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1,2 ve 3 soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

SORU 1                                       (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Bu metinden Çankırı ile ilgili, 

I. Bizanslılar zamanında sürgün yeri olarak kulla-

nılmıştır. 

II. Bir dönem Selçuklulara bağlı bir sancak olmuş-

tur. 

III. Kurtuluş Savaşı döneminde sancak merkezin-

den il merkezi haline gelmiştir. 

IV. Gangra adlı şehrin yerinde kurulmuştur.  

yargılardan hangilerine ulaşılamaz? 

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

 
SORU 2                                       (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilim-

si değildir? 

A) Girememiş              B) Alan 

C) Kapattıkları             D) Aldıktan 

 

SORU 3                                       (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-

nemez? 

A) Açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır. 

B) Birden fazla deyime yer verilmiştir. 

C) Amaç belirten ifadelere yer verilmiştir.. 

D) Son paragrafta ikiden fazla fiilimsi vardır. 

 
SORU 4                                       (Mustafa GÜNESER)

Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı

katarlar.

Bu bilgiye  göre aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Hastanın başını sabaha dek nöbetleşe bekledik.

B) Sıranın bize geldiğini görünce doktorun odasına

girdik.

C) İşleri bitirebilmek için gece gündüz ölesiye

çalıştı.

D) Artık o gün yaşadıklarını gülümseyerek anlatı-

yordu.
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Türkçe Dersi 

Kasım 

Çankırı, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan aynı adlı ilin merkezidir. Çankırı’nın adı, Batılı kimi 

gezginler tarafından “Çangırı” ya da “Çengiri” biçiminde yazılmıştır. Kent eski Gangra adlı kentin yerinde 

kurulmuştur. Önceleri Paphlagonia’ya bağlı olup sonra Pontus Devleti’ne, ardından da Galatia’ya bağlanmış; 

Galatia hükümdarı Deiotarus da Gangra’yı merkez yapmıştır. MÖ 25’te Roma imparatorluğunun topraklarına 

katılan yöre, Bizanslılar zamanında bir ara sürgün yeri imiş. Zamanında İslam orduları birkaç kez saldırdılarsa 

da bu kaleyi ele geçirememişlerdir. Çankırı ve çevresi, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Danişmentlilerin 

topraklarına katılmıştır. 

Selçukluların Malatya’da tutsak edilip Niksar kalesine kapattıkları Antakya hükümdarı Bohemond’u kurtarmak 

için 1101’de İstanbul’dan yola çıkan Raymond de Toulouse komutasındaki Haçlı ordusu Ankara’yı aldıktan 

sonra Çankırı’ya yöneldiyse de kaleye girememiş; Amasya yakınlarında Selçuklu ile karşı karşıya gelen Haçlı 

ordusu burada bozguna uğramıştır. 1134’te Bizans İmparatoru Loannes Komnenos şiddetli çarpışmalardan 

sonra kaleyi ele geçirebildiyse de, o döndükten sonra Danişmentliler kenti geri almışlardır. Daha sonra yöreye 

Selçuklular egemen olmuş; I. Murad zamanında da Çankırı ve çevresi Osmanlı topraklarına katılmıştır. Timur, 

1402’de Çankırı’yı eski sahiplerine verdiyse de, 1439’da I. Mehmet geri almıştır. 

Osmanlı döneminde yönetim bakımından Anadolu eyaletine bağlı bir livanın merkezi olan Çankırı, 

cumhuriyetin ilanından önce Kastamonu vilayetine bağlı bir sancağın merkezi idi. Kurtuluş Savaşı sırasında 

İnebolu üzerinden İstanbul’dan Ankara’ya yapılan malzeme ve insan naklinde Çankırı önemli bir aracı merkez 

rolünü üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ise il merkezi haline getirilmiştir. 

 

Site: Turkceci.Net                                                                   Facebook: Türkçe Öğretmenleri (Turkceci.Net) 
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SORU 5                                                        (Kubilay ORAL) 

Özel bir kurum 8. sınıf öğrencileri için bir öykü yarışması düzenlemektedir. Öykü yarışmasının şartnamesi ise 

şu şekildedir. 

 Öyküler bilgisayar ortamında ya da elle yazılabilir. Yazı fontu dik olacaktır, eğik el yazısı kabul 

edilmeyecektir. Bilgisayar yazılarında başlık kalın, yazı içeriği ise normal olarak yazılacaktır.  

 Başlık tümü büyük harf ya da kelimenin ilk harfi büyük şekilde yazılabilir. 

 Öykünün sağ üst köşesine tarih, sağ alt köşesine ise öğrenci bilgileri yazılacaktır. 

 Metinlerde satırbaşı yapılacak, satırbaşının ilk kelimesi içten başlayacaktır. 

 Kenar boşlukları yeterli miktarlarda (en az 1 cm.) bırakılacaktır. 

Okulda toplanan metinlerin görüntüleri aşağıda verilmiştir. Hangi metin yarışmaya gönderilemez? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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SORU 6                                                (Mustafa GÜNESER) 

Bilim dünyasında ortaya çıkan buluş ve icatların günlük hayatımıza etkisi şüphesiz ki çok büyüktür. Bu icatlar 
teknolojiden eğitime, eğitimden sağlığa pek çok alanda gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu yenilikler ile hayatı-
mız büyük oranda kolaylaşmakta, işlerimiz çok daha kolay hale gelmektedir. Özellikle evde birçoğumuzun 
hayatını kolaylaştıran bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi icatlar hakkında bilinenler 
şunlardır: 
 

 Bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden önce icat edilmiştir. 

 Fırından önce ve sonra icatlar yapılmıştır. 

 Bulaşık makinesinden önce, verilenlerden sadece birisi icat edilmiştir. 

 Çamaşır makinesi, buzdolabından sonra bulunmuştur. 

Bu bilgilere göre metinde verilen icatların bulunma tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

miştir? 

 1834 1885 1889 1906 

A) Çamaşır makinesi Bulaşık makinesi Fırın Buzdolabı 

B) Bulaşık makinesi Çamaşır makinesi Fırın  Buzdolabı 

C) Buzdolabı Bulaşık makinesi Fırın Çamaşır makinesi 

D) Fırın Buzdolabı Bulaşık makinesi Çamaşır makinesi 

 

 

 

 

SORU 7                                            (Seçkin Murtaza) 

Şimdi tarlalarda güneş vardır, 

Karlar donmuştur otların uçlarında, 

Artık akşamları dinlenemem 

Başım avuçlarında. 

İçi korku dolu kış gecesi 
Hiç yatağın yok mu sıcak! 
Dağları dolduran kır çiçeği 
Hangi rüzgârlar senin koklayacak! 

   Cahit KÜLEBİ 

Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisine yer 

verilmemiştir? 

A) Özlem  B) Sitem   
C) Merak  D) Korku 

 

 

 

 

 

 

SORU 8                                        (Volkan ERTUĞRUL) 

Deyimler dilimizin zenginlikleridir. Onlarla birçok 

durumu kolayca anlatabiliriz (I) Mesela her işin 

olumlu gitsin anlamında “tuttuğun altın olsun” (II) 

"tuttuğunu koparmak” deyimi becerikli olmak 

anlamında (III) “tuttuğu dal elinde kalmak” deyimi 

giriştiği her işte başarı sağlamak anlamında (IV) sır 

vermemek anlamında ise “ağzını pek tutmak” 

deyimi kullanılır. 

Bu metinde numaralanmış deyimlerden hangi-

sinin anlamı yanlış açıklanmıştır? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 
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SORU 9                                                        (Kubilay ORAL) 

 

 

 

Bu görselde dünyada konuşulan dillerin kökenlerine ait dil aileleri şematik olarak gruplanmıştır. Dil 

aileleri ile ilgili verilen bu şemadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Afro-Asyatik dilleri kendi içinde alt dil gruplarına ayrılmakta her alt grubun ise kendi içinde farklı dilleri 

bulunmaktadır. 

B) Dünya üzerinde herhangi bir dil ailesine dâhil edilemeyen diller bulunmaktadır. 

C) İngilizce ve Ermenice aynı dil ailesi içerisinde yer almaktadır. 

D) Türkçe ile Korece aynı dil özelliklerine sahiptir, çoğu kelimeler benzerdir. 
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10,11 ve 12. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

 

SORU 10                                      (Mustafa GÜNESER) 

Bu metnin dil ve anlatımı için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği yükle-

nerek kişileştirme yapılmıştır. 

B) Anlatımı güçlendirmek için aralarında ortak ni-

telik bulunan iki varlık arasında benzetme 

yapılmıştır. 

C) Aralarında ilişki bulunan kavramlar arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. 

D) Bir yargıyı daha belirgin hale getirebilmek için 

örneklendirme yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 11                                      (Mustafa GÜNESER) 

Bu metindeki altı çizili cümlenin ifade ettiği 

anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Varsayım                      B) Öneri 

C) Tasarı                            D) Öz eleştiri 

 

 

SORU 12                                      (Mustafa GÜNESER) 

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişik-

liklerin hangisiyle giderilebilir? 

A) “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ifadesindeki “ve” 

bağlacının ilk harfi büyük yazılarak 

B) “Peribacaları” sözcüğü “peri bacaları” şeklinde 

ayrı yazılarak 

C) “Hititlere” sözcüğü kesme işaretiyle ayrılıp 

“Hitit’lere” şeklinde yazılarak 

D) “Avanos Çömlekleri’nin” ifadesindeki  “çömlek-

leri” sözcüğü küçük yazılıp kesme işareti 

kaldırılarak 

 

 

SORU 13                                               (Bekir ÜNVER) 

Ahmet, Berk, Cemile, Demet ve Enes adlı kişiden 3'ü 

öğretmen, 2'si doktordur. Bu kişilerle ilgili şu 

bilgiler vardır:  

 Berk ile Demet'in meslekleri farklıdır.  

 Ahmet ile Enes'in meslekleri aynıdır.  

 Cemile ile Ahmet'in meslekleri farklıdır.  

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yan-

lıştır?  

A) Ahmet'in mesleği kesinlikle öğretmenliktir.  

B) Cemile'nin mesleği kesinlikle doktorluktur.  

C) Enes'in mesleği kesinlikle öğretmenliktir.  

D) Berk'in mesleği kesinlikle doktorluktur. 

 

 

Kapadokya’ya gittiğinizde aklınızda kalacak ve anılarınızı dolduracak tek yerin peribacaları ile sınırlı kalacağını 

sanmayın! Geçmişi Hititlere dayanan bu yöre halkının aslında atadan gelen sanatçılar olduğunu  çömlekleri 

görünce anlayacaksınız. Hatta görmek yetmeyecek, belki geçeceksiniz çarkın başına, siz de denemek 

isteyeceksiniz. Ürgüp, Göreme gibi dünyaca ünlü birçok turistik merkeze sahip Kapadokya’nın orta yerinden 

akan, nice bilinmeyene sırdaş Kızılırmak Nehri; tüflü, kızıl toprağını asırlardır geçtiği yerlere bırakırken aslında 

bir sanatın doğmasına da vesile olmuş. Bu kırmızı toprak ve mil karışımıyla elde edilen seramik hamuruna 

Avanoslu sanatçıların el emeği göz nuru değmiş ve Avanos, çömlek denilince akla gelen bir yer haline gelmiş. 

Avanos’un tarihten gelen bu mirasının kaybolmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek ustalarına destek 

olacak bir proje yapmayı düşünüyor. Böylece Avanos Çömlekleri’nin gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor. 
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SORU 14                                                       (Seçkin Murtaza) 

Volkan Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerine insan davranışları ile ilgili bir konuda açıklama yaparken 

“Gençler, insanlar davranışlarında her zaman öngörülü davranamayabilirler. İnsanlar bir konuda bir eylem 

yaparken bu eylemin sonucunda bundan en çok da kendilerinin olumsuz etkilenebileceğini hesaplayamayabilir.” 

ve sınıfı A, B, C, D isimli dört gruba ayırarak bir sonraki derse yaptığı açıklamaya uygun karikatürler 

getirmelerini istemiştir. 

Buna göre hangi Volkan Öğretmen’in açıklamasına uygun bir karikatür getiremeyen grup aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) 

 

B) 

 

C)  D)  
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SORU 15                                     (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Hoca Ahmed Yesevi( )( )Ey dostlar( ) Sakın ha cahil 

olanlarla dostluk kurmayınız( )( ) diyerek bizlere 

yol göstermiştir( ) 

Metinde boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşa-

ğıdaki noktalama işaretlerinden hangileri geti-

rilmelidir? 

A) (;) (“) (.) (!) (“) (…)     

B) (:) (“) (!) (.) (“) (.)   

C) (;)  (-) (!) (.) (,) (.)    

D) (:) (“) (.) (…) (“) (.) 

 

SORU 16                                     (Volkan ERTUĞRUL) 

Otobiyografi ya da öz yaşam öyküsü, yazarın kendi 

yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat türüdür. Kaynak 

olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı 

bilgileri kullanır. Yazarın kendinden söz ederken 

nesnel olması zor olduğundan otobiyografi yazmak 

güçtür. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi otobi-

yografiye ait bir cümle değildir? 

A) Çocukluğum Anadolu’nun çeşitli illerinde geçti. 

B) Babamı, küçük yaşta kaybetmenin üzüntüsünü 

yaşadım yıllarca. 

C) Dede yadigârı bu evde ailesiyle birlikte tam 18 

yıl yaşamış. 

D) Üniversite eğitimi için Isparta’ya gelmiştik 

ağabeyimle. 

 

 

 

SORU 17                                      (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Bu roman, bu sene en çok satan kitaplar arasında 

yerini alacaktır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile kanıtlana-

bilirlik bakımından özdeştir? 

A) Yol boyunca sıralanan ağaçlar dikkat çekiyordu. 

B) Arabanın üzerine beyaz bir örtü ile örtmüştü. 

C) Senin için çok iyi bir öğrencidir, demişler. 

D) Yarın akşam hava sıcaklığı 20 derece olacak. 

SORU 18                                      (Seçkin MURTAZA) 

Türkçede bir eylemi yapan veya bir durumu 

etkileyen ögeye özne denir. Özneler, yüklemi eylem 

olan cümlelerde bu eylemi gerçekleştiren yani 

yapan özne olabildiği gibi eylemi gerçekleştir-

meyip eylemin özne üzerinde gerçekleştiği olan 

özne de olabilir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-

gisinin öznesi “olan özne” olabilir? 

A) Denizde boğulmak üzere olan genci birkaç ba-

lıkçı zar zor kurtarabildi. 

B) Özgür, konuyu iyi anlayamayan arkadaşına 

birkaç saat ders çalıştırdı. 

C) Not defterinin yaprakları her gün birer birer 

eksildi. 

D) Misafirler gittikten sonra tüm evi güzelce 

temizledi annem. 

 

(I) Hayatta zorlandığı da olur insanın, güllük 

gülistanlık yaşadığı da. (II) Bu nedenle insan her 

şeyini kaybetse bile umudunu asla yitirmemelidir.  

(III) Çünkü hayat inişli çıkışlı bir yol gibidir. (IV) 

İnsan, geceye baktığımda yıldızların ışığını 

görüyor, sabah doğacak güneşi adeta 

hissediyorum ya; o bana yeter diyebilmelidir. 

19 ve 20. soruları metne göre cevaplayınız. 

 

SORU 19                                             (Kubilay ORAL) 

Bu metinde işaretlenen cümlelerden hangi ikisi 

yakın anlamlıdır? 

A) I ve III                      B) I ve V  
C) II ve III                    D) III ve V 

 

SORU 20                                            (Kubilay ORAL) 

Bu metinde işaretlenen cümlelerle ilgili aşa-

ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede karşıt durumlardan bahsedilmiştir. 

B) II. cümlede öneri anlamı vardır. 

C) III. cümlede benzetme yapılmıştır. 

D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
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Tasarım – Düzenleme 
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Dağıtım 

Site: Turkceci.Net 

Facebook Grubu: Türkçe Öğretmenleri (Turkceci.Net) 

 

Cevap Anahtarı 

1-C 2-A 3-D 4-B 5-C 6-C 7-D 8-C 9-D 10-B 11-C 12-D 13-D 14-
A 15-B 16-C 17-A 18-C 19-A 20-D 

https://www.turkceci.net/
https://www.facebook.com/groups/235548347020297/
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