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Yukarıdaki paragrafta öykü türünün hangi 
unsuru yanlış verilmiştir?

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan paragraf-
lardan hangisi bir yönü ile diğerlerinden 
farklıdır?

Aşağıdaki şıklarda verilen özelliklerden han-
gisi fabl türüne aittir? 

Ahmet, haftanın son günü okul çıkışında şehir 
merkezindeki kitapçıya uğradı. Uzun süredir 
aradığı kitabı bulmak ümidiyle rafları heyecan-
lı heyecanlı karıştırdı. Bu arada arkadaşının da 
kitapçıya geleceğini düşünerek biraz daha oya-
landı. O sırada incelediği bir kitabı okumaya dal-
mıştı. Omzuna bir el değdi. Arkasını döndü. Ona 
dokunan öğretmeni Ayşe Hanım’dan başkası 
değildi.

A) Yer: Şehir merkezi

B) Zaman: Cuma günü okul çıkışı

C) Kişiler: Ahmet, Öğretmen Ayşe Hanım

D) Olay: Ahmet’in okul çıkışı kitapçıda yaşadıkları, 
öğretmeni ile karşılaşması

A) Himalaya Dağları dünyanın en büyük ve en yük-
sek sıra dağlarıdır. Dünyanın en yüksek zirvesi 
olan Everest’i 8848 m içine alır. Verilere göre 
Himalaya’daki sıcaklıklar son 30 yıl içerisinde 
yılda 0,15 derece artmaktadır.

B) Gezegenimiz dünya Samanyolu Galaksisi içinde 
yer alan Güneş Sistem’inin bir üyesidir. Güneş 
Sistemi’nin üçüncü büyük gezegeni olup uzaydan 
incelendiğinde sürekli hareket eden, çevresi bu-
lutlarla kaplı mavi bir gezegendir.

C) Yağmurun oluşmasında iki işlem gerçekleşiyor. 
Yoğunlaşma ve buharlaşma. Güneş ışığının etkisi 
ile her gün yüz binlerce metreküp su buharlaşa-
rak atmosfere doğru yükseliyor. Ve yükseldikçe 
soğumaya başlıyor. Öyle bir an geliyor ki su bu-
harı ısının çok düşük olduğu bir bölgeye geliyor 

D) O gün çok yağmur yağıyordu ve benim minik ke-
dim kaybolmuştu. Onu aramak için dışarı çıktım. 
Yağmur çok kuvvetli yağıyordu. Aklıma bu yağ-
murun nasıl oluştuğu geldi. “Buharlaşma olmaz-
sa yağmur yağmaz demişti.”  Bir yandan yürüyor 
bir yandan da ıslanmamaya çalışıyordum.  

A) Olmuş ya da olası bir durumun yer, zaman ve 
kahramanlar vasıtasıyla kısaca anlatılmasıdır.

B) Olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlar ile 
anlatılmasıdır. 

C) İnsanlar arasında yaşanan veya yaşanma ihtimali 
olan olayların hayvan kahramanlar kullanılarak 
anlatılmasıdır. 

D) Duygu ve düşüncelerin dize sonlarında ses ben-
zerliği olacak şekilde yazıya dökülmesidir.

Recep Özkul

Reha Aşık

Derya Uyar

Ahmet AYYILDIZ
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Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “düş-
mek” sözcüğü gerçek anlamı dışında kulla-
nılmıştır?

A) Birbirlerini tanıyan insanlar kolay kolay anlaş-
mazlığa düşmezler.

B) Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire yere 
düştü.

C) Çocukken ağaçtan düşmüştüm de ayağım kırıl-
mıştı.

D) İnce uzun dallı badem ağaçlarının yaprakları son-
baharın etkisiyle yere düşüyordu.
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7 “İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. 
Yaşamı boyunca birçok bilgi öğrenir. Başarının 
sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayat-
ta da başarının en önde gelen şartlarından biri 
yine okumaktır. Yüzyılların deneme ve araştırma 
ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü bir 
insan olmak için çok okumalıyız. Okul kitaplarıy-
la yetinmemeliyiz. (…)”

Tuğba Öğretmen, öğrencilerinden söz sanatla-
rıyla ilgili örnekler istemiştir. 

Bir kitapçıda A, B, C, D isimli kitaplar sağdan 
sola doğru 1,2,3 ve 4 olarak numaralandırılan 
dört rafa yerleştirilmiştir.

Verilenlere göre aşığıdakilerden hangisi ke-
sinlikle doğru olur?

A) C adlı kitaplar 2.raftadır.

B) D adlı kitaplar 3. raftadır.

C) A adlı kitaplar B adlı kitapların yanındadır.

D) C adlı kitaplar, D adlı kitapların yanındadır.  

Volkan ErtuğrulTuğba Yeşilmen

Eyüp Hayta

Sercan Hançar

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olamaz?
A) İyi kitaplar okumayan kimsenin, okumuş olmasıy-

la cahil kalması arasında fark yoktur.

B) Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehale-
tin bedelini hesap etmemişsiniz demektir. 

C) Eğitim de kafayı geliştirmektir, hafızayı doldur-
mak değil.

D) Önemli olan karanlığa küfretmek değil bir mum 
yakmaktır.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Tuğba Öğ-
retmen’in sorusuna yanlış bir örnek vermiş-
tir?

Sıralamayla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

A) Oysa asıl önemli olan bu zararlı akımların ve dav-
ranışların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracak kitap-
lar okumak ve herkesi bu tarz kitapları okuması 
için teşvik etmektir.

B) Bu olumsuz etkiler ise ancak bilimsel gerçeklere 
dayanan, okuyan kişiyi yormayan, yalın anlatımlı 
ve kolay anlaşılabilen kitapların okunması ile en-
gellenebilir.

C) Tüm bu kitapların arasında okunacak doğru ki-
tapları seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendir-
mekle mümkündür.

D) Okuma olayı bir uzun yolculuktur; beşikle başlar, 
mezarla biter. Okuma iğneyle kuyu kazmaktır; 
kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır, 
hakikati, doğruyu, güzeli arayış.

A) Rumeysa: Köyümüzün yolu yılan gibi kıvrılır. 
(Benzetme)

B) Muhammet: Dağ kadar bulaşık birikmiş. ( Kişileş-
tirme)

C) Cihan: Ağaç, kuşa “Neden ötmüyorsun bugün?” 
diye sordu. (Konuşturma)

D) Merve: Tuğba Öğretmen dünya kadar ödev ver-
di. (Abartma)

A adlı kitaplar 4.raftadır

B adlı kitaplar C adlı kitapların yanında değildir.
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“Yaşlı insanlara karşı ilk görevimiz saygılı olmak-
tır.”

İki Türk, bir Alman, bir İranlı, bir Amerikalı, bir 
Rus bir anlaşmazlığı çözmek için yuvarlak masa 
etrafında toplanmıştır.

Yukarıda altı çizili kelimelerde kullanılın “-lar, 
-ler” eki aşağıdakilerden hangisiyle aynı an-
lamda kullanılmıştır?

Oturma sırasıyla ilgili olarak şunlar bilinmek-
tedir:
- Rus ile bir Türk arasında Amerikalı oturmakta-
dır. 
- Tek sayılı koltuklarda Türkler oturmamaktadır. 
- En büyük çift sayılı koltukta Rus oturmaktadır.
Buna göre Amerikalı kaç numaralı koltukta 
oturabilir?

A) Kitaplar yarın dağıtılacakmış.

B) Müdür Beyler konuşma yapacak.

C) Ahmetler de yarışmaya katılacak.

D) Hanımefendiler erken uyanamazmış!

A) 1 ya da 5

B) 3 ya da 1

C) 3 ya da 5

D) 2 ya da 4

Zeliha Başpınar

Eyüp Hayta

Orhan Balcı

İbrahim İnan Şirin

Sınavlara hazırlık çok ciddi bir süreçtir. Kararlı 
olmak, disiplinli çalışmak, günlük tekrar 
mecburidir. Sınava hazırlık sürecinde verimli 
uyumak da çok önemlidir. Sabah erken kalkıp 
zihnimizin öğrenmeye en açık olduğu bu zaman 
dilimini ders çalışarak değerlendirmek kalıcı 
öğrenme için daha az çabayla daha çok bilgi 
edinmeyi sağlayacaktır bize.

“Dil, bir milletin bel kemiğidir. Dilini kaybeden 
milletler, millî benliklerini de kaybedeceklerdir. 
Bu bağlamdan hareketle yabancı sözcüklerin 
Türkçe karşılıklarını kullanma konusunda da 
herkes üzerine düşeni yapmalıdır.”

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden han-
gisi bu metinden çıkarılamaz?

Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı hangi 
seçenekte yanlış olarak verilmiştir? 

A) Sınavlara hazırlanırken disiplinli olmalıyız.

B) Çok uyumak sınava daha iyi hazırlanmamızı sağ-
lar.

C) En ideal öğrenme zamanı sabah saatleridir.

D) Günlük ders tekrarı ve kararlılık olmazsa olmaz-
dır.

Defans Savunma
Data Veri

Absürt Mantıklı
Selfie Öz çekim

A) 
B) 
C) 
D) 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü an-
lam vardır?

A) Yine mi rahatsız edeceğiz Eda’yı?

B) Akşamüzeri ince bir duman çöktü yaylaya.

C) Güneş iyice aydınlattı karşı dağları.

D) Babam, çiçekleri çok severdi.

Ferdi Aslan

Sercan Hançar

Nihat Altun

Vural Ülge

Orhun Yazıtları 8. yüzyılın başlarında Göktürk 
alfabesi ile Türkçe olarak taşa kazınarak 
yazılmıştır. Yazıtlardaki metinler, 1893’te Vilhelm 
Thomsen ve Vasili Radlof tarafından çözülmüştür. 
Orhun Yazıtları’nın en önemlileri Kül Tigin, 
Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarıdır. Kül Tigin 
Anıtı’nda hükümdarın ölümü ve yas töreni, Bilge 
Kağan Yazıtı’nda Bilge Kağan’ın kahramanlıkları, 
Türk halkına mesajları ve kendisinin devleti nasıl 
büyüttüğü anlatılmaktadır. Tonyukuk Anıtı’nı 
Tonyukuk kendisi diktirmiştir. Bu taşta Türklerin 
Çin esaretinden nasıl kurtuldukları, diğer millet 
ve boylarla yapılan savaşlar ve bu olaylarda 
Bilge Tonyukuk’un neler yaptığı anlatılmaktadır. 

Hüzünler topluyorum yine
İçli, gri bir güz akşamı 
Parmak uçlarımda çay buğusu

Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

Yukarıdaki dizelerde geçen eş sesli(sesteş)
kelimeler hangi seçenekte doğru olarak ve-
rilmiştir?

A) Orhun Yazıtları

B) Orhun Yazıtlarının Önemi

C) Orhun Yazıtlarının Dili

D) Orhun Yazıtlarının Tarihi 

A) Hüzün, çay, akşam, uç

B) Top, gri, iç, buğu

C) Güz, çay, uç

D) İç, uç, çay

I. Anadolu’da turnalar, saflığın, bereketin, 
mutluluğun, refahın müjdeleyicisi olarak görülür-
ler. Turna kuşu, ayrıca, temizliğin, vefanın, sada-
katin, saflığın, sabrın, özgürlüğün ve de onurun 
simgesidir.

II. Turna; genelde bataklık, göl, deniz gibi 
kıyı kenarlarında yaşayan kuş türlerindendir. 
Göçmen kuşlar arasında yer alır. Fiziksel görü-
nüşü leyleğe benzer, ancak turnaların gagası 
leyleklere göre çok daha küçüktür.

III. Uzun bacakları ve boyunları ile turnalar 
estetik görünüme sahip kuşlardır. Yüzyıllardır 
insanlar tarafından çok sevilen bu kuşlar, Ame-
rikan yerlilerinin totemlerinde, Rus şarkılarında, 
Anadolu efsanelerinde kendilerine yer bulurlar.

Numaralandırılmış paragraflarla mantık akı-
şına göre bir metin oluşturulduğunda sırala-
ma aşağıdakilerden hangisi olur?

A) II – I – III

B) II – III – I 

C) III – I – II

D) I – II – III 
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Artık akıllı telefonlarla, tabletlerle ya da bilgisaya-
rın başında herhangi bir sosyal medya sitesinde 
iletişim kurmak için kendimizi sözcüklerle sınır-
lamak zorunda değiliz. Çünkü emojilerle tek bir 
sözcük bile kullanmadan iletişim kurmak müm-
kün. Üstelik çok da eğlenceli.

1) Beyza her sabah olduğu gibi bu sabah yine 
erkenden uyandı. 2 ) Sabahları onu annesi uyan-
dırsın isterdi ne var ki annesi işe gitmek zorun-
da olduğu için bakıcı tarafından uyandırılırdı. 3 )
Babası da  çalışıyordu fakat aldığı maaş ailenin 
ihtiyaçlarını karşılamaya  yetmediği için annesi 
de çalışmak zorunda kalmıştı. 4) Pazar günleri 
tüm aile bireyleri bir arada olduğu için Beyza bu 
günün bitmesini hiç istemezdi.

İnsan çok yetenekli de olsa her işi yapabilse de 
dili tatlı olmadıktan sonra çok da toplumda sevil-
mez. Böyle insanlar hep bir şeyler için kullanı-
lırlar ancak iş arkadaşlığa, samimi ilişkilere gel-
diği zaman çevresinde kimseyi bulamazlar. Bu 
yüzden her şeyi her yerde söyleyen, söylemek 
istediklerini kırmadan nasıl söyleyeceğini bilme-
yenlerin çevresinde kimse olmaz.

Yukarıdaki metinde kaç tane çoğul isim var-
dır?

Münevver Gözübüyük

Orhan Balcı

Kubilay Oral Ümit Şen

Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ne-
dir?

“Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” özdeyişi ile 
anlatılmak istenen nedir?A) Doğru olanı her yerde korkmadan söylememiz 

gerekir.

B) Hayatta tek doğru yoktur, herkes istediği düşü-
nebilir.

C) Eğitimin temel işlevi güzel konuşmayı öğretmek-
tir.

D) Neyi nasıl söyleyeceğini bilmeyen kişiler yalnız-
dırlar.

A) İşlerimizi her zaman düzgün yapmalıyız.

B) Bir işin temelinde hata varsa sonucu da hatalı 
olur.

C) Düzgün yapılmayan iş hemen belli olur.

D) Başarılı olmak için düzgün iş yapmalıyız.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangilerinde geçiş ve bağlantı unsurları kul-
lanılmıştır ?

A) 1 ve 3

B) 3 ve 4

C) 2 ve 3

D) 1 ve 4

A) 2     

B) 3      

C) 4      

D) 5


