
 

 

SORU 1 

Bir kahveci, kahve yapmak için çeşitli ölçüler 

kullanır. Kahveye gelen müşterilere şeker oranına 

sade, az şekerli, orta ve şekerli türde kahve 

seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca kahve miktarını 

ayarlarken de yumuşak, orta içim ve sert türünden 

kahveler yapmaktadır. Şeker oranına göre sade 

kahvede kahveye bir adet kesme şeker atarken 

diğer seçenekler için her şeker artışında birer adet 

kesme şeker ilave etmektedir. Yine kahve miktarını 

ayarlarken yumuşak içimde tek ölçek atarken her 

farklı içim seçeneğinde miktarları ikişer ölçek 

arttırmaktadır. 

Bu bilgilere göre kahveye sade ve sert bir kahve 

içmek isteyen bir müşteri gelirse kahvecinin 

kullanacağı ölçüler ne olmalıdır? 

 Şeker Miktarı Kahve Miktarı 

A) Şeker Atmaz 3 ölçek 

B) 1 Adet Şeker Atar 1 ölçek 

C) Şeker Atmaz 5 ölçek 

D) 1 Adet Şeker Atar 5 ölçek 

 

 

 

 

Bir resim yarışmasına; Kubilay, Vesile, Ayşe, Hakan, 

Onur ve Ozan adlı öğrenciler katılmıştır. Bu yarış-

madaki sıralamalarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmek-

tedir.  

 Yarışmada birinci de ikinci de Kubilay değildir.  

 Yarışmada Onur'dan hemen sonra Ozan sıra-

lamaya girmiştir. 

 Onur yarışmayı 4. sırada tamamlamıştır.  

 Hakan Ozan’dan daha kötü derece yapmıştır. 

2. ve 3. soruları yukarıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 
 

SORU 2 
 

Yarışmada sonuncu olan iki yarışmacı kimdir? 

A) Onur, Vesile                     B) Ozan, Hakan 
C) Vesile, Ayşe                    D) Onur, Ozan 

 

 

SORU 3 

Yarışmada birinci olan Ayşe olarak açıklan-

dığına göre Vesile kaçıncı olmuştur? 

A) 2              B) 3             C) 4            D) 6       

 

SORU 4 

Bir öğretmen edilgen fiil ile dönüşlü fiilin 

farkını şöyle anlatıyor. 

* Edilgende özne ya yoktur ya da belli değildir. 

Sözde özne dediğimiz aslında işi yapan değil de 

üzerine çalışılmış öge özne durumuna geçer. 

“Çiçekler özenle toplandı.” cümlesinde olduğu gibi. 

* Dönüşlüde ise işi yapan ortadadır. Gerçek özne 

kullanılır. Peki neden etken almıyoruz diye 

sorabilirsiniz. Çünkü -l ve -n eklerinden dolayı işi 

yapan kendine yapar yani iş kendine döner. 

“Haftaya taşınacağı için toplandı.” cümlesinde 

olduğu gibi. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 

öznesine göre farklı bir çatı özelliği taşır? 

A) Personeller müdür odasına çağırılıp uyarıldı. 

B) Ankara’ya gideceği için eve gidip hazırlandı. 

C) Sokaklara asılan balonlar hızlıca toplandı. 

D) Toplantıda söylenenler tek tek kaydedildi. 

 

 

SORU 5 

Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her 

ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması 

gerekir. 

Bu bilgiye göre “Dün akşam bize geldi.” 

cümlesindeki “gel-” kelimesinin zıddı aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır? 

A) Bu işin sonu nereye gider? 

B) Babam yarın Çorum’a gidecek. 

C) Bayramda babanın elin öpmeye gidecek misin? 

D) Hemen buradan git! 
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SORU 6 

Yukarıdaki metinle ilgili, 

1- Uzayda sıcak-soğuk dengesi değişebil-

mektedir. 

2- İlk giyilen elbisede ince tüpler içerisinde 

alümünyum bulunur. 

3- Uzay giysilerinin en önemli işlevi astro-

notları radyasyondan korumaktır. 

4- Astronotlar iletişimini sırt çantasında 

bulunan cihazlar ile sağlamaktadır. 

yargılarından hangisine ulaşılabilir? 

A) 1-2              B) 2-3            C) 1-4                    D)2-3 

 

SORU 7 

Yukarıdaki metinde uzay elbiseleri ile ilgili 

hangi konuya değinilmemiştir? 

A) Astronotları sıcaktan nasıl korudukları. 

B) Ayakkabıların neye benzediğini ve özelliği. 

C) Sırt çantasında bulunan cihazların görevleri 

D) Elbisenin nasıl oksijen ürettiği. 

 

SORU 8 

Yukarıdaki metne göre elbiselerin iç kısmının 

şişirilme sebebi nedir? 

A) Basınç dengesini dengede tutmak. 

B) Hava akışını daha hızlı sağlamak. 

C) Astronotların rahat hareket etmesini sağlamak. 

D) Radyasyon ve göktaşı zararlarını önlemek. 

 

SORU 9 

Yukarıdaki metinde altı çizili kısım cümlenin 

hangi ögesidir? 

A) Nesne                               B) Zarf Tümleci 
C) Özne                                  D) Yer Tamlayıcısı 
 

 

 

 

 

 

SORU 10 

Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş 

vardır. Çok az da olsa gerçek anlam taşıyan 

atasözleri de vardır. Örneğin, “Terzi kendi 

söküğünü dikemez ” atasözü, “İnsanlar başkalarına 

yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar.” 

anlamını taşır. Bu atasözünün terziyle,  sökükle bir 

ilgisi yoktur. 

Buna göre aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 

mecazlı bir söyleyiş bulunmamaktadır? 

A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme. 

B) Mum dibine ışık vermez. 

C) Körle yatan şaşı kalkar. 

D) İşleyen demir ışıldar. 

 

Astronotların giymiş olduğu elbiseler aşırı sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı yapıdadır. Özellikle de 

sıcağa karşı duyarlılıkları daha fazladır. Bu nedenle de uzay adamları iki farklı giysi giyerler. İlk giyilen 

elbise de, ince tüpler bulunur ve bu tüplerin içerisinde serin su bulunur. Tüplerin içerisindeki serin su, 

astronotları sıcaktan korumaktadır. Sırt çantasında bulunan bir cihaz, tüp içinde bulunan sıvıların 

ısılarını sabit bir ısıda tutma görevini gerçekleştirirler. Astronotların kıyafetleri kat kat yapıdadır. Bu 

elbisenin iç kısmı şişirilmiştir. Bunun nedeni ise basıncın normalde kalmasını sağlamaktır. Şişirilmiş 

bölümün üzerinde 15 kat daha bulunmaktadır. Katlar, plastik ve alüminyum tabakalardan yapılmıştır. 

Bu katların görevi ise, astronotları radyasyondan ve küçük yapıdaki gök cisimlerinden korumaktır. 

Giysinin en dışında çelik bir çember vardır. Elbisenin 2. bölümünü ise başlık oluşturmaktadır. Başlığın 

ön tarafı kırılmaz camdan yapılmadır ve camın yukarısında bir kask daha bulunur. Astronotların giydiği 

elbiselerin ikinci bölümünü ise ayakkabılar oluşturmaktadır. Bu ayakkabılar daha çok çarığa benzer ve 

ısı geçirmezdir. Son olarak ise, astronotların sırt çantası vardır. Sırt çantasında, oksijenin ve tüplerdeki 

serinletme suyunun dolaşımını sağlayan cihazın dışında, bu çantada bir de telsiz bulunur. Bu telsiz, 

uzay adamının dünyayla iletişimini sağlamaktadır. 
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SORU 11 

Fiilimsiler isimleri nitelediğinde sıfat görevi taşıdığı 

için sıfat fiil, fiilleri nitelediği ya da belirttiğinde ise 

zarf olduğu için zarf fiil olarak adlandırılırlar. 

Aşağı cümlelerin hangisinde fiilimsi farklı 

görevde kullanılmıştır? 

A) Yarışmacı nefes nefese kalarak parkuru 

tamamladı. 

B) Babam annemle konuşup ikna etti. 

C) Akacak kan damarda durmaz. 

D) Dün öğretmenle konuşunca hatamı anladım. 

 

Çöller aldıkları yıllık yağış miktarı çok az olan 

bölgelerdir. (1) Çöl denildiğinde aklımıza genellikle 

sıcaklığın çok yüksek olduğu alanlar gelir. Ancak 

sıcaklığın yıl boyunca çok düşük olduğu soğuk 

çöller de vardır. (2) Sıcak çöller Kuzey ve Güney 

yarımkürelerde 15°-35° enlemleri arasında 

bulunur. (3) Güneş ışınları Ekvator’a yıl boyunca 

dik açıyla gelir. (4) Sıcaklığın gündüz 50°C’nin 

üzerine çıktığı, geceleri ise 0°C’nin altına kadar 

indiği sıcak çöllerde metrekare başına yıllık 300 

milimetreden az yağış düşer. Bu miktar yağmur 

ormanlarındakinin yaklaşık onda biri kadardır. 

12. ve 13. soruları yukarıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 
 

SORU 12 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan 

hangisi kesin olarak çıkarılır? 

A) Çöller yakıcı çöl kumlarından meydana gelir. 

B) Sıcak çöller sürekli olarak kavurucu sıcağın 

etkisi altındadır. 

C) Çöller yıl boyunca hiç yağış almamaktadır. 

D) Dünyanın iki yarım küresinde de çöllere 

rastlamak mümkündür. 

 

SORU 13 

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümle-

lerden hangisi metinden çıkarılırsa anlamsal 

olarak bütünlük sağlanır? 

A) 1          B) 2           C) 3         D) 4 

SORU 14 

Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden 

aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu 

gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde 

yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak 

da aktarılabilir. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudan anla-

tım kullanılan bir cümle değildir? 

A) Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerekti-

ğini tembih etti. 

B) Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der. 

C) Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” 

diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. 

D) Babam yarın gelirim, dedi ama gelmedi. 

 
SORU 15 

(1) Osmanlıca Osmanlı Devletinde aydın, bürokrat 

ve sanatçıların dili için kullanılan bir karşılıktır. (2) 

Diğer bir tabirle Türkçe, Arapça ve Farsçanın 

karışımı yazı dilidir. (3) Osmanlıca’yla oluşturulan 

edebiyata "yüksek zümre edebiyatı" denmiştir. (4) 

Bu dönemde aynı zamanda halk edebiyatı, tasavvuf 

edebiyatı türleride görülür. 

Yukarıda işaretli cümlelerde yapılan yazım 

yanlışının nedenleri eşleştirildiğinde hangi 

seçenek dışarıda kalır? 

A) Yapım ekleri ve yapım eklerinden sonra çekim 

ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. 

B) Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti 

ile ayrılır. 

C) Bağlaçlar kelimelerden ayrı yazılır. 

D) Özel isimler büyük harfle başlar. 

 

SORU 16 

Harezmi matematikte ilk defa sıfır rakamını kul(1) 

lanmış olup (2) cebir ilmini, metodik ve sistematik 

olarak, ilk defa kendisi ortaya koymuştur (3) 

Harezmi’ye gelinceye kadar cebir adı altında 

olmamakla beraber (5) cebire ait birçok mevzular 

yer almıştır.  

Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisi-

ne herhangi bir noktalama işareti getirilemez? 

A) 1              B) 2             C) 3            D) 4       
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SORU 17 

Ortaokulda her dersten bir dönemde iki sınav yapı-

lır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden 

öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde 

yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise 

bir ders saatini geçemez. 

Yukarıdaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden 

hangisini bir öğretmenin söylemesi doğru 

olmaz? 

A) Çocuklar 2. Türkçe yazılısını haftaya yapacağız. 

B) Haftaya Türkçe ve Yazarlık Becerileri yazılı-

larını birer saat arayla yapacağız. 

C) Türkçe yazılınızın tarihini bu çarşamba olarak 

belirledim, hazırlıklı olunuz. 

D) Türkçe sınavındaki kompozisyon sorusu için ek 

süre verilmeyecektir. 

 

 

 

 

Gençlik-ihtiyarlık… Anlaşmazlığının temeli neye 

dayanıyor? Bilgiye mi? Zannederim ki gençler bu 

alanda savaşı kabul edecek olurlarsa çabuk yeni-

lebilirler. Gençleri okutan kimdir? Gerçi bugünün 

çocukları, öğrencileri ve gençleri öğretmenlerini 

çok geçeceklerdir. Fakat ne zaman? Kendileri de 

artık genç sayılmayacakları bir vakit. Her ihti-

yarlayanın mutlaka bir şey bilmesinin lazım 

gelmeyeceği söylenebilir. Pek doğrudur. Fakat her 

gencin mutlaka çok şeyler bildiği de ileri sürülebilir 

mi? Bilen ve bilmeyen ihtiyarlar, bilen ve bilmeyen 

gençler bulunduğuna göre bu bakımdan bir 

anlaşmazlık da olsa olsa âlimlik-cahillik konusuna 

doğru kayar; gençlik ve ihtiyarlıkla ilgisi kalmaz.  

(HÜSEYİN CAHİT YALÇIN) 

18 ve 19. soruları yukarıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 
 

SORU 18 

Yukarıdaki metnin türü hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) Sohbet                                    B) Eleştiri 
C) Deneme             D) Makale 

SORU 19 

Yandaki paragraf ile ilgili aşağıdakilerden han-

gisi söylenemez? 

A) Karşılaştırma yapılmıştır. 

B) Nesnellikten uzak bir metindir. 

C) Eksiltili cümleler vardır. 

D) Devrik cümle yapıları vardır. 

 

SORU 20 

Yapılandırmacı eğitimde öğrencinin ulaştırılması 
gereken amaca öğrencinin bireysel ya da kollektif 
olarak kendi kendine varması sağlanır. Bir nevi 
düşe kalka felsefesi. Sabit bilgi bloklarından çok 
esnek, esnetilebilen, dönüşüp değişebilen, eklemeli, 
yeniden yaratımlı vb. özelliklerle yola devam edilir. 
Öğrenci sorarak, sorgulayarak, eleştirerek, 
eleştirilerek, merak ederek, başının çaresine 
bakarak sürece devam eder ve süreç sonucunda 
hem amaca ulaşır, hem kendini deneyimlenmiş olur 
hem de zevk alır. Kendi kendine öğrenmenin zevki 
ve en önemlisi öğrenmeyi öğrenme aşaması!  

(Aydın MERAL) 

Yukarıdaki paragrafa göre yapılandırmacı 

eğitimle ilgili en kapsamlı yargı hangisidir? 

A) Öğrenci dersin tüm aşamalarını kendi ger-

çekleştirir. 

B) Yapılandırmacı eğitimin temel amacı çevresin-

deki her şeyi eleştiren öğrenci yetiştirmektedir. 

C) Öğrenciler sorgulama, eleştirme gibi üst düzey 

aşamaları gerçekleştirerek öğrenmeyi öğrenen 

öğrenci yapılandırmacı eğitiminin hedefidir. 

D) Öğrencinin yapılandırmacı süreç sonunda 

amacına ulaşması ve hedefi geçekleştirmesi 

yapılandırmacı yaklaşımın amacıdır. 

 

 

 

 

 

 

Bu test www.turkceci.net için Türkçe Öğretmeni 

Kubilay ORAL tarafından yazılmıştır.  
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