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Benzetme (Teşbih): Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır.

Abartma (Mübalağa): Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok veya daha küçük gösterilmesidir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde her iki sanat da örneklenmiştir?

A) Kedim henüz bir yaşında,

     Uyuyor soba başında.

     Hem cesurdur, hem de kurnaz

     Bir tıkırtı duyar duymaz,

     Uyanır aslan kesilir.

B) Döner geline her ağaç

     Süslü bir etektir yamaç.

     Şimdi bakarsın gök nurlu

     Şimdi bakarsın yağmurlu.

C) Uzak bir hayal olur yaz,

     Rüzgâr acı acı eser,

     Bir ustura gibi ayaz,

     Dokunduğu yeri keser.

D) Kanatları ipektir, 

     Bozulur dokununca. 

     Sanki canlı çiçektir 

     Açar bahar olunca.

 1.

• Bulunduğu yerden fırlamak, kopmak

• Yeni yetişip satışa sunulmak

• Yayımlanmak

 “Çıkmakˮ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?

A) Sabaha karşı evden çıktık.

B) Bisikletinin tekerleği çıkmış.

C) Bu ay yeni hikâye kitabı çıktı.

D) Erik çıkmış, çilek daha çıkmadı.

 2.
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Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan ve seyrine doyumsuz manzarası ile 
adeta ziyaretçilerini büyüleyen Nemrut Kalderası, ziyarette tercih edilen yerlerin başında geliyor. Doğal güzellik-
lerinin yanı sıra bünyesindeki sıcak ve soğuk göller, buz mağarası, buhar bacası, yabani hayvanlar, kuş türleri 
ve biyoçeşitliliği dikkati çeken Nemrut; doğaseverlere tertemiz havasıyla göl manzarasına karşı kamp yapma 
imkânı sunuyor.

Bu metinde Nemrut Krater Gölü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Benzerleri arasındaki sıralamasına

B) Sahip olduğu doğal güzelliklere 

C) Hangi canlı türlerinin yaşadığına

D) Ulaşımının nasıl sağlandığına

 3.

l. Bunun üzerine: “Evlatlarım!” dedi adam. “Birlik olursanız, zorlukların üstesinden gelirsiniz. Ayrılırsanız, zorluklar 
sizi ezer geçer. Birlik kuvvettir.”

ll. İyi huylu geçimli, sevecen bir adamın sürekli birbirleriyle didişen dört oğlu vardı. Adam, oğullarının iyi huylu ve 
geçimli olmalarını çok istiyordu.

lll. Adam demeti çözdü ve çubukları teker teker çocuklarının ellerine vermeye başladı. Çocuklar bütün çubukları 
bir bir kırıp attılar.

 lV. Günün birinde, aklına bir fikir geldi. Oğullarından, bir demet çubuk toplayıp getirmelerini istedi. Sonra, her 
birine getirdikleri demeti dizleriyle kırmalarını söyledi. Hepsi denedi, ama hiçbiri bunu beceremedi.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir hikâye oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) ll - l - lll - lV   B) ll - lV - lll - l   C) lV - l - lll - ll   D) lV - lll - l – ll

 4.

Öznel anlatım, kişiden kişiye göre değişen, söyleyenin kendi duygusunu kattığı kanıtlanamayan cümlelerdir.

Buna göre, 
I. Yüzme, futboldan daha eğlencelidir.

II. Derginin son sayfalarında üç farklı bulmaca bulunuyor. 

III. Trenle yolculuk yapmak herkesi mutlu eder.

cümlelerinden hangilerinde öznel anlatım vardır? 

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

 5.
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Kesme çiçek yetiştiriciliğinde güllerin dikimi çok önemlidir. Dikim için hazırlanan toprakta derinliği 60, çapı 40 
cm olan çukurlar açılır. Çukurların içine gübre ile karıştırılmış toprak konur. Daha sonra güller dikime hazırlanır. 
Bunun için kök budaması yapılır. Bu uçlar bahçe makası ile kesilir. Fidanlar hazırlandıktan sonra açılan çukur-
lara kökler kıvrılmayacak şekilde yerleştirilir. Gübreyle karıştırılmış toprak köklerin arasına doldurulur. Çukur 
tamamen doldurulduktan sonra bolca sulanır.

Bu metnin görsel anlatımı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?   

 6.

 A)

 D)

 C)

 B)
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Londra’da bir grup öğrenci çevreye zarar vermeyen su şişesi tasarladılar. Öğrenciler su şişesini tasarlarken yu-
murta sarısını çevreleyen zarımsı yapıdan esinlenmişler. Şişedeki su içileceği zaman üzerine bir delik açılması 
yetiyor. Öğrenciler bu şişenin dayanıklı, temiz, biyolojik olarak parçalanabilir hatta yenilebilir olduğunu belirtiyor. 
Şişenin en güzel özelliklerinden biri de evde bile hazırlanabilir olması. Şişenin plastik şişe atıklarının azalmasına 
katkıda bulunabileceği belirtiliyor. 

Bu parçadan,

I. Öğrenciler tasarımlarında doğada bulunan bir varlığı örnek almışlardır.
II. Tasarımın üretilmesi için özel bir laboratuvar ortamı gereklidir.
III. Şişenin plastik atıkların çevreye verdikleri zararı azaltması beklenmektedir.

yargılarından hangileri çıkarılamaz?

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

 7.

Eğik çizginin kullanıldığı bazı yerler şunlardır: 

•  Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.
•  Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
•  Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine eğik çizgi (/) 
getirilemez?

A) 19( )02( )2015’te bu kasabada doğmuşum.

B) -lık ( )-lik  yapım eki olarak kullanılan eklerdendir.

C) Kargoyu Altay Sokağı No.: 21( )6 Kurtuluş ( )ANKARA adresine gönderin.

D)  Derste ( )Kendi Gök Kubbemiz( ) adlı şiiri defterime yazdım.

 8.

Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki 
sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması” ya da “ünsüz değişimi” denir. Örneğin “ağaç” sözcü-
ğüne “-i” eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki “ç” sesi “c”ye dönüşür (ağacı).

Bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-ım” eki getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması 
meydana gelmez? 

A) Kulak     B) Çorap         C) Kâğıt  D) Kardeş

  9.
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Bir tekstil ürünün yıkama koşullarını gösteren bilgilendirici etikette ürünün yıkama koşullarıyla ilgili uyarı sembol-
leri yer almaktadır.

En yüksek yıkama sıcaklığı 40°C

Ütü tabanı sıcaklığı en çok 150 °C

Profesyonel kuru temizleme yapılmalıdır.

Düz kurutma.

Tamburlu kurutma yapılmaz.

Ağartıcı kullanılamaz.

Etiketteki yıkama koşullarının açıklamaları şunlardır:

  40

 P

 C˚

Buna göre kirlenen elbisesine aşağıdaki yıkama işlemlerini uygulayan kişinin hatalı bir yıkama yaptığı 
söylenebilir?
A) 30°C sıcaklıkta yıkadığı elbiseyi ağartıcı kullanmadan yıkamıştır.

B) Düz kurutma yaptığı elbisesine 120°C sıcaklığında ütülemiştir.

C) Aşırı kirlenen elbisesini ağartıcı kullanarak 60°C sıcaklıkta yıkamıştır.

D) Elbisesini tamburlu kurutma yapmadan profesyonel kuru temizlemede yıkatmıştır.

10.
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“Yaz-” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisinin eklenmesiyle “ Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan 
veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse” anlamı kazanır? 

A) –gı  B) -ım   C) -ar   D) –ıt

 11.

● Parktaki cılız çocuğu hemen tanıdım.

● İhtiyar adam küçük adımlarla ilerliyordu.

● Bu haftaki sınava iyi çalışmam gerekiyor.

● Elmaların iri olanlarından seçmişsin.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

 A) Zayıf                  B) Yaşlı          C) İmtihan                D) Ağır 

 12.

                                                      

                                                       YAYIN KURULU
  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)
 

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


