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1. Sınavda Türkçe dersinden 20 Beceri
Temelli Yeni Nesil Test Sorusu vardır.

4. Bu testte her sorunun bir tek doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılır.
5. Cevaplamaya geçmeden önce üstteki
alana adınızı, soyadınızı, sınıf ve şubenizi,
numaranızı ve okulunuzu yazınız.
6. Kitapçıktaki boş alanları müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.

A

B

C

D

Soru

Cevaplarınızı Bu Bölüme İşaretleyiniz
Soru

3. Cevaplarınızın cevap formuna işaretlenmiş
olması gereklidir. Kitapçığa işaretlenmiş
cevaplar geçersizdir.

BlokTest

2. Önce yanda verilen cevap formundaki
öğrenci no bölümünü kodlayınız.
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TÜRKÇE
1.

“Yeşil” eski Türk kültüründe bir renk adı olmasının yanı sıra “dirlik, birlik, varlık, gençlik” gibi anlamları da karşılamaktadır. Bu renk, yaşamın vazgeçilmezidir; canlıyı, canlılığı karşılar. Doğanın
yenilenmesinin rengidir. Zaten kelimenin kökü olan “yaş” da “ıslaklık” anlamına gelmektedir.
“Yaş” canlıdır, tazedir; yaşamın varlığını gösterir. Bir ağacı ya da çiçeği gözümüzün önüne
getirdiğimizde aklımıza yeşil rengi gelir çünkü bitkinin en canlı yeri yeşil renktedir. Sözün özü
yeşil, yaşamın tam da kendisidir.
Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir:
I. Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
II. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama
III. Bir şeyin yerine yenisinin konulması
IV. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
Buna göre, numaralanmış anlamlardan hangisi bu parçadaki sözcüklerden birini karşılamaz?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

Bir sözcüğün bütün ekleri atıldıktan sonra geriye kalan anlamlı en küçük parçasına kök denir.
		
Masal

Dergi

Dünya

Komşu

Buna göre yukarıdakilerden içinde kök durumunda bir sözcüğün yazmadığı şekil çıkarıldığında yeni dizilim aşağıdakilerden hangisi olur?
B)

A)

3.

C)

D)

Atasözleri ders veren, öğütte bulunan sözlerdir; deyimler ise ders verip öğütte bulunmaz, belli
durumları karşılar.
		
I. Ne yapacağımı bilemediğim için iki arada bir derede kaldım.
II. Artık ekmek aslanın ağzında, geçinmek o kadar da kolay değil.
III. Dost acı söyler, bu yüzden onun söylediklerine alınmamalısın.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde atasözüne yer verilmemiştir?
A) Yalnız I
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B) I ve II

C) II ve III

2

D) I, II ve III
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4.
Büyük yazarları bir kere değil, farklı yaşlarda birkaç defa okumalıyız.
Örneğin Don Kişot’u çocukluğumda, ilk gençliğimde ve bu yaşımda
olmak üzere tam üç defa baştan sona okudum. Bu romanı her okuduğumda da farklı dersler çıkardım kendime. Benim bilgi birikimim
arttıkça kitaptan daha önce göremediğim, fark etmediğim anlamlar
çıkardım.

Bu parçada sözü edilen kitabın hangi özelliği vurgulanmak istenmektedir?
A) Gerçekçiliği

5.

B) Yoğunluğu

C) Akıcılığı

D) Özgünlüğü

Beynimizin nesneleri nasıl hatırladığı, kavramları neye göre sınıflandırdığı bilim insanlarının onlarca yıldır araştırdığı bir konudur. Bu konudaki yaygın görüşlerden biri de bir nesneyi tanımlamaya
çalıştığımızda beynimizin daha önceki deneyimlerine başvurduğudur. Yani yeni bir olay, belirli bir
anıyla eşleşir; böylece bir önceki anıyla aynı nöronları etkinleştirmiş oluruz. Örneğin “kırmızı” ve
“yuvarlak” bir nesne gördüğümüzde aklımıza elmanın gelmesi bu durumun göstergesidir.
Bu parçanın dili ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Birinci kişili anlatım yapılmıştır.
Örneklemeye başvurulmuştur.
İki kavram karşılaştırılmıştır.
Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

6.
Ünsüz Benzeşmesi

Ünlü Düşmesi

Ünsüz Yumuşaması

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen ses olaylarının tümünü örnekleyen sözcükler kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Saçındaki süslü kurdeleyi çözdü, saçları omuzlarına döküldü.
Banttan yapılan haber yayınları gibiydi yaptığı açıklamalar.
Çocuğun alnına dokunduğumda ateşten elim yandı.
Zarftan dörde katlanmış bir kâğıt ve eski bir resim çıktı.
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7.

		

1
ttiği için
Acele e
zla
daha fa
medi.
bekleye

2
Kendini iyi
hissetmezsen
bir doktora
görün.

3
daki
Araların
sorunu
için
çözmek
aklar.
buluşac

Numaralanmış cümleler için yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

8.

1 numaralı cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.
2 numaralı cümlede bir işin gerçekleşmesi koşula bağlıdır.
3 numaralı cümlede neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
1 ve 3 numaralı cümleler aynı anlam ilişkisine sahiptir.

Geçimini çöplerden sağlayan kuzgun
başladı bu yaşamdan yakınmaya
Hele bir gölde rastladığı kuğunun
görünce o narin hareketlerini
iyice kaptırdı kendini mutsuzluğa.
Acaba neydi kuğunun tüylerini
o denli ak ve güzel yapan?
Belki yaşadığı gölün suyunda,

dönüştüren bir büyü vardı karayı aka?
Bu düşüncelerle bırakıp kendi çevresini
o göl kıyısına koştu kuzgun.
Gel gör ki yine kapkara kaldı tüyleri
üstelik de çok sürmedi açlıktan gitmesi
Ne denli değiştirirse değiştirsin yerini
Ne ise o kalır doğanın kişiye verdiği

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin alındığı türün özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

9.

Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılmaktadır.
Sonunda mutlaka bir ders verilmektedir.
İnsan dışındaki varlıklar konuşturulmaktadır.
Anlatılan olayların kahramanları genellikle hayvanlardır.

Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Teyzemi, dayımı ve anneannemi geçen bayramdan beri görmüyorum.
Can, bu sabah erkenden uyanıp derede yüzmeye gitti.
Yanımıza kadar geldi, bizimle hiç konuşmadan odadan çıktı.
Arkamızdan biri hızlı, hızlı bize doğru koşuyordu.

/ Kılavuz

4

6. SINIF DENEME – 1

TÜRKÇE
10.

I. üç soru da henüz işlemediğimiz konulardandı.
II. o konular işlenirken okula gelmemiştim.

Sınavın son üç sorusunu yanlış yaptım
çünkü -----

III. soruların zorluğu beni iyice strese soktu.
IV. sorularda anlamını bilmediğim kelimeler vardı.

Bu cümle numaralanmış ifadelerden hangisi ile tamamlanırsa öznel yargılı olur?
A) I

11.

B) II

C) III

D) IV

(I) Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. (II) Günümüzde ise çevre konusunda duyarlı ülkeler doğaya daha az zarar veren enerji kaynakları
aramaktadır. (III) Bu enerjilerden biri de yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan
elde edilen biyokütledir. (IV) Avrupa’da üretilen yenilenebilir enerjinin yaklaşık yarısı biyokütle
kaynaklıdır. (V) Her ne kadar biyokütle çevre dostu bir enerji kaynağı olarak görülse de bilimsel
çalışmalar bunun doğru olmadığına işaret ediyor.
Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafta anlatımın akışını bozmaktadır?
A) II

B) III

C) IV

D) V

12. Bir durum veya olayın olumsuz sonuçlanabileceğine dair duyulan kaygıyı ifade eden cümlelere
endişe cümlesi denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir durumla ilgili duyulan endişe dile getirilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Bu sabah trafik çok yoğun, oraya saatinde yetişebilecek miyiz acaba?
Mezuniyet balosunda mavi elbiseyi mi yoksa kırmızı olanı mı giysem, bilemedim.
Bu yılki mahsule haşerat dadandığından istediğimiz verimi alamadık.
Bu akşam müsait değiliz, size yarın akşam uğrasak olur mu?
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13.



ORMANIN EN GÜÇLÜSÜ

Ormanların en korkulan türlerinden olan ayılar, başta Sibirya
halkları olmak üzere pek çok
kültürde önemli varlıklardır.



Bu konuda yapılan detaylı araştırmalarda Kuzey ülkelerinde ayılara
hürmet edildiği, hatta onların ailenin
bir üyesi kabul edildiği görülmüştür.




Örneğin Kutup ayıları insanlar gibi iki ayak
üzerinde durabilir, kendilerine kış için barınak yapabilir ve insanlar gibi avlanabilir.

Ayılara duyulan hürmetin kökeninde
insanlarla ortak bazı davranışları sergilemeleri olabileceği düşünülmüştür.

Sembollerle gösterilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) 

B) 

C) 

D) 

14. Utanmanın “en garip ve en insana özgü yüz ifadesi” olduğu söylenmektedir. Bunun sebebi ise bugüne kadar insanlar dışında utanma ifadesi gösteren bir canlının tespit edilmemiş olması. Utançtan
kızarmak, yalan söylemeyi zorlaştırdığı için bir dezavantaj gibi görünüyor. Ancak biri bize yalan
söylediğinde yüzü kızarıyorsa onu affetme ihtimalimiz artıyor. Çünkü bu yüz ifadesi bize karşımızdaki insanın, yaptığından pişman olduğunu gösteriyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?
A) Çekingenlik

B) Yüz kızarması

C) Utanmak

D) Affetmek

15. Anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki kavramdan nitelikçe güçsüz olanın güçlü olana aktarılmasına benzetme denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatına yer verilmiştir?
A)

C)

B)

Ben ki, toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı,
Bir zerreciğim ki Arş’a gideyim,
Dev sancılarımın budur kaynağı!

Necip Fazıl KISAKÜREK

D)

Tanıdığım bir ağaç var,
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Allah’ın işine bakın

Melih Cevdet ANDAY
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Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif…
Kalbinin attığı kadar canlısın
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç…

Can YÜCEL
Bir kere sevdaya tutulmaya gör
Ateşlerde yandığının resmidir
Âşık dediğin, Mecnun misali kör;
Ne bilsin alemde ne mevsimdir.

Cahit Sıtkı TARANCI
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16. Sonuna getirildiği sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. Yapım ekleri isimden isim,
isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil yapabilir.
I
Yeni yayımlanan bir
araştırmaya göre bilim
dünyası okyanusların
en derinlerinde heyecan verici bir keşif
yaptı.

II
Bu keşif, üzerine
düşen ışığı neredeyse hiç yansıtmayan
simsiyah 16 yeni
balık türü ile ilgili.

III

IV

Derin denizlerde yaşayan bu balık türleri,
ışığın yalnızca
%0,5’ini yansıtmaları
sayesinde bilinen en
siyah maddelerle yarışacak nitelikte.

Bu balıkların derilerinin incelenmesiyle
teleskop ve kameralarda önemli gelişmelerin yaşanacağı düşünülüyor.

Bu metindeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

I ile gösterilen bölümdeki sözcük fiilden isim yapan bir ek almıştır.
II numaralı bölümde altı çizili sözcük isimden isim yapan bir ek almıştır.
III numaralı bölümdeki sözcük fiil kökünden türemiştir.
IV numaralı bölümdeki sözcüğün kökü isimdir ve isimden isim yapan ek almıştır.

17. Bir önceki yıl 5-A sınıfında birlikte öğrenim gören Aysun, Başak, Ceyda ve Didem adlı kız öğrenciler
ile Erdem, Fatih, Gürkan ve Hakan adlı erkek öğrenciler, 6. sınıfa geçtiklerinde beşi 6-A ve üçü 6-B
sınıflarına başlamıştır.
Bu öğrencilerin yeni sınıfları ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Adı belirtilen öğrencilerden 6-B sınıfında olanların ikisi kızdır.
• Aysun, Erdem ve Fatih ile aynı sınıftadır.
• Başak ve Ceyda farklı sınıflardadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Başak, 6-A sınıfındadır.
C) Didem, 6-B sınıfındadır.

B) Gürkan, 6-A sınıfındadır.
D) Hakan, 6-B sınıfındadır.

18. İngiltere’nin Güney’indeki en esrarengiz tarih öncesi yapılardan biri olan Stonehenge, tarihçilerin
ve arkeologların yüzyıllardır kafa yordukları bir bilmece.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede yanlış yazılan sözcüğün doğrusuna yer verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Toros Dağları, Burdur’un güneyinden başlayıp Bitlis’e kadar bir kemer gibi uzanır.
Göbeklitepe, Tarih Öncesi dönemde yapılmış olup dünyanın en eski ibadet merkezidir.
İnsanlık, yüz yıllar boyunca çeşitli ölümcül hastalıklarla mücadele etmiştir.
Yarışmacı kendisine sorulan bu soruya uzun uzun kafayordu ama bir cevap bulamadı.
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19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgi grafiğine göre yanıtlayın.

KÜTÜPHANE
Hangi kitabı nerede
arayacağımızı bilirsek
kütüphanelerden kolayca
yararlanabiliriz.

%90’ımız

kütüphaneleri
öğrencilik yıllarımızda
kullanıyoruz.

%57’mizin herhangi
bir kütüphaneye
üyeliği
bulunmuyor.

Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri
50
40
30
20

Kütüphaneler pek çok konuda
araştırma yapabileceğimiz;
tarih, edebiyat, coğrafya,
bilim gibi çeşitli alanlardaki
kaynaklara ulaşabileceğimiz
bilgi depolarıdır.

Biliyor
musunuz?
Her yıl mart
ayının
son haftası
“Kütüphaneler
Haftası”
olarak kutlanır.

Bursa

Nevşehir

İzmir

Ankara

0

İstanbul

10

Kütüphanede çalışırken sessiz olup
başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Ayrıca
kütüphanedeki kitaplar herkesin ortak
kullanımında olduğundan onlara zarar
vermemeliyiz.

19. Bu metinde aşağıdakilerin hangisi ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)

"Kütüphaneler Haftası"nın ne zaman kutlandığı
Kütüphaneye hayatımızın hangi döneminde en çok gittiğimiz
Kütüphanelerde nasıl davranmamız gerektiği
Kütüphanedeki bir kitaba nasıl ulaşacağımız

20. "Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri" grafiği ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Türkiye’de en çok halk kütüphanesi İstanbul’da bulunmaktadır.
Halk kütüphanesi sayısı bakımından İzmir, üçüncü ilimizdir.
Bursa’da Ankara’ya göre daha çok halk kütüphanesi vardır.
İstanbul’daki halk kütüphanesi sayısı, Nevşehir’in gerisindedir.

/ Kılavuz

8

6. SINIF DENEME – 1

6. SINIF

Türkçe
KI LAVUZ

2

D E N E M E

Adı Soyadı

:

.....................................................................................................................................................

Sınıf - Şube - No

:

.....................................................................................................................................................

Okulu

:

.....................................................................................................................................................

1. Sınavda Türkçe dersinden 20 Beceri
Temelli Yeni Nesil Test Sorusu vardır.

4. Bu testte her sorunun bir tek doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış
sayılır.
5. Cevaplamaya geçmeden önce üstteki
alana adınızı, soyadınızı, sınıf ve şubenizi,
numaranızı ve okulunuzu yazınız.
6. Kitapçıktaki boş alanları müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.

A

B

C

D

Soru

Cevaplarınızı Bu Bölüme İşaretleyiniz
Soru

3. Cevaplarınızın cevap formuna işaretlenmiş
olması gereklidir. Kitapçığa işaretlenmiş
cevaplar geçersizdir.

BlokTest

2. Önce yanda verilen cevap formundaki
öğrenci no bölümünü kodlayınız.

1

14

2

15

3

16

0

4

17

1

5

18

2

6

19

3

7

20

4

8

21

5

9

22

6

10

23

7

11

24

8

12

25

9

13

26

Öğrenci No

A

B

C

D

TÜRKÇE
1.

İnsanlık tarihinde tüm göçler ve keşiflere sebep olan iki temel faktör vardır: Bunlardan biri yiyecek, diğeri ise çevresel koşullardır. Bunlar görünen nedenler olsa da “merak” da keşifler için
önemli bir motivasyon kaynağıdır. İnsanlar, içlerindeki kâşif ruhla önce gidecekleri yeri belirlediler sonra da buraya gidecek araç gereçleri temin ettiler. Bu durum ilk insanlarda da 21. yüzyıl
insanında da aynı aşamalardan geçti.
Bulmacaya metinde geçen ve anlamları verilen sözcükler yazılarak bir şifre elde edilecektir.
1. Türkçesi “etmen” olan sözcük
2. Bir şeyi anlamak ve öğrenmek için duyulan istek
3. İsteklendirme, güdülendirme
4. Çevre ile ilgili
5. Aralarında ayrım olmayan
6. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri
1
5
6

2
3

ŞİFRE:
4
Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisi şifredeki sözcüğün eş anlamlısı değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Bulunduğu makama uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda geldi.
İstanbul trenindeki ikinci mevki sıralar neredeyse yarı yarıya dolmuştu.
Dedesinden kalan tarla, denize yakın, ormanlık bir yerdeydi.
Son zamanlarda düştüğümüz duruma biz bile inanamıyorduk.

Yaşam, gezegenimizde inişli çıkışlı bir seyir geçirdi. Son 450 milyon yıl içinde tam beş defa, karalarda ve denizlerde yaşayan tüm türlerin dörtte üçü farklı nedenlerle Dünya yüzeyinden silindi. Bu
kitlesel yok oluşları, gelecekte ne olacağımızla hiçbir ilişkisi olmayan uzak geçmişteki olaylar olarak
düşünmek kolayımıza geliyor ancak gerçek hiç de böyle değil. Çünkü bu dönemlerin hepsi birbiri
ile bağlantılı. Doğaya yapılacak en ufak bir müdahale, geri dönülemez sonuçlara neden oluyor.
Geçmişte yaşanan kitlesel yok oluşlarla ilgili araştırmalar, bugün yaşadığımız çevre sorunlarının
kökenini daha iyi anlamamızı sağlıyor.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya üzerindeki canlılar			

B) Dünya’nın dengesini oluşturan unsurlar

C) Kitlesel yok oluşların birbiriyle ilgisi		

D) Doğaya yapılacak müdahaleler
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3.

DENİZDEN GELEN SAĞLIK

Su altındaki bazı canlılar; kanseri, MRSA’yı ve pek çok hastalığı yenecek kimyasal içeriklere sahip.

AT NALI YENGECİ
Bu eklem bacaklının kanı, son 50
yıldır ekipman ve
aşıların konsantrasyonunu test etmek
için kullanılıyor.

KONİ SALYANGOZU
Bir yumuşakça olan
koni salyangozu,
iğnesindeki zehir ile
ağrı kesici ilaçların
içeriğinde yer alıyor.

DİKENLİ DENİZYILDIZI
Bu canlının gövdesindeki salgı
maddesi eklem iltihabı
ve egzama tedavisi
için araştırılıyor.

BALON BALIĞI
Balon balıkları
tetrodotoksin (TTX)
içeriyor ve TTX,
kemoterapi sırasında çekilen ağrıların
tedavisi için kullanılan bir ilaç.

Bu metinde kullanılan sözcüklerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
• Metnin başlığında bulunma hâl ekini alan bir sözcük vardır.
• At nalı yengeci ile ilgili açıklamanın yapıldığı cümlede sözcüklerden biri çoğul eki almıştır.
• Altı çizili sözcüklerin ortak özelliği hepsinde iyelik ekinin kullanılmasıdır.
• Dikenli denizyıldızı ile ilgili açıklama yapılan bölümde yönelme hâl ekini almış bir sözcük vardır.
• Balon balığının açıklamasında birden fazla sözcükte iyelik eki kullanılmıştır.
Buna göre bu değerlendirmelerin kaç tanesi doğrudur?
A) 2

4.

B) 3

C) 4

D) 5

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin kökleri ve köklerinin türleri tabloda verilmiştir.
• Haberi alır almaz dizlerinin bağı
çözüldü.
• İki yıl önce köklü bir şirkette işe
başlamıştı.
• Annesinden kalan kolyeyi boynundan
hiç çıkarmıyor.
• Radyonun göstergesi hep aynı istasyona ayarlıydı.

Sözcük

Kök

Kök Türü

I. Çözüldü

Çöz

Fiil kökü

II. Başlamıştı

Baş

İsim kökü

III. Kalan

Kal

Fiil kökü

IV. Göstergesi

Göster

İsim kökü

Buna göre tablonun kaçıncı satırında yanlışlık yapılmıştır?
A) I
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C) III
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5.
Magnezyum
Kalsiyum

Silikat

Potasyum

Bu reklam metninde toplam kaç tane terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?
A) 3

6.

D) 6

Biyologlar, 1950’lerden beri dikkatlerini okyanuslara yoğunlaştırdılar.
Bazen sadece kendimizin çıkarlarını düşünmek bencillik değildir.
Eskiden çoğu çocuk gibi ben de karanlıkta kalmaktan korkuyordum.
Apartmanımızın alt katına Ata ve Duru adındaki ikizler taşındı.

Bir kişi veya olayla ilgili önceden karar vermeyi bildiren cümlelere ön yargı cümlesi denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi ön yargı bildirmez?
A)
B)
C)
D)

8.

C) 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan tüm sözcüklerin kökü isimdir?
A)
B)
C)
D)

7.

B) 4

Çevredeki seslerin yoğunluğu bizi rahatsız etmeye henüz başlamamıştı.
Eminim ki yeryüzünde bitkilerden on kat daha fazla mantar türü olduğunu bilmiyordunuz.
Bu oyuncağı görür görmez çok seveceksin ve hemen almak isteyeceksin.
Bu gelişinde bizimle daha fazla zaman geçirirsin diye ummuştum.

Yazmaya yeni başlayan genç kalemlerin ilk yapmaları gereken şey, şaheserleri taklit etmeye çalışmaktır. Tıpkı gelecek için kendinden iz bırakmış usta yazarlar gibi… Kalıcı eserler deneme yanılma
yoluyla, kendinden öncekilerin ayak izlerini takip ederek yazılır. Taklit etmekten korkmayın, yeter ki
taklit edeceğiniz kişiyi iyi seçin. Çünkü seçimlerini iyi yapan kişiler bir süre sonra taklit edilir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Başarılı sanatçılar, kendilerinden sonra gelen nesli etkiler.
Bilinçli taklit, sanatçıyı özgün eserler vermeye götürür.
Önemli olan birini taklit etmek değil, kendini taklit ettirmektir.
Sanatçılık, var olanı yeni bir biçimde aktarmaya dayanır.
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9.

12 Ağustos günü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana şehirlerinin gündüz en yüksek ve gece
en düşük sıcaklıkları ölçülmüş ve bu iller A, B, C, D ve E harfleri ile kodlanarak şu sonuçlar alınmıştır:

A

40 °C

B

26 °C

37 °C

C

21 °C

36 °C

D

20 °C

38 °C

E

25 °C

37 °C

19 °C

• Gündüz en yüksek hava sıcaklığı Antalya’da, gece en düşük hava sıcaklığı Ankara’da ölçülmüştür.
• İzmir ile Adana illerinde gündüz en yüksek hava sıcaklığı ile gece en düşük hava sıcaklığı arasındaki fark eşittir.
Buna göre İstanbul’un gündüz en yüksek ve gece en düşük sıcaklığı arasındaki fark kaç
°C’dir?
A) 13 °C

B) 14 °C

C) 16 °C

D) 18 °C

10. Sözcükler yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik sözcük olarak üçe ayrılır. Herhangi bir yapım
eki almamış, sadece çekim eki almış sözcükler basit yapıdadır. Yapım eki alarak yeni bir anlam
kazanan sözcükler türemiş sözcüktür. Birleşik sözcük ise iki sözcüğün birleşip yeni bir anlam kazanması ile oluşur.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcükler aynı cümlede kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

11.

Bahçenin kuytu bir köşesinde cılız badem ağacı toprağa hızla kök salıyordu.
Tarım ve hayvancılıkla geçinen Osmanlı köylüsü, balıkçılığa karşı mesafeliydi.
Emekli binbaşı olan dedesi, askerlik anılarını torunlarına anlatmaktan keyif alırdı.
Küçük çocuk atın yelesine tutunmuş, kendini rüzgârın kollarına bırakıvermişti.

Lascaux Mağarası bundan tam 80 yıl önce bulunduğunda bilim çevrelerinde büyük bir heyecan
uyandırmış, 20. yüzyıl insanının tarih öncesi atalarına farklı bir gözle bakmasını sağlamıştı. Ancak keşfin getirdiği heyecan, Lascaux’yu bir tür laboratuvara çevirdi ve ona telafi edilemeyecek
zararlar verdi. Bugün, tarih öncesi sanatın başyapıtlarından Lascaux’a girebilmek mümkün değil. Mağaranın kapısı 1963 yılından beri kilitli.
Bu metindeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Sözcüklerden biri hem çoğul eki hem iyelik eki hem de bulunma hâl ekini almıştır.
Metindeki altı çizili sözcüklerin hepsinin kökü isimdir.
Metinde yönelme hâl ekini almış bir sözcük kullanılmamıştır.
Metinde sekiz tane birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır.
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12.

Cümleler Arası Anlam İlişkisi

Amaç-Sonuç Cümlesi

Bize haber vermek için
bir not bırakmış.
Kırtasiyeye kalem ve defter almak için gitti.

Koşul-Sonuç Cümlesi
Üzüldüğünü görürsen
onu mutlaka teselli et.

Yağışlar devam ettikçe
toprak suya doyacak.

Neden-Sonuç Cümlesi
Ödevim olduğu için sizinle gelemem.
İşinin uzayacağını tahmin
etti de yemeğe katılmadı.


Tabloda anlam ilişkilerine göre cümle türleri ve bunlara örnekler verilmiştir ancak örnek verilirken
bazı cümlelerin yeri boş bırakılmıştır.
I.  ile gösterilen bölüme “Hastalıktan korunmak için bazı önlemler aldık.” cümlesi getirilmelidir.
II.  ile gösterilen bölüme “Uygun koşullar sağlandıkça çocukların başarısı artar.” yazılmalıdır.
III.  ile gösterilen bölüme “Fırından gelen kokuları duyunca karnı guruldadı.” cümlesi yazılmalıdır.
Tablonun tamamlanması için numaralanmış ifadelerden hangilerinin yazılması doğru olur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

13. Artık kullanım alanları azalsa da doğallığı, verimliliği ve kalitesi ile Anadolu’nun birçok yerinde hâlâ
üretiliyor odun kömürü. Dumanıyla eli yüzü boyayan bu kömür, insanla doğa arasındaki eski bir
öykünün kahramanı. Bu kömürü elde etmek için meşe odunları beş altı metre çapında bir dairenin
üzerinde küçük bir tepe oluşturacak şekilde çatılıyor. Sonra üzeri toprak, saman ve meşe yaprağıyla hava almayacak şekilde kapatılıyor ve ocak hazırlanıyor. Odunun tamamının yanıp geriye odun
kömürünün kalması ise bir haftayla on gün arasında sürüyor.
Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’de Kömür					

B) Kömürün Öyküsü

C) Unutulan Meslekler				

D) Odun Kömürü Yapımı

14. 16. yüzyılın ortalarında İspanyol sömürgecilerinin geldiğini gören Peru’nun Cusco bölgesindeki
Q’ero halkı, onlarla savaşmak yerine dağlara çekilip geleneksel yaşamlarını sürdürmeyi tercih etti.
Bu göçte yaşamlarını sürdürebilmek için yanlarına sadece lamalarını, alpakalarını ve tohumlarını
aldılar. Tam 500 yıl boyunca “medeni dünyanın” onları bulmasına direndiler. İlk kez 1955 yılında
antropolog ve tarihçiler tarafından ziyaret edildiklerinde bu izole hayatlarının sonsuza kadar değişeceğinden habersizdiler. O tarihten itibaren bilim çevresinde İnkaların mirasçıları olarak kabul
edildiler ve pek çok antropoloji, etnoloji ve folklor araştırmasına konu oldular.
Bu parçadan Q’uero halkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Bilinçli olarak yüzyıllarca dünyanın geri kalanından uzak yaşamışlardır.
Yüzyıllar boyunca geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlamışlardır.
Savaşçı bir topluluk olmadıklarından çevreleri ile iyi ilişkiler içindedirler.
Bilim dünyası onlar hakkında pek çok araştırma ve inceleme yapmıştır.
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15.

I
Pul ve posta ile ilgili
ürünlerin koleksiyonunun yapılmasına filateli, bu koleksiyonu yapan kişilere ise filatelist denir.

II
Filateli, sadece pul
koleksiyonculuğu
değildir. Bir filatelist,
pulları sadece toplamaz aynı zamanda
onları inceler de.

III

IV

Elbette bunu yapabilmesi için bu alanla ilgili bazı terimleri ve
toplayacağı ürünlerin
değerini bilmesi gerekir.

Bu terimlerden lejand, pul üzerinde
bulunan yazılardır.
Pul tabakasının kenarındaki boş alanlara ise “marj” denir.

Bu metinde numaralanmış bölümlerin hangisinde altı çizili sözcüklerin tümü aynı yapıdadır?
A) I

16.

B) II

C) III

D) IV

Bitkiler öldüklerinde gövdelerindeki organik maddeler çözülerek toprağa karışır. Bu organik
maddelerdeki karbon, aşırı düşük sıcaklıklarda atmosfere karışmaz ve donarak toprağın içine
hapsolur. Böylece permafrost ortaya çıkar. Bugün Sibirya, Alaska, Antarktika ve Kanada’nın
kuzeyindeki donmuş topraklar permafrosttur.
Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili,
A - Sözcüklerin dördü fiil kökünden türemiştir.
F - Kökü fiil olan sözcüklerle kökü isim olan sözcüklerin sayısı eşittir.
İ - Sözcüklerin yalnızca biri kök hâlinde kullanılmıştır.
K - Birleşik yapılı iki sözcük bulunmaktadır.
S - İsim kökünden türeyen sözcüklerin biri çoğul eki ve bulunma hâl ekini almıştır.
Ş - Sesteş köklü bir sözcük iyelik eki almıştır.
yargılarından doğru olanların önündeki harflerle bir sözcük oluşturulduğunda bu sözcük
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) AKİS

B) AFİŞ

C) ŞAKİ

D) SAFİ

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Ormandaki yangından sadece ağaçlar değil, burada yaşayan hayvanlarda etkilendi.
Bu akşam ki gösteride en başarılı performans, sahneye son çıkan grubundu.
Çok yorulmuş olacak ki evine gelir gelmez kendini salonda ki kanepeye attı.
Yaygın kanının aksine toprakta ki bazı canlılar soğuk havalarda kış uykusuna yatmaz.
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18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayın.

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE FINDIK

Yöre insanının tabiriyle “çotanak”ın rakamsal tablosu oldukça etkileyici.

1. sırada Türkiye, fındık üretiminde

141 kg Sakarya, dönüm başına 141 kg ile

yıllık ortalama 606 tonla dünyada ilk
sırada gelmektedir.

Türkiye’nin fındık üretiminde en çok verim
alınan şehridir. Giresun’da ise bu rakam
72 kg’dır.

760 Türkiye’de fındık tarımı

3 metre Bir fındık

toplam 760 yerde yapılmaktadır.

ağacı ortalama 3 metre
uzunluğundadır.

18 Ülkemizde tam 18 farklı
türde fındık yetişmektedir.

%13 Fındığın ihraç
edilen tarım ürünleri
içindeki payı %13’tür.

507 bin ton Her yıl 507 bin ton fındık ihraç ederek dünyanın en çok fındık ihraç eden

ülkesi unvanını taşıyoruz. Bizi, yıllık 48 bin tonla İtalya izliyor. Fındığı en çok sattığımız ülke ise
Almanya’dır.

18. Bu metinde kullanılan noktalama işaretleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Virgül (,) yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek görevinde kullanılmıştır.
Kesme işareti (’) özel isme gelen çekim ekini ayırmıştır.
Nokta (.) sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmıştır.
Tırnak işareti (“ ”) bir yazıdan olduğu gibi alınan bölümü göstermiştir.

19. Bu metindeki altı çizili cümle için aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
I. Yönelme hâl ekini almış bir sözcük kullanılmıştır.
II. Fiil kökünden türemiş iki tane sözcük vardır.
III. Birden fazla sözcük iyelik eki almıştır.
Buna göre, yapılan değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

20. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A)
B)
C)
D)

Dünya’da fındık üretiminde Türkiye’den sonra hangi ülke gelmektedir?
Fındığı en çok sattığımız ülke hangisidir?
Ülkemizde kaç farklı türde fındık ağacı vardır?
İhraç ettiğimiz fındık miktarının diğer tarımsal ürünler içindeki oranı nedir?
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