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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım 
yanlışı yapılmamıştır?

Yukarıdaki metne en uygun başlık aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde amaç-so-
nuç anlamı vardır?

Bu bilgilere göre aşağıda verilenlerden han-
gisine ulaşılabilir?

Metin; hafta içi, günde bir ders olmak koşuluyla 
Türkçe, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve 
matematik derslerinden konu tekrarı yapacaktır. 
Bu tekrarların ne zaman olacağıyla ilgili bilinen-
ler şunlardır:
 » Türkçe dersinden sonra matematik dersine ça-

lışacaktır.
 » Haftanın ilk günü İngilizce çalışacaktır.
 » Matematik dersi ile fen bilimleri dersi arasında 

iki ders bulunmaktadır.

I. Süleyman yardım etmek için Kore’ye gitmiş.
II. Ayla filmi, Oscar’da Türkiye’yi temsil etmek 
üzere seçildi.
III. Ayla, kimsesi olmadığı için Süleyman’ın ya-
nından ayrılmıyor.
IV. Korktuğundan belirli bir süre hiç konuşmuyor.

Küçük ve sevimli bir mektepli kız, elinde bir an-
siklopedinin renkli bayrak tablosuyla yanıma 
geldi. Soracağı sorunun heyecanı gözlerindeydi.
Küçücük eliyle tablosundaki eski Mısır, Pakis-
tan, Libya, Tunus, Cezayir, Moritanya, İberya 
bayraklarını gösterdi:
-Bu bayraklarda niçin bizim ay yıldızımız var?
Biz bayrağımızı onlardan mı aldık? diye sordu.
-Hayır! dedim. Onlar bayraklarını bizden aldılar. 
Bizim bayrağımızı sevdikleri, bir kısmı da uzun 
zaman bizim bayrağımız altında mesut yaşadık-
ları, ona alıştıkları, onu unutamadıkları için böyle 
yaptılar. Bayraklarına bizim bayrak renklerimizi, 
bizim ay yıldızımızı işlediler.

A) Avukat Ercan bey geldi.

B) Kitap da aradığım her şeyi buldum.

C) Yarın güneş tutulmasını birlikte izleyelim.

D) Tek bildiğim yer Kışla Caddesi.

A) Bayrağın Önemi            

B) Bayraklardaki Ay Yıldız

C) Bayrak ve Millet       

D) Bayrak Renkleri

A) Salı günü İngilizce dersinin tekrarı vardır.

B) Fen dersi İngilizce dersinden hemen sonraki 
gündedir.

C) Türkçe dersinden hemen önce İngilizce dersi 
gelmektedir.

D) Fen dersine haftanın son günü çalışmaktadır.

A) I-II   

B) II-III  

C) III-IV  

D) I-IV

Aycan Altuntaş

Volkan Ertuğrul

Bedia Betül KonduMurat Çelik
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8 Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler gelişigü-
zel seçilmez. Her yörenin kendine özgü bir kilimi 
vardır. Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde 
yüzyıllara ulaşır. Her çizginin dili ayrıdır, anlamı 
başka… Kuş, horoz resimleri eski Türk totemle-
rinin izini taşır. Yıldız biçimindeki uğur ve bereket 
simgeleri, cennet çiçekleri, tarak, tırmık, ibrik gibi 
nazarlıklar kısacası Anadolu’nun tüm insanları 
manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı 
renkleriyle kilimlerde yüze güler.

Deyimler, kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu sebep-
le deyimi oluşturan sözcüklerin yerine başka 
sözcük kullanılamaz, sözcüklerin yeri değiştiri-
lemez.

Göktürklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan dö-
nemine ait altı adet yazılı ve dikili anıtlardır. Bu 
önemli eserlerden üç tanesi çok önemlidir. Kül 
Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk. Bu eserler Türk 
dili, edebiyatı, tarihi ve sanatı konusunda birçok 
bilgiyi bizlere sunmaktadır. Türkçe adı ilk kez bu 
eserlerde yer almış ve bu anlamda da tarih açı-
sından önemli değerler arasına girmeyi başar-
mıştır.

I.Bilgilendirici bir metinden alınmıştır.
II.Dili anlaşılır yani yalındır.
III.Bu metni okuyan herkes farklı anlamlar çıka-
rır.
IV.Nesnel yargılara yer verilmiştir.

Yukarıdaki paragrafa ait bazı özellikler veril-
miştir:

Bu metne ait olan özellikler gruplandığında 
dışarıda kalan seçenek aşağıdakilerden han-
gisi olur?

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

A) Teknoloji, bilgisayar, insan

B) Teknoloji, gelişme, doğa

C) Bilgisayar, telefon, tablet,

D) Teknoloji, gelişme, insan

Ahmet Ayyıldız
Akgül Çelenk

Selçuk Öztürk

Orhan Balcı

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeye 
çalışıyoruz. Yeni çıkan bilgisayarları, tabletleri, 
akıllı telefonları, saatleri, bileklikleri ve hayal dahi 
edemediğimiz bir sürü farklı aleti… Teknoloji akıl 
almaz bir hızla ilerliyor. Elbette yetişmek imkan-
sız. Bu gelişmelerin insanlar için mutluluk verici 
ve hayatı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu bir gerçek. 
Peki, ya ortaya çıkardığı sorunlar ne olacak? Git-
gide asosyalleşen  insanlar, yeni nesil silahlar, 
teknolojiye bağlı hastalıklar, yok olan doğa…

Metnin anahtar kelimeleri hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisindeki deyimin kullanımında yanlışlık 
yapılmıştır?
A) Babam, emekli olduktan sonra her işten elini 

eteğini çekti.

B) Yan odadan gelen onca gürültüye rağmen kılını 
bile kıpırdatmadı.

C) Şehir dışından gelir gelmez ayakkabısının tozuyla 
toplantıya girdi.

D) Mahallemizdeki ihtiyaç sahibi teyzeye hepimiz 
karınca kararınca yardım ettik.

Yukarıda verilen paragrafın konusu seçenek-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Anadolu kilimlerinde renk ve desen 

B) Anadolu kilimlerinin tarihi

C) Anadolu kültürü

D) Türk totemleri
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Dil, en anlaşılır ifadeyle insanların birbiriyle ile-
tişim kurmasına yarayan bir araçtır. Dil aynı za-
manda kültürün en önemli aktarıcısıdır. Milletler, 
devletler dil sayesinde kuşaktan kuşağa kültür-
lerini aktararak kültürlerinin canlı kalmasını sağ-
larlar. Türkçe, milli kimliğimizi oluşturan en temel 
unsurlardandır. Geçmişten günümüze gelen bi-
rikimler milletin ortak malı sayılan dilimiz saye-
sinde olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk “Milli his 
ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli 
ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde baş-
lıca etkendir.” diyerek bu konuda dilin ne kadar 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Günümüzde tek-
nolojinin de gelişmesiyle dilimize birçok yabancı 
sözcük girmektedir. Dil yaşadıkça ve yabancı dil-
lerle etkileşime girdikçe bu kaçınılmaz olacaktır. 
Bazı sözcükler dilimize yerleşerek günlük hayatı-
mızda yerini almıştır. Bazı sözcükler ise daha di-
limize yerleşmeden Türkçe karşılığı bulunup kul-
lanılmaya başlanmıştır. “Selfie” yerine kullanılan 
“Özçekim” sözcüğü bunlardan biridir. Bu nedenle 
dilimizi kullanırken özellikle dile henüz yerleşme-
miş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak 
gerekir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın(.) 
kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden han-
gisi çıkarılamaz?

A) 25.Ekim.2018’de yapılan deneme sınavında tüm 
soruları doğru cevapladım.

B) ll.Dünya Savaşı’nda Almanlar büyük bir yenilgiye 
uğramıştır.

C) Dr. Feyza Atakan hastanedeki yeni görevine baş-
ladı.

D) Teneffüs zili 09.30’da çalıyor.

A) Dil insanların kültürlerini yaşatmasını sağlayan 
en önemli araçtır.

B) Diller birbirleriyle etkileşim halindedir.

C) Dilimize yerleşmemiş yabancı bir sözcüğü günlük 
hayatımızda kullanarak onun yerleşmesini sağla-
mamız gerekir.

D) Teknoloji kullanımıyla birlikte yabancı sözcüklerin 
dile girmesi engellenemez bir hal almıştır.

İlhan Kaya

Tuğba Yeşilmen

Eyüp Hayta

“Hava kirliliği; çevre kirliliği çeşitlerinden en be-
lirgin ve önemli olanlarından bir tanesidir. Çünkü 
bir çok nedenle hava kirliliği meydana geliyor. 
Maalesef ki bunların içerisinde evde yemek pi-
şirmek, araçlara binmek gibi günlük rutin işleri-
mizin vazgeçilmezleri de var. Bu işlerin temeli 
aslında fosil yakıtlarının yakılması. Bu yüzden 
hava birçok zararlı kimyasal madde ile her gün 
kirlenmekte.”
Hangi seçenekteki görsel paragrafta anlatı-
lanla ilgilidir?

A) B)

C) D)
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Ferhan Yıldız

Zeliha Başpınar

Reha Aşık

Yahya Kemal Beyatlı Türkçe için, “Bu dil ağzımda 
anamın ak sütüdür.” der. Fazıl Hüsnü Dağlarca 
ise“ Türkçem benim ses bayrağım” diye sembol-
leştirir ana dilimizi bir şiirinde. Kuşkusuz ses bay-
rağımız, aşkımızın, neşemizin, feryatlarımızın, 
birlikte ağlayıp birlikte güldüklerimizin, kısaca 
milletçe bütün yaşadıklarımızın ses bayrağıdır. 
Türkçemiz bizim bir olmamız, var olmamız için 
en önemli unsurumuzdur. Bu yüzden ona sahip 
çıkmalı ve onu korumalıyız.  

A) Birçok şair ve yazar gibi konuştuğumuz dili 
yüceltmeliyiz.

B) Dilin konuşmaktan da öte görevleri de oldu-
ğunu bilip ona sahip çıkmalıyız.

C) Dil tek başına bir anlam ifade etmezken 
halkın kullandığı güncel konuşma dilini koru-
malıyız.

D) Dilimizin ana yapısını bozmadığımız sürece 
gelişmesine ve değişmesine fırsat vermeliyiz. 

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakiler-
den hangisidir?

• Okuduğunu deftere olduğu gibi yazıyordu.
• Bu işin kitabını yazdığını herkese söylemişti.
• Bu yapılanları aklının bir köşesine yazdı.
• Köydeki dedesine her sene mutlaka yazardı.

“Yazmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
değişik  anlamda kullanılmıştır?

A) 4   

B) 3  

C)  2   

D)  1         

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişi ağzıyla 
anlatılmıştır?

A) İçimi çekip döner kapıya yöneldim. Aşırı 
sıcaktan serin koridora girince bir kuş gibi 
ürperdim. Şu anda şık bir alışveriş merkezin-
deyim. Sanki bir buzdolabının içine düşmüş 
gibi donuyorum. 

B) Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çevresinde-
ki melek yüzlü, tatlı dilli insanlarla konuşur 
ve dünyayı tozpembe görürdü. Her şeyin 
bir gün düzeleceğine olan inancı her zaman 
vardı. 

C) Küçük bir kasabada mutlu bir aile yaşıyordu. 
Onlardan o kadar etkilenmiştim ki  bir duvar 
resmiyle yaşantılarını yansıtmak istedim. Bu 
ailede gördüğüm bütün mutlulukları, umu-
du ve huzuru çizmeye başladım.

D) Kapadokya'da bir cumartesi sabahı gün 
ağarmak üzereyken vadideki yüzlerce insan 
gibi beklemeye başlıyoruz. Bizler kenarda 
beklerken balonlara hava dolduruluyor. 

15

Ferdi Aslan

Anatole France “Çocuklar için yazdığınız zaman 
ayrı bir eda kullanmayın; iyi düşünün ve çok iyi 
yazın. Canlı, engin ve ihtişamlı olun.” diyerek 
aslında nelerin gözetilmesi gerektiğini çok gü-
zel söylemiş. İyi bir çocuk kitabını yetişkinler de 
okuyabilmeli, okurken zevk alabilmeli. Çocukla-
rın birer okur olduğunu unutuyoruz. Onlar bizim 
fikirlerimizi aşılayacağımız fidanlar değil, sevme 
sevmeme hakkı olan, güzelden zevk alabilen bi-
reylerdir. 
Yukarıdaki altı çizili bölümde hangi söz sana-
tı kullanılmıştır?

A) Benzetme 

B) Kişileştirme

C) Abartma

D) Konuşturma
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Yukarıdaki grafiklerde 6-A ve 6-B sınıfının Türk-
çe dersinde bir yıl boyunca okuduğu kitap türleri-
nin oranları verilmiştir. 

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

Ümit Şen

Eyüp Hayta

Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki cüm-
lelerden hangisi getirilebilir?
A) Başlayan yangının ilk görüntülerini George 

Kourounis, Darvaza Çukuru’na inerek çekmişti.

B) Bilim insanları çevre köylerdeki insanların ve do-
ğadaki canlıların zehirlenmesinden endişelene-
rek gazı kontrollü olarak yakmaya karar verdiler.

C) Çölün ortasında yanan bu büyük ateş çukuru, 
gündüz vakitlerinde de son derece fantastik bir 
görünüme sahiptir.

D) “Cehenneme açılan kapı” diye tabir edilen yapı, 
jeologların yaptığı bir çalışmada ortaya çıkmış.

A) 6-A ve 6-B sınıflarının her ikisinde de en az oku-
nan kitap türü şiirdir.

B) 6-A sınıfında okunan deneme ve masal kitapları-
nın sayısı 6-B sınıfında okunan roman ve şiirden 
daha azdır.

C) 6-A sınıfında okunan masal ve şiir kitaplarının 
toplam sayısı aynı sınıfta okunan hikayelerden 
daha fazladır.

D) 6-B sınıfında diğer türler içinde en çok okunan 
tür romandır.

17

İbrahim İnan Şirin

“Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her 
zaman eksiksiz olarak ele geçmez.’’ aşağıdaki 
atasözlerinden hangisi bu açıklamayla örtü-
şür?

Verilen metinde hangi düşünceyi geliştirme 
yolundan yararlanılmıştır?

A) Alet işler, el övünür.

B) Sakınılan göze çöp batar.

C) Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz.

D) At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur 
at bulunmaz.

18 ve 19. soruları aşağıdaki metne 
göre cevaplayınız.

Türkmenistan’ın 
Karakum Çölü’n-
de Darvaza Çuku-
ru’nda 1971 yılında 
kontrollü olarak 
çıkarılan yangın 
hâlâ devam ediyor. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 
mühendisleri 1971 yılında Türkmenistan’da pet-
rol rezervleri arıyorlardı. Bu çalışmalar sırasında 
büyük bir doğal gaz rezervi bulundu. Doğal gazı 
çıkarmak ve işlemek için sondaj kuleleri, depo-
lama alanları kuruldu. Ancak zemin üzerindeki 
yükü taşıyamadı ve çöktü. Büyük bir krater çu-
kuru oluştu ve çevreyi tehdit eder boyutta metan 
gazı ortaya çıktı. ……………..Yangının bir süre 
yanması ve gazın bitmesiyle kendiliğinden sön-
mesi bekleniyordu. Ne var ki beklenen olmadı, 
yangın hâlâ devam ediyor. Yangının sürdüğü çu-
kurun çapı 69, derinliği 30 metre.

A)  Sayısal verilerden yararlanma

B) Tanık gösterme

C) Örnekleme

D) Benzetme


