi de limonen adı verilen bir molekül içerir. Her iki meyvedeki limonen aynı 
atomlardan ve aynı bağlardan oluşsa da farklılık moleküllerin yapısında ortaya çıkar. Buna göre limondaki 
limonen molekülünün yapısı portakaldaki limonen molekülünün ayna görüntüsü şeklindedir. Ayna görüntüsü 
ile eş olmayan, diğer bir ifadeyle üst üste konulduklarında çakışmayan moleküllere kiral molekül adı verilir. 
Yapılarındaki bu farklılık, kiral moleküllerin burnumuzda farklı farklı koku almaçlarıyla etkileşime girmesine 
neden olur. Böylece portakaldan ve limondan farklı kokular alırız. 

Yukarıdaki paragrafa göre portakal ve limonla ilgili hangi bilgilere ulaşılamaz?  

A) Hangi molekülü içerdikleri

B) Molekül yapılarının aynı olduğu

C) Atom ve bağların aynı olduğu

D) Neden farklı koktukları

 1.

 3.
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Yukarıda Ünlü Türk ressamlarından İbrahim ÇALLI’nın Üsküdar adlı eseri verilmiştir. Buna göre  
aşağıdaki ifadelerden hangisi kişisel görüş içerir?

A) İskelede kayığa binmiş ve binmek üzere olan kişiler vardır.

B) Üsküdar iskele meydanındaki Mihrimah Sultan Camii resmedilmiştir.

C) Bazı insanlar III. Ahmet Çeşmesi’nin yanında toplanmıştır. 

D) Sabahın erken saatinde telaşla bir yerlere yetişen insanlar görülmektedir.

4.

 5.  I.   bilginin efendisi

 II.  olmak şarttır

 III. olmak için

 IV. çalışmanın uşağı 

Yukarıda numaralandırılmış sözcük ve sözcük grupları ile kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda 
hangisi baştan üçüncü olur?
 

A) I                   B) II                        C) III                        D) IV
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Utah Üniversitesi araştırmacılarının son araştırmasına göre insanların sağ beynini ya da sol 
                I                                                                                                           II
beynini daha fazla kullandığına dair hiç bir kanıt yok. Bugüne kadar hep sol beyni daha etkin olan 
                                                             III         
kişilerin dil öğrenmede ve sayısal hesaplamalarda iyi olduğu, sağ beyni daha etkin olan kişilerin 
                                                                                                                             IV
ise müzik, resim gibi sanatsal alanlarda daha başarılı olduğu düşünülüyordu.

Bu metinde altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

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

• Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
• Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
• Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

Yukarıda noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerlerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Virgül                  B) Kısa Çizgi                      C)  Eğik çizgi                    D) Üç Nokta

8.

6.

7. I.   Jules Verne’in 1865 yılında yayımlanan Ay’a Yolculuk romanında kahramanlar mermi benzeri bir uzay 
      aracıyla Ay’a gitmek üzere bir yolculuğa çıkarlar.

II.   Bu 1958 yılında Ay’a gitmek üzere fırlatılan ancak fırlatıldıktan kısa süre sonra patlayan Pioneer 0 adlı 
      uzay aracıydı.

III.  Ancak Ay'ı incelemek üzere tasarlanan ilk uzay aracı romandan neredeyse yüz yıl sonra fırlatıldı.

IV.  Ay’a insanlı ilk yolculuksa bundan yaklaşık on yıl kadar sonra, 1969 yılında gerçekleşti.

Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I-II                   B) I-III                   C)  I-IV               D) II-III
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Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gereken belgeler önceden hazırlanırsa işin kolaylaşacağı

B) Beyanın e-devlet kapısından yapılabileceği

C) Beyan edilen adreste başka biri kayıtlıysa herhangi bir fatura ibrazı gerekmediği

D) Adres değişikliği ile ilgili hangi durumlarda ceza alınacağı

9.
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Yağız atlı süvari, koştur, atını, koştur!

Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları.

Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur...

Ne senin anladığın kadar, kaldırımları...

Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerde hangi ses olayları vardır?

A) Ünlü Daralması - Ünsüz Yumuşaması

B) Ünlü Düşmesi - Ünsüz Yumuşaması

C) Ünsüz Benzeşmesi - Ünsüz Yumuşaması

D) Ünlü Düşmesi - Ünsüz Türemesi

“ Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir.”

Bu söz  aşağıdakilerin hangisi için söylenmiştir?

A)  Çalışmak                    B) Azim                C) Cesaret             D) Güven

12.

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

11.
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  Hayrullah AFŞİN    Namık Kemel İmam Hatip Ortaokulu                    (Türkçe Öğretmeni)
  Faysal AFŞİN         Şehit Halit Gülser Kız İmam Hatip Ortaokulu      (Türkçe Öğretmeni) 
  Rabia ÖNAL           Koşuyolu Ortaokulu                                              (Türkçe Öğretmeni)
  Serap ÖDEN ALTUNBAĞ     Huzur Evleri İmam Hatip Ortaokulu      (Türkçe Öğretmeni)
 

Ağız şapırdatılması, poşet buruşturulması ya da çekirdek çitlenmesi sırasında çıkan seslerden belirgin biçimde 
rahatsız olma hali “mizofoni” olarak adlandırılır. Mizofoni bozukluğu olan kişilerin bu tür sesleri duyduklarında 
hissettiği duygu basit bir rahatsızlığın ötesindedir. Öyle ki bu sesleri duyduklarında gerilir, şiddetli bir stres 
yaşarlar, kısacası “……………………………..” O anda tek istedikleri sesin bulunduğu yerden kaçmak ya da 
sesi durdurmaktır.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilerek cümle tamamlanır?

A) Kulak asmazlar.

B) Tepeleri atar.

C) Burun kıvırırlar.

D) Kafa kafaya verirler.

10.


