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 1.

 2.

Anadolu’da kilim; renk demek, susamışlık demek… Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda yeşile, kırmızıya, 
maviye, turuncuya özlem duyan insanlar hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, 
çiçekten kırmızı arayan; bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da 
kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı al, moru mor, akı, karası, sarısı, durusu, nesi var nesi yoksa 
cömertçe ortaya döker, evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu onun dünyası-
dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metne uygun olarak tamamlanamaz?
A) Anadolu halkı, sosyal iletişime çok önem veren bir topluluktur.

B) Anadolu’da insanlar kilimlerde kendi dünyalarını oluşturmuştur.

C) Kilimlerde kullanılan renkler insanların psikolojik dünyalarını yansıtır.

D) İnsanların kullandıkları malzemelerdeki seçicilik iç dünyalarından dış dünyalarına doğru ipuçlarını aktarır.

Bu görselden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olamaz?
A) Karlı Dağlar

B) Kış Mevsimin Güzelliği

C) Doğa ve Yaşam

D) Denizlerin Efendisi
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Bu görselden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Halk eğitim merkezleri, yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanabilen bir kurumdur.

B) Halk eğitim merkezlerinde 2018 yılında en çok ilgi gören kurs sağlık kursudur.

C) 2016 yılındaki kursiyer sayısı 2020 yılındaki kursiyer sayısından fazladır.

D) Halk eğitim merkezlerinde en çok ilgi gören kurslardan biri yabancı dillerin eğitimidir.

Keşiş Yengeci 
10 cm 

Dünyanın her yerinde bulunur. 
Keşiş yengeçleri bazen, içinde 

yaşayabilecekleri iyi kabuklar için birbirleriyle 
dövüşürler. Kabuklarına sığmayacak kadar 
büyüdüklerinde başka bir kabuğa geçerler.

                     
Sünger Yengeci 

7 cm

Az görülen bir yengeçtir. Tüy benzeri yapılarla 
kaplı kabuğu yüzünden, 

kürkü varmış gibi görünür. Adını, 
sırtında küçük sünger parçaları 

taşıma huyundan alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir?
A) Açıklayıcı anlatıma yer verilmesi

B) Olağan dışı anlatımı içeren ifadelere yer verilmesi

C) Okuyucuyu olay içinde yaşatmasına

D) Örneklemelerden yararlanılmasına

 4.
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 5. Anadolu’da çocuklar bayramları bir başka heyecanla yaşar. Bayramdan bir gün önce bayramlıklar hazırlanır. 
Akşamdan başucuna konur ve heyecanla sabah olması beklenir.  Bayram sabah harçlıklarını alan çocuklar 
lunaparkta soluğu alırlar.

Yukarıda altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinlenmek amacıyla oturmak.

B) Ferahlamak için serinlemek.

C) Bir yerden bir yere hızlıca gitmek.

D) Rahatlamaya çalışmak.

“Ninesinin ördüğü yün kazağı üzerinden çıkarmıyordu.” cümlesindeki “yün” kelimesi, “kazak” kelimesinin 
durumunu belirtmektedir. Bu cümlede “kazak” ismine “Nasıl?” sorusunu sorduğumuzda “yün” cevabını alırız. 
Dolayısıyla “yün” kelimesi niteleme sıfatı olur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “farklı” kelimesi niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Toplantının en farklısı seçilmişti.

B) Bu konu hakkında farklı fikirleri vardı.

C) O diğer öğrencilerimden oldukça farklıydı.

D) Farklı konuşmasıyla herkesin dikkatini çekti.

 6.

 7. DEYİMLER ANLAMLARI

1 Belli etmeksizin her türlü acıya katlanmak, razı olmak.

2 Çok öfkelenmiş olmak.

3 Bir şeyi ele geçirme isteği besleme, başkasının malını ve varlığını almak 
istemek.

4 Bir kimseyi tuzağa düşürebilmek için türlü hilelere başvurmak.

 D)

Yukarıdaki tabloda bazı deyimlerin anlamları verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlere sırasıyla 
hangi deyimler gelmelidir?

 A)

 C)

 1  2  3  4

Burnundan solumak                   Bağrına taş basmak              Kumpas kurmak                 Gözü olmak

Bağrına taş basmak                   Burnundan solumak              Gözü olmak                        Kumpas kurmak

Kumpas kurmak                         Gözü olmak                           Burnundan solumak           Bağrına taş basmak

Bağrına taş basmak                    Gözü olmak                           Kumpas kurmak                Burnundan solumak

 B)
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             Yaprak döker bir yanımız; bir yanımız bahar, bahçe. 

               
             Gel beraber gezelim dedi kaplumbağa tatlı tavşana.

Yukarıdaki cümlelerde hangi söz sanatları vardır?

A)  Benzetme            Kişileştirme 

B)  Abartma                              Konuşturma 

C)  Kişileştirme                        Tezat (Karşıtlık)

D) Tezat (Karşıtlık)                   Konuşturma

 8.

 9. Dicle nehrinin kıyısında küçük bir kulübede yaşayan bir balıkçı varmış. Bu balıkçı her zaman balığa çıkmaz-
mış. Ne zaman balığa çıksa sepetler dolusu balık yakalarmış. Diğer insanlar balığa çıktığı zaman ya hiç balık 
yakalayamazmış ya da çok az balık yakalarmış. Bizim balıkçının namı tüm ülkeye yayılmış.  O kadar çok balık 
yakalıyormuş ki haber bültenleri bile ondan söz eder olmuş.  Bir gün haberciler küçük kulübede balıkçıyı ziya-
ret etmişler. Bir de ne görsünler: Kulübede onlarca kitap! Kitapların hepsi balıkçılık ile ilgili. Böylece balıkçının 
neden sepetler dolusu balık yakaladığını herkes öğrenmiş olmuş.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okumak, kişinin her konuda bilgi sahibi olmasını sağlar.

B) Balık tutmak zahmetli bir iştir.

C) Şanslı insanlar her zaman başarılı olur.

D) Birine balık vermektense balık tutmayı öğretmeli.

İsim tamlaması aralarında ilgi bulunan iki ismin birbirini tamlamasıyla oluşan sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

A) Elindeki siyah gül herkesin ilgisini çekmişti.

B) Bilgisayarı bozulunca tüm günü tamircide geçirdi.

C) Arkadaşlarımı nehrin kıyısında bekledim.

D) Geç kaldığı için içeri sessizce girdi.

 10.
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                                                        YAYIN KURULU
Gülbahar KALKAN         İMKB  Hattat  Hamit Aytaç Ortaokul (Türkçe Öğretmeni) 
Rojin Hacer TEMEL        Kervanpınar Ortaokulu                      (Türkçe Öğretmeni)
Mehmet DAĞTEKİN       Mevlana Halit Ortaokulu                    (Türkçe Öğretmeni)

Yağmurlu bir kış günü üşüyerek eve gelen Zehra sabırsızca zile bastı. Annesi telaşlı bir şekilde kapıyı açıp 
karşısında sırılsıklam olmuş kızını görünce çok şaşırdı. Onu hemen içeri alıp üzerini değiştirmesi için ona kalın 
kıyafetler verdi. Zehra okul çıkışı eve gelmeyip arkadaşlarıyla yağmurda dolaşmak istemişti. Yağmur şiddetini 
arttırınca da üstü başı sırılsıklam olmuştu. Annesine bu yaşadıklarını anlatıp sıcak bir ıhlamur içtikten sonra 
uyumaya geçti.

Bu parçayla ilgili olarak
I.   Zaman unsuruna yer verilmiştir.

II.  Kişiler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

III. Olayı yaşayan kişiyle anlatıcı aynı kişidir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

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

Gündelik hayatta insanların sabrını zorlayan, sinirlenmesine neden olan pek çok durum ya da olay yaşanabil-
mektedir. Trafikte, iş yerinde, aile içerisinde ve bu gibi çeşitli yerlerde yaşanan olaylar ya da bazı etkenler insan-
larda öfke nöbetleri meydana getirebilmektedir. Genel olarak bakıldığında sabır, insanları ve durumları olduğu 
gibi kabul etme yeteneği ya da davranışı olarak ifade edilmektedir. Sabırsızlığı yenmek için uygulanabilecek pek 
çok yöntem bulunmaktadır. Örneğin; asla yargılamamak, çatışmadan uzak durmak, derin nefes almak, yavaşla-
mayı denemek, zamana bırakmak, farklı uğraşlar edinmek, sabırsızlık nedenlerini anlamak, sabırsızlığı yenmek 
için uygulanacak yöntemler arasındadır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sabırsızlığı yenmek için uygulanacak yöntemlerden biri değildir?

A) Zamana bırakmak

B) Farklı uğraşlar edinmek

C) Yavaşlamayı denemek

D) Başkalarını yargılamak

11.

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


