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               DEYİM                      DEYİMİN ANLAMI

I Gözden kaybolmak Görülmez olmak

II Gözünü dört açmak Aldanmamak için çok uyanık, dikkatli olmak

III Göz göze gelmek Bakışları karşılaşmak

IV Gözünün önünden gitmemek Bir şeyi ele geçirmek isteği beslemek

Yukarıda verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

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

 1.

İnsan sağlığı için en önemli unsur belki de temizliktir. … birçok hastalık temizlikle ilgilidir. Kirli olan her şeyde mikrop vardır. …  kendi kişisel temizliğimize ve ev temizliği-
ne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kişiler yaşadıkları çevreyi de son derece temiz tutmakla yükümlüdür.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki geçiş ve bağlantı unsurlarından hangileri getirilmelidir?

A) Çünkü- Bu yüzden

B) Bu yüzden- Çünkü

C) Bu nedenle-Ayrıca

D) Ayrıca – Bu yüzden

 2.

Bu bilgiye göre hangisinde “ki” doğru yazılmıştır?

A) Duydumki yarın Ankara’ya gidecekmiş.

B) Çok okumuş olmalı ki okuması bu kadar iyi.

C) 23 Nisan’da ki kutlamalar çok eğlenceliydi.

D) Ali, soruda ki ayrıntıyı fark edememiş. 

 3.

     Bağlaç olan ‘‘ki’’ayrı yazılır.Cümleden çıkarıldığında       
    cümlenin anlamında daralma, bozulma olmaz.
   Ek olan ‘‘ki’’ cümleye bitişik yazılır ve cümleden
  çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma,
 bozulma oluşur.
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Aşağıdakilerin hangisinde eylem, kendi kip anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Bu maça onu çağırmayacağız.

B) Çocuk, oyun oynamak için arkadaşını bekliyor.

C) Öğretmenlerinin verdiği ödevleri her akşam yapıyor.

D) Babası yıllar önce Bismil’den buraya taşınmış.

 4.

I. Sınavda başarılı olabilmek için çok iyi çalışmak gerekir.

II. İşini iyi yapanlar her zaman daha çok kazanır.

III. İyi dost kara günde belli olur, der atalarımız.

IV. Uzun süren hastalığından sonra iyi olmuş.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü zarf görevinde kullanılmamıştır?

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

 5.

 6.

Bu dizelerde hangi söz sanatına yer verilmiştir?
A) Konuşturma

B) Kişileştirme

C) Karşıtlık

D) Benzetme

 
 Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden önce gelerek onların özelliklerini, yönünü, miktarını belirten çözcüklere zarf (belirteç) denir.
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 7.
Eyvah, yeni bir deprem olmuş!

Nerede deprem olmuş, belli mi?

“Elâzığ’da deprem olmuş.” 
yazıyor televizyonda.

Elâzığ’lılara geçmiş olsun, inşallah kimseye 
bir şey olmamıştır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin konuşmasında noktalama işaretlerinde yanlışlık vardır?

A) Hatice             B) Merve          C) İsmail           D) Yusuf

Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır?

A) Çocuk tabağındaki tüm yemekleri yiyip bitirmiş.

B) Kardeşinin oyuncağını kanepenin arkasında bulmuş.

C) Öğrenciler artık her gün kitap okumaya başladılar.

D) Mehmet, okulun açılacağını duyunca heyecanlanmış.

 Hatice

 Merve

 İsmail

 Yusuf

 8.

Gazeteci:

— (I) - - - -

Yazar:

— Yazmadan önce çok ama çok okuyorum. Zaten yazdıklarımız kaynağı daha önce okuduklarımızdır.

Daha önce okuduklarımızın harmanlanmış hâli eserlerimize yansır. Bu yüzden çok okumadan yazmaya başlamam. Çünkü ne kadar çok okursam ortaya koyacağım 
eserlerim daha da zenginleşir.

Gazeteci:

— (II) - - - -

Yazar:

— Benim için önemli olan yazdıklarımdır. Nasıl daha iyi eserler ortaya koyabileceğime yoğunlaşırım. Öte yandan okuyucuların eserim hakkında ne düşündüğünü 
bilmek isterim. Çünkü bu düşünceler ortaya koyacağım eserlerde daha iyiye ulaşma çabamda bana katkı sunabilir.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) (I) Bir eser yazmak için öncelikle ne yapıyorsunuz?

     (II) Bir yazar olarak okuyucuların eseriniz hakkındaki düşüncelerine önem verir misiniz?

B) (I) Size göre yazı yazmada en önemli unsur nedir?

     (II) Eserlerinizi oluştururken okuyucularınızın önerilerini dikkate alıyor musunuz?

C) (I) Son eserinizi en iyi eseriniz olarak kabul ediyor musunuz?

     (II) Bu kadar çok eser ortaya koymak size neler hissettiriyor?

D) (I)Eserlerinizde anlattıklarınızı kendi yaşamınızdan mı aldınız?

     (II) Tanınmış bir yazar olmanın iyi yönleri nelerdir?

 9.
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Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin yıl sonu ders notu ortalamaları verilmiştir.

Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkçe dersinde not ortalaması her yıl düzenli artmıştır.

B) Fen bilimleri dersinde başarı oranı her yıl düzenli  azalmıştır.

C) Matematik dersindeki not ortalamasında hem artış hem de düşüş vardır.

D) Verilen dersler içinde en çok başarıyı Türkçe dersinde göstermiştir.

 
10.

 D
ER

S 
N

O
TU

      Türkçe

      Fen Bilimleri

      Matematik

90

80

100

0

10

30

20

40

50

60

70

8.Sınıf7.Sınıf6.Sınıf5.Sınıf

Bazı kedi türleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Amerikan Kedisi: Kafası geniş, omuzları ve göğsü iyi gelişmiştir; kasları güçlüdür. Kuyruğu orta uzunlukta, tüyleri kalın ve koyudur. En yaygın renkleri beyaz üstüne 
gümüş rengi, kahverengi üstüne beyaz ve kızıl kahverengi üstüne beyaz çizgilidir.

Siyam Kedileri: Kulakları, patileri, arka ayakları ve kuyrukları renkli noktaları olan açık renkli bir kürke sahiptir. Yaşı ilerledikçe siyam kedilerin renkleri koyulaşır ancak 
sıcak iklimlerde yaşayan yetişkin siyam kedileri soğuk iklimlerde yaşayanlardan daha açık bir kürke sahiptir.

Sfenks Kedisi: Dünyadaki birkaç tüysüz kedi cinsinden biridir. Kökeni Kanada'dır. Görüntüsünün aksine yumuşak huylu, sahibine bağlı ve cana yakın bir türdür. 
Ömürleri 8 - 14 yıl arasındadır. Tüyleri olmadığından soğuğa karşı dayanıksızdır. Bulunduğu ortam sıcak olmalıdır, bunun yanı sıra giysiler giydirerek de bu denge 
sağlanabilir.

Bombay Kedisi :Adeta pantere benzeyen görünümüyle diğer siyah kedilerden farklı bir fiziksel görünüme sahiptir. Tüyleri kısa, sık ve parlak olan bu kedilerin tüy 
renkleri siyahtır. Kafası yuvarlak biçimli olan kedi ırkının burunları basık ve yuvarlaktır. Gözleri de yuvarlak olan bu sevimli canlıların göz rengi mavi tonları, bakır ya da 
altın rengindedir. Patileri yuvarlak, bacakları kaslı ve kuvvetlidir. Bu kedi ırkının kuyruğu düzdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu kedilerden biri olamaz?

 B)  D) A)  C)

 11.
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Ahmet, Hamza, Aziz ve Mehmet adlı dört arkadaş bir mağazadan pantolon, ayakkabı, gömlek ve tişört almışlardır.

Bu kişilerin yaptıkları alışverişle ilgilişu bilgiler bilinmektedir.

• Her biri 2 türden almıştır.

• Gömlek alan yalnız 1 kişi vardır.

• Pantolon alanlardan biri Hamza’dır.

• Ahmet gömlek almamıştır.

• Ayakkabı almayan sadece bir kişidir.

• Aziz pantolon ve tişört almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesin ulaşılamaz?

A) Gömlek alan kişi Mehmet’tir.

B) Aziz, ayakkabı almamıştır.

C) Hamza, tişört almamıştır.

D) Ahmet, pantolon almıştır.

 12.

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

                                                     

                                              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 )


