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l.Metin
Öğretmen olmak dünyada hiç kimsenin sahip olama-
yacağı duygulara sahip olmaktır. Öğretmen olmak 
Einstein’a okuma yazmayı öğretmektir. Öğretmen 
olmak çağlara yön verenlerin, önünde ceketini ilikle-
mesidir. Öğretmen olmak uzaya çıkmanın ilk adımı, 
hastalıklara tedavi bulmanın ilk fikridir. Öğretmen ol-
mak geçmişin dersiyle geleceği kurgulamak, yaşadı-
ğı dünyaya yön vermek, onu şekillendirmektir fakat 
bunu asla söylememektir. Aslında öğretmen olmak, 
kendi yarattığı dünyayı bir köşede sessizce izlemek-
tir.
ll.Metin
Öğretmenlik, insanlaşmakla başlar. İlkçağdaki top-
lumları incelersek hepsinde de bilge kişi olarak bil-
diklerimizin aynı zamanda birer öğretmen olduklarını 
görürüz.
İşte Sokrates, işte Platon, işte Aristo! İlkçağ’ın en bü-
yük bilgini sürekli araştırıyor; inceliyor, düşünüyor ve 
sonunda yaratıyordu. Bunu yaparken de öğrencileri 
yanındaydı hep. Bilgiyi, düşünceyi dantel dantel örü-
yordu onlarla. Ve biliyordu ki bunlar, öğrencileri ara-
cılığıyla geleceğe yol bulup uzanacaktı.

İlk dersine girecekti. Elini kapının koluna atmış öy-
lece bekliyordu. Heyecanının, bir sürpriz yapmasın-
dan korkuyor, derin derin nefes alıp veriyordu. Ya-
şayacakları, önceden çekilmiş bir film gibi zihninde 
canlanıyordu. İçeri atacağı ilk adımda, hafif gürültülü 
ayağa kalkacak çocuklar, ilk cümlesi, onlarla tanışma 
anı, onların tek tek ayağa kalkıp isimlerini söyleme-
si, seyrettiği filmin önemli birkaç sahnesiydi. Son kez 
derin bir nefes aldı. Bütün vücudu titriyordu. Heye-
canını bastırmaya çalıştıkça daha çok üşüdüğünü 
fark etti. Sol kolu buz gibi soğuktu. Kapının kolunu 
yavaşça aşağı indirip içeri girdi. Gördükleri karşısın-
da bir an kalbi duracak gibi oldu. Bembeyaz önlükle-
riyle otuz kadar çocuk, gülümseyen yüzlerinde ışık 
saçan gözleriyle ona bakıyordu. Burası sınıf değildi. 
Cennetten bir bahçenin güzelliğini andırıyordu. De-
falarca provasını yaptığı “Günaydın çocuklar” zihnin-
den uçup gitmişti. Kapının önünde duruyor, hayran 
olduğu manzarayı seyrediyordu. 

Yukarıdaki metinler incelendiğinde bu iki 
metinden de çıkarılabilecek ortak sonuçlar-
dan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cüm-
lecik diğerlerinden farklı bir görevdedir?

Yukarıdaki metin incelendiğinde metinde aşağı-
dakilerden hangisi belirgin değildir?

A) Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanat-
kâr öğretmendir.

B) Toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verdiği 
değerle ölçülür.

C) Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğret-
men havada soğuk demir dövüyordur.

D) Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmen-
lerdir.

A) Öğretmen kimsenin sahip olamayacağı duygula-
ra sahiptir.

B) Tarih boyunca öğretmenlik saygın bir meslek 
olmuştur.

C) Öğretmen, geleceği tecrübe ve bilgisiyle yönlen-
diren ve şekillendirendir.

D) Tüm insanlık tarihi boyunca öğretmenlik var 
olan bir meslekti.

A) Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugün-
kü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştire-
cekleri öğretmenlerden alacaktır.

B) Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara gele-
ceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacak-
sın.

C) En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meç-
hul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

D) Öğretmen, yaşamı boyunca bilgi vermekten ziyade 
bilgi almayı da bilendir.

A) Yer

B) Zaman

C) Olay

D) Kişi ve Varlık Kadrosu

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
cümlenin anlamına  uygun olarak kullanılma-
mıştır?
A) Bütün öğretmenler Eyüp’ün yaramazlıklarından 

yaka silkmişti.

B) O anlatmaya başlayınca tüm sınıf can kulağı ile 
dinlerdi.

C) Ferhat öğretmenin siniri saman alevi gibiydi, bir 
başladı mı geçmek bilmezdi.

D) Öğretmenlik asla yabana atılacak bir meslek de-
ğildi.

2 Aşağıda öğretmenlerle ilgili söylenen cümle-
lerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı 
bir görevde kullanılmıştır?



ÖĞRETMENLER GÜNÜ DENEMESİ D E R S

D E R SD E R S

ÖĞRETMENLER GÜNÜ DENEMESİ D E R S

D E R SD E R S

8. Sınıf

3Eyüp Hayta - Murat Çelik - Orhan Balcı - Ümit Şen - Arkadaşım Türkçe Facebook Grubu

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tükete-
rek başkalarına ışık verir. (M. Kemal Atatürk)

6

7

8 1.İyi öğretmenin iletişim becerileri yüksektir. İyi öğ-
retmen tanımlamasını hak eden bir öğretmenin ileti-
şim becerileri gelişmiştir. İyi öğretmen gerek mesai 
arkadaşları ile gerek okul idaresi ile gerekse de öğ-
renci velileri ile iyi iletişim kurmayı bilir. İyi öğretmen 
iletişiminin merkezine insanlarla güzel bir şekilde 
diyalog kurma amacını yerleştirir. İlişkilerdeki temel 
mantığı kazan kazan yaklaşımıdır.

2.İyi öğretmen iyimser bir insandır. İyi öğretmen ha-
yata daima iyimser bir bakış açısı ile bakar. Karşı-
laştığı problemleri büyütmek yerine her probleme bir 
şekilde çözüm bulunacağına inanır. İyi öğretmenin 
kitabında karamsarlık yoktur.

3.İyi öğretmen esprili bir insandır. İyi öğretmen ge-
rektiğinde espri yaparak bulunduğu ortama coşku 
katmayı çok iyi bilir. İyi öğretmen eğitim öğretim için 
gerekli ortamların da pozitif ortamlar olduğunun far-
kındadır.

4.İyi öğretmen alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder. İyi 
öğretmen mazeretlerin arkasına sığınmaz, alanı ile 
ilgili yeni gelişmeleri takip eder. Aynı zamanda tek-
nolojik aletleri çok iyi kullanır. İyi öğretmen, ‘’Bir işi bir 
insan yapıyorsa, ben de yapabilirim.’’der.

Bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ke-
mal Öğretmen, dersine girdiği 8.sınıflara yazılı yapa-
caktır. Türkçe sınavı olacak olan 8/C, 8/D, 8/E, 8/F, 
8/G, 8/H, 8/İ sınıflarının hangi gün yazılı olacakları ile 
ilgili bilinenler şunlardır:
• Bu sınıflardan dördü haftanın iki gününde ikişer 

sınıf, geriye kalan sınıflar ise günde bir sınıf ola-
cak şekilde yazılı olacaktır.

• E sınıfı haftanın ikinci günü yazılı olacak olan tek 
sınıftır.

• C, H sınıfından hemen önce başka bir sınıfla 
aynı gün yazılı olacaktır.

• Aynı gün yazılı olacak olan sınıflardan İ ve C sı-
nıfları arasında iki sınıf farklı günlerde yazılı ola-
caktır.

• D sınıfının yazılı olacağı gün ise başka bir sınıf 
yazılı olmayacaktır.

Öğrenmeyi etkinleştirmede öğretmenin yeri büyük-
tür. Öğrenmeyi etkinleştiren öğretmen davranışla-
rıysa bir bütündür. Bu bütünün her ögesi önemlidir.
Öğretmen sahip olduğu bilgi muhtevasını öğrencile-
re aktarmanın, mesleğini icra etmenin yanısıra öğ-
rencileri kişiliğiyle de etkilemektedir. Öğretmenin  
dersi işlemesindeki etkililiğinin yanında öğrencilerce 
olumlu veya olumsuz tutum ve davranışlarıyla da 
değerlendirilmekte ve her öğretmene göre değişen 
farklılaşan öğrenci tutumları ortaya çıkmaktadır. Yani 
bu durumda …

Yukarıdaki paragraflarda verilen altı çizili bö-
lümlerin ögeleri hangi şıkta(sırayla) doğru 
olarak verilmiştir?

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda han-
gi iki sınıfın yazılı günü kesin olarak biline-
mez?

Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisi 
ile tamamlanırsa anlam bütünlüğü bozulma-
mış olur?

A) G  -  F

B) D  -  G

C) C  -  İ

D) H  -  F

A) Nesne- Zarf Tamlayıcısı-Nesne-Nesne

B) Özne-Zarf Tamlayıcısı-Zarf Tamlayıcısı-Yer tam-
layıcısı

C) Özne-Zarf Tamlayıcısı-Zarf Tamlayıcısı-Nesne 

D) Nesne-Yer Tamlayıcısı-Zarf Tamlayıcısı-Nesne

A) Öğrenciler kısa bir zaman zarfında öğretmenle-
rinin neye nasıl tepki vereceğini, nasıl bir kişiliği 
olduğunu çözümlerler ve bundan sonra öğret-
menlerine karşı yaklaşımlarında onun verebile-
ceği tepkileri hesap ederek ona yaklaşırlar.

B) Sürekli bir öğretme ve öğrenme durumu söz 
konusudur. Ancak öğretme ve öğrenmenin iki 
değişik işlev olduğu her zaman göz önünde bu-
lundurulmalıdır.

C) Çok açık ve basit gibi görülse de öğrenme süreci 
aslında üzerinde ciddî bir şekilde durulması ge-
reken bir durumdur. Bu sürecinin etkili olabilme-
si için yoğun bir çaba sarf etmek gerekir.

D) Yaşadığımız çevrede her an ana baba çocukla-
rına, usta çırağına, öğretmenler öğrencilerine 
sürekli bir şeyler öğretmeli ve  onların gelişimine 
destek olmalıdır.
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9 11Finlandiya’da öğretmen olmak isteyenler tıbbi mua-
yene, mülakat ve klasik sınavdan oluşan ve günlerce 
süren bir giriş sınavına tabi tutulurlar. Başvuranlar 
arasından öğretmen olacaklar titizlikle seçilir. Hatta 
işe alım oranının onda bir olduğu da belirtiliyor. Öğ-
retmen olacak kişilerde ayrıca, çocuklarla iyi ilişkiler 
geliştirme, duygudaşlık kurup öğrenci seviyesine 
inme ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olma da aranı-
yor. Asya’nın güneydoğu kıyısında bulunan Singapur 
ise beş buçuk milyon nüfuslu küçük bir sahil ülkesi.
(I) 1965 yılında Malezya’dan ayrılıp bağımsızlığını ka-
zanmış ve otuz yıl gibi kısa bir zamanda doğal kay-
nakları olmadığı halde bir balıkçı kasabasından dün-
yanın önde gelen ticari ve finans merkezlerinden biri 
haline gelmiş.(II) Buna, yatırımlarını insan gelişimi 
üzerine yapması gösteriliyor.(III) Eğitim sistemlerini 
ise, eğitimde başarılı sayılan ülkelerin sosyal-kültürel, 
ekonomik-politik ögelerine ve okulların, öğretmenle-
rin, müfredatın kalitesi ile aile ve sosyalleşme faktör-
lerine bakarak kurdukları görülüyor.(IV)

Bundan 80 yıl önce genç bir nüfusu Çanakkale Sa-
vaşları’nda kaybetmiş bir ulusun kendi diline kendi 
kimliğine doğru yol aldığı bir dönemin başlangıcıdır 
24 Kasım.
(1)Büyük önder Atatürk’ün Latin harfleri ile eğitime 
başladığı, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul 
ettiği tarih olan 24 Kasım 1928, 1981 yılında Ata-
türk’ün 100.doğum yıldönümünde ülke çapında Öğ-
retmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilir. O 
tarihten bu tarafa 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak 
kutlanır. 
Öğretmen insanlığın temel taşıdır. Bilimin yansıması, 
aydınlık yarınların doğan ışığıdır…
(2)Öğretmen var ile yok arasında olan, kişiye kimlik 
veren, verdiği kimlikle kendini gören usta bir öğretici, 
usta bir şekillendiricidir. 
(3)İnsanoğlu, anne ve babadan sonra tanıdığı bu 
yüce mesleğin temsilcilerine hangi dinden, hangi 
ırktan, hangi felsefi görüşten olursa olsun; insanlığın 
mayasına kattıkları değerlerden dolayı her daim say-
gı ve sevgi besler. 
(4)Bugün dünyaya yön veren filozof da bilim adamı 
da, siyasetçi de, komutan da onların eseridir. Öğret-
men, insana insan olduğunu hatırlatır ve tüm değer-
leri yaşayacak olan bireye önce okuması için okuma 
yazma öğretir. Düşünmesi için matematik, yaşamak 
için hayat bilgisi, kullanması için kalem, savunması 
için beyin, üretmesi için akıl, gelişmesi için toplumsal 
yaşamın anahtarını sunar.
Her bireyin farklı olduğunu ve her bireyin farklı oldu-
ğunu ve her bireyin özgürce yaşaması için önce in-
san olması gerektiğinin altını çizer.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan 
hangisini çıkarılamaz?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
yargının sebebi verilmiştir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi ka-
nıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden fark-
lıdır?

A) Eğitimde başarılı sayılan ülkeler rol model olmak-
tadır.

B) Öğretmen olmak isteyenler için sınavlar yapıl-
maktadır

C) Öğretmen olmak isteyenlerin belli özelliklere 
sahip olması gerekir.

D) Finlandiya’da öğretmen olmak Singapur’da öğ-
retmen olmaktan daha zordur.

A) I.de

B) II.de

C) III.de

D) IV.de

A) I  B) II

C) III D) IV

A) Öğrencilerimi göz teması kurmaları konusunda 
cesaretlendirmek için çok fazla zaman harcıyo-
rum. Alıştırma yaptırmak üzere çocukları ikişerli 
gruplara ayırıyorum.

B) Bir öğretmen için en temel değer, hakikat say-
gısıdır. Hakikat saygısı, öğretmenin hayatında 
değişik biçimlerde kendini gösterir.

C) Bilgisini canlı tutup geliştiren, varoluşundaki aklı, 
inancı, değerleri ve heye¬canlan göz ardı etme-
yen, önemseyip geliştiren kişi, usta öğretmendir.

D) Öğretmenin bazı durumlarda dersin ciddiyetini 
bozmadan fıkra anlatması, öğrencileri fıkra an-
latmaya, paylaşmaya davet etmesi de önemlidir.

Aşağıdakilerin hangisinde tanımlama cümle-
si vardır?

1210

9 ve 10.soruyu aşağıda verilen metne göre ce-
vaplayınız.
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A) Öğretmenler öğrencilerin davranışlarını her yö-
nüyle etkiler.

B) Toplumda en büyük sorumluluk öğretmenlerin-
dir.

C) Öğretmenler, geleceğin mimarlarıdır.

D) Öğretmenler her zaman sabırlı ve anlayışlıdır.

Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuk-
lardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri 
bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme prog-
ramını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. 
Aynı şey, okula uyum göstermeyen,  sıkılan ya da 
öğrenim durumu programın ilerisinde olan çocuklar 
için de geçerli. Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, 
çocukların her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini 
ve esnek çözümler yaratabilmelerinin en önemli ne-
deni. İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u 
eğitim hayatlarının ilk dokuz yılında özel program-
larla destekleniyor. Fin okullarında spora bol bol yer 
var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. 
Rekabet, üstünlük kazanmak Fin kültüründe değer 
verilen bir şey değil.

 “Bir konu anlatırken saatlerce ter döküp de, öğ-
rencilerinizden küçücük bir gülümseme ya da “Çok 
güzel bir dersti!” gibi bir övgü almadan dersi bitir-
mek kadar can sıkıcı bir şey yoktur. Çok fazla bilgi 
vermek ve tüm anlatılanların  anında öğrenilmesini 
ummak bu noktada yapılan en büyük hatadır. An-
lık sonuçlardan medet uman öğretmenler kısa sü-
rede tükenir ve hayal kırıklığına uğrar. Öğrenciden 
geri bildirim almak da çok önemlidir. Öğrencilerini 
hiç dinlemeyen bir öğretmen eninde sonunda ba-
şarısız olacaktır. Öğrencilerini sürekli dinleyen bir 
öğretmen de eninde sonunda başarısız olacaktır. 
Ne zaman dinleyip karşındakinin fikrini uygulamak 
gerektiğini bilmek ve ne zaman “Hayır, böyle yapı-
yoruz. Çünkü ben öğretmenim ve uzun vadedeki 
büyük resmi görebiliyorum” diyeceğini bilmek kolay 
bir iş değildir.”

A) Varoluşuyla öğretmenlik yapan bir kişi, 
kendi yaşamından, ailesinden, mesleğinden 
sorumluluk duyar; sınıfa girdiği zaman o 
dersin iyi anlatılsından, öğrencilerin konuyu 
kavrayabilmesinden sorumluluk duyar, o nedenle 
derse iyi hazırlanır.

B) Öğretmen olmak, öğretmenlik yapmayı aşmak 
demektir. Çünkü öğretmen olmak, öğretmenin, 
belirlenmiş görevlerin ötesine geçip hissederek, 
yaşayarak, kendisini adayarak, öğrencisiyle 
bütünleşerek var olmasıdır.

C) Öğretmenlik yapmayı aşıp öğretmen olanlar, 
eğitimde problem gibi görünen her şeyi fırsata 
çevirip harikalar yaratabilirler. Çünkü eğitim, 
özü itibarıyla, bir öğretmenin başarısız olmasına 
değil, başarılı olmasına açık bir alandır.

D) Öğretmen, bilim insanı olmanın yanı sıra 
aynı zamanda bir filozoftur. Neden böyle 
düşündüğümü anlatmak istiyorum. Felsefe; 
soru sormak, sorgulamak, kapsamlı bir şekilde 
irdelemek, bütünü görmeye çalışmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir anlatıcı ta-
rafından anlatılmıştır?

16 Öğretmen bir yandan bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğ-
rencilerinin eğitimi görevini yürütürken diğer yandan 
davranışları ile onları etkiler. Öğretmenin samimi, 
anlayışlı sabırlı olması öğrenciyi olumlu düşünmeye 
sevk edecek, aksi davranışlar ise öğrenci üzerinde 
olumsuz etki yaratacaktır. Öğretme-öğrenme süre-
cinde yer alan unsurlar içerisinde kendisine verilen 
görev ve sorumluluklar bakımından en önemli unsur 
hiç şüphesiz ki öğretmenlerdir. Kalkınmanın ve çağ-
daşlaşmanın en önemli girdisi iyi yetiştirilmiş insan 
gücüdür. Nitelikli insan gücünü yetiştiren ise, nitelikli 
öğretmendir.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

13

14

A) Tartışma-Açıklama

B) Tanık gösterme-Betimleme

C) Sayısal verilerden yararlanma-Betimleme

D) Açıklama-Sayısal verilerden yararlanma

A) Dönüt almak eğitimde önemli midir?

B) Öğrencilerin derslerde yaptığı en büyük hata 
nedir ?

C) Öğrencilerin dersi beğenip methetmesi önemli 
midir?

D) Düş kırıklığına uğrayan  öğretmenlerin hatası 
nedir?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangileri kullanılmıştır?

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabını metinden bulamayız?
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Öğretmen bir kandile benzer, kendini tükete-
rek başkalarına ışık verir. (M. Kemal Atatürk)
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20

Ankara’da bir okulu ziyaret etmek istedim. (I)Kalaba-
lık bir heyetle bir ilk öğretim okuluna gittik. “Bir sınıfa 
girip ders dinleyelim.” dedim. Rasgele bir sınıfa girip 
öğretmenden izin istedik. Kibar biriydi; kabul etti. (II)
Ben, yazı tahtasının yanı başında ayakta duruyor, 
bir yandan dersi dinlerken, diğer yandan öğrencileri 
izliyordum. Öğretmen tahtaya bir şeyler yazıyordu. 
(III)Bir ara, tahtayı çok kapatmış olmalıyımki, elinin 
tersiyle bana “Çekilin!” işareti yaptı. Çekildim. (IV)
Öğretmenin işaretini kabalık olarak değerlendiren 
bizim heyettekileri bir korkudur almış. Ders arasında 
öğretmeni yanıma çağırttım; geldi. (V)Elini hararetle 
sıkıp kutladım: “Sınıfta öğretmenden büyük kimse 
yoktur, efendiler!” dedim. “Adınız Mustafa Kemal 
olsa bile...”

Anadolu’dan Öğretmen Hikayeleri
(1)Bulgaristan sınırındaki Kırklareli Dereköy’deki 
okulda beş yıldır öğretmenlik yapan Şafak Olur, öğ-
rencilerinin sevgisini kazanarak, onlara rol model olu-
yor. (2)Küçük yaşlarda kurduğu hayallerinin peşinden 
giderek beş yıl önce fen bilimleri öğretmeni olan Şa-
fak Olur, görev yaptığı sınır köyündeki öğrencilerine 
ulaşabilmek için güne erken başlıyor.(3)Öğrencilerini 
her sabah kapıda karşılayan Şafak Olur, kısa soh-
betin ardından öğrencileri ile sınıfa geçerek eğitime 
başlıyor.(4)Yaptırdığı birçok deney ile köy çocukları-
nın ufkunu açmaya çalışan Şafak öğretmen, teneffüs 
aralarında da öğrencileriyle okul bahçesinde voley-
bol, masa tenisi, futbol ve çeşitli oyunlar oynayarak 
herkesin takdirini topluyor.

Ayşe Öğretmen Murat’tan bir metin yazmasını istemiş-
tir. İçerisinde olay, yer, zaman, unsurlarından  ziyade 
düşüncelerin , samimi ve senli benli ifadelerin  yer ala-
cağı ,kanıtlama amacı güdülmeyen, okuyucu ile konu-
şuyormuş gibi  bir yazı yazmasını istemiştir. Murat ise 
aşağıdaki metni yazmıştır.
“Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da 
daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, 
buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok 
kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu iş-
lerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. 
Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay 
değildir. Ruh nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; 
ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmala-
rını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan 
el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş 
olmuyoruz. “

Bir ortaokulda “Öğretmenler Günü” dolayısıyla şiir, 
kompozisyon ve resim dallarından yarışma düzen-
lenmiştir. Bu yarışma sonucunda Ebru, Murat, Fatma, 
Hakan, Mesut ve Ahmet isimli öğrenciler sıralamada 
ilk ikiye girmişlerdir.
Bu öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir:
• Ebru şiir yarışmasında 2. olmuştur.
• Murat ve Fatma aynı dalda dereceye girmişlerdir.
• Hakan ile Ahmet farklı dallarda dereceye girmişler-
dir.
• Mesut kompozisyon dalından dereceye girmemiş-
tir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakiler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?

Ayşe Öğretmenin istediği  -     Murat’ın yazdığı

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cüm-
lelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmış-
tır?

Yukarıdaki haber metninin hangi cümlesinde 
tüm fiilimsi çeşitleri bulunmaktadır? 

A) I-II   

B) IV-V

C) III-V         

D) I-III

A) Ahmet resim dalında dereceye girmiştir.

B) Fatma kompozisyon dalında birinci olmuştur.

C) Mesut resim dalında dereceye girmiştir.

D) Hakan şiir yarışmasında birinci olmuştur.

A) Söyleşi   Deneme

B) Deneme  Söyleşi

C) Söyleşi   Makale

D) Deneme   Makale

A) 1-2

B) 2-4

C) 3-4

D) 1-4

Bu durumda Ayşe Öğretmenin istediği ve Murat’ın 
yazdığı metin türü hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir ?


