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Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde ay-
raç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur?

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

Yukarıda numaralandırılmış dizelerden han-
gi ikisinde ismin yerini tutan sözcükler kul-
lanılmıştır?

Çocuğunuza kitap okumanız, çocuğunuzun hayal 
gücünü, yaratıcılığını geliştirir. Çocuğunuz tele-
vizyon izlediğinde tüm gerekli bilgileri çizgi filmin 
içinde bulur. Bu etkinlikte çocuğunuzun zihni hiç 
çalışmaya ihtiyaç duymaz, sadece takip eder. Hâl-
buki çocuğunuz kitap okuduğunda veya siz ona 
okuduğunuzda, hikayeyi algılaması ve zihninde 
şekillendirmesi gerekir. Çocuklar sıklıkla aynı hi-
kayeyi okumanızı ister bu süreçte zihinlerinden 
kendilerine hikayeyi tekrar ederler.

1-  Bursa’da bir eski cami avlusu,
     Küçük şadırvanda şakırdayan su;
2- Orhan zamanından kalma bir duvar...
     Onunla bir yaşta ihtiyar çınar.
3-  Eliyor dört yana sakin bir günü.
      Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
4- İçinde gülüyor bana derinden.  
      Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

A) 1872’de buharlı gemilerin kullanılmasıyla birlikte 
çay üretimindeki maliyet ve harcanan süre dü-
şer.(Koşul-sonuç)

B)  Çay bitkisinin tanınması, yaygınlaşması, bunun 
üzerine iş imkânları oluşması insanların arayışla-
rını da hızlandırır. (Sebep-sonuç) 

C)  Çay şu an bütün dünyada sudan sonra en çok 
tüketilen içecektir. (Karşılaştırma)

D)  1840’larda Amerikalılar çay ticaretini daha hız-
landırmak için “Clipper” denen daha süratli ge-
miler kullanmaya başlar.(Amaç-sonuç)

A) Dostun attığı taş baş yarmaz.

B) Hiçbir arkadaş, arkadaşlığını ispat edene kadar 
gerçek arkadaş değildir.

C) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle-
yeyim.

D) Dost kara günde belli olur.

A) Hikaye okumanın çocuk üzerindeki etkileri

B) Anne-babaların çocuklarına hikaye okuması

C)  Televizyon izlemenin çocuk üzerindeki etkisi

D) Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığı

Ferdi Aslan

Ümit Şen

Bedia Betül

Akgül Çelenk
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Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz; düşün-
ce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde 
anlatan sözlerdir. Kimi zaman motto, kelamıkibar 
ve ülger olarak da anılır. Söyleyeni belli sözlerdir.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi 
özdeyiştir?

A) 1-2         

B)  1-3         

C)   2-3       

D)   2-4
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A) Yazar yaşadıklarını anlatmaktadır

B) Metinde birinci kişi anlatımı vardır.

C) Metinde üçüncü kişi anlatımı vardır.

D) Yazar olayların içinde bizzat vardır.

A) Seher, Sedat’tan yaşça büyüktür.

B) Yaşça en büyük olan Nuran’dır.

C) Sedat en az 11 yaşındadır.

D) Nuran’ın yaşı, Oktay’ın yaşından büyüktür.

Reha Aşık

Murat Çelik

Orhan Balcı

Ferhan Yıldız

Ortaokuldaki oğlum, gördüğü, okuduğu, dinledi-
ği her şeyi şiirle saptamak hevesinde bugünler-
de. Yazdığı şiirlerle ilgili ara sıra onunla konuşur, 
bazen çaktırmadan onu eleştiririm. Geçen gün 
yazdığı bir şiir üzerinde konuşurken şiirde konu 
sorununa değindik. Yazdığı şiirlerde hep bir olay 
anlattığını, oysa şiirin hikâyeden ayrı bir şey ol-
duğunu, şiirde belli bir konu işlemek zorunda ol-
madığını anlatıp durdum. O ise bana hep Orhan 
Veli’yi örnek gösterdi. O an bir gerçeği hatırla-
dım, biz ne dersek diyelim şiire yeni adım atan 
biri, çağının şiir ustalarının yolundan gider. 

Günün Son teneffüsünde okulun bahçesinde Şe-
fika ile Kübra beraber oynuyorlardı. Oyuna  öyle-
sine dalmışlardı ki yanlarına yaklaşan Çomar’ın 
farkına bile varmadılar,ta ki Çomar Şefika’nın 
yanına sokulup  ona sürtünmeye başlayıncaya 
kadar, sürtününce bir çığlık koptu. Kızlar Ço-
mar’dan korkmuşlardı fakat atılan çığlıktan sonra 
Çomar da kızlardan korktu. Kızlar bir tarafa doğ-
ru Çomar diğer tarafa doğru koşmaya başladı.  
Onları izleyen herkes gülmekten yerlere yattı.

Seher, Nuran adlı kız öğrenciler ile Tarık, Oktay 
ve Sedat adlı erkek öğrencilerden yaşları ile ilgili 
bilinenler şunlardır.
• Oktay’ın yaşı Seher’in yaşından büyüktür.
• Yaşça en küçük olan Tarık’tır.
• Sedat yaşça Oktay’dan büyük, Nuran’dan kü-
çüktür.
• Seher 12 yaşındadır.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yar-
gı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine başvurulmuştur?

Yukarıdaki parçanın anlatım ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir? 

Yapılan açıklama ve verilen bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söyle-
nemez? A) Örneklendirme

B) Benzetme

C) Tanık Gösterme

D) Sayısal Verilerden Yararlanma

A)  Karşılaşılan her olayı şiire konu almak, şiirin sa-
nat değerini düşürür.

B)  Bir babanın çocuğunu şiir konusunda, istekleri 
doğrultusunda yönlendirmesi doğru değildir. 

C) Şiire yeni başlayanların şiir anlayışını çağının şa-
irleri belirler. 

D)  Şiirde usta olamayan kişiler eksiklerini şiiri belli 
bir noktaya dayandırarak kapatır.  

Dünya tarafından saygıyla anılan, ülkemizin ku-
rucusu Mustafa kemal Atatürk herkes tarafından 
sevilen bir liderdir. Sevecen, kibar, kültürlü, ileri 
görüşlü, çalışkan, modern, hoşgörülü, merha-
metli ve zeki liderimiz Mustafa kemal Atatürk tüm 
insanlara değer verirdi. Kendi milletini severken 
başka milletleri asla küçümsemezdi ve yok say-
mazdı. “Yurtta barış, dünyada barış.” sözü ile 
insanlığa ve huzura verdiği önemi gösterdi. Ba-
rışa, sevgiye, huzura ve medeniyete son derece 
önem verirdi.

8
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• Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş an-
lamlıları bile getirilemez. 
• Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.
• Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır.
• Deyimlerde ders verme amacı vardır.
• Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır.
• Deyimlerin ilk söyleyeni bellidir.

Yapılan araştırmalar gün içinde edindiğimiz bil-
gileri uyurken düzenlediğimizi ortaya koyuyor. 
Bu nedenle bilim insanları uykunun öğrenmede 
ve zekâ gelişiminde önemli bir rolünün olduğu-
nu düşünüyor. Araştırmalar yeterince uyumayan 
kişilerinin hafızalarının zayıfladığını ve öğrenme 
güçlüğü çektiklerini gösteriyor. Tüm canlıların 
uyumaya gereksinimi vardır. Ancak …

Gezegenimiz Dünya Samanyolu Galaksisi içinde yer 
alan Güneş Sistemi’nin bir üyesidir. Güneş sisteminin 
üçüncü büyük gezegeni olup uzaydan incelendiğin-
de sürekli hareket eden, çevresi bulutlarla kaplı mavi 
bir gezegendir. Güneşin etrafında belli bir yörüngede 
hareket eden bir gezegendir. 4.6 milyar yıl önce oluş-
tuğu düşünülen Dünya evrenin küçük bir noktasıdır. 
Çünkü Dünya’nın yer aldığı Samanyolu Galaksisi gibi 
evrende 6 milyardan fazla galaksi olduğu bilinmek-
tedir. 
Bu paragrafla ilgili;
1 Konu hakkında kişisel görüş bildirilmiştir.
2 Konu sayısal verilerle desteklenmiştir.
3 Konu olay örgüsüne dayalı anlatılmıştır.
4 Konu ispatlanabilir yargılar içermektedir.

Bir yazarın başından geçen olayları tarih, yer ve kişi 
unsurunu da belirterek anlattığı yazı türüne anı denir. 
Anılar, olayların üzerinden belirli bir zaman geçtikten 
sonra kaleme alınır. Anı yazarı gerçeklere bağlı kal-
malıdır. Bu ürünler aynı zamanda tarihe ışık tutar.

Yukarıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden 
kaç tanesi doğrudur?

Aşağıdaki parçalardan hangisi anı türüne ör-
nek olamaz?

Paragraf aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle 
tamamlanırsa yazar söyledikleriyle çelişkiye 
düşmüş olur?

A) Gazi Paşa oturduğu koltuktan güçlükle kalkmaya 
çalıştı. Çünkü kaburga kemikleri hala ağrılar için-
deydi. Ona doğru mutlak bir hürmetle yaklaştım. 
İçimde tarif edilemez duygular yaşıyordum.

B) Bir bayram sabahıydı. Yaşım 11 ya vardı ya yoktu. 
Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş, 
harçlıklarımızı almış; kendimizi caddelere, sokak-
lara atmıştık.

C) Çocukluğumda bana da diğer tüm çocuklar gibi 
sadece kara lastik ayakkabı alınırdı. Hatta bu 
ayakkabıların da iki numara büyüğü alınırdı. Ba-
bam bir gün ayakkabı ile gelmişti evimize. 

D) Uzun süredir, yazmaya fırsat bulamıyorum. Çok 
yoğun çalışıyorum. İşimi seviyorum fakat kendi-
me ve aileme zaman ayıramıyorum. Şu an bile 
biraz normalleşmek için yazıyorum.

A) Her canlının uykuya gereksinim duyduğu süre 
birbirinden farklıdır.

B) Tüm canlıların aynı saatlerde uyuması mümkün 
değildir.

C) Doğada bazı canlıların hiç uyumaması da normal 
karşılanmalıdır.

D) Bu durum hormonsal dengelere göre değişiklik 
gösterebilmektedir.  

İbrahim İnan Şirin

Volkan ErtuğrulAhmet Ayyıldız

Derya Kabarik Yiğit

Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) 5  

B) 4 

C) 3

D) 2

A) Yalnız 2   

B)  1 ve 3       

C) 2 ve 3      

D) 2 ve 4
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Yazın sıcaklığında esen hafif bir rüzgâr bizi 
ferahlatır; sonbahar ve kışın esen sert rüzgâr-
larsa biraz üşütür. Ancak bazen rüzgârın çok 
şiddetli estiği de olur. Zaman zaman ülkemizin 
değişik yörelerinde şiddetli rüzgârlara ve onla-
rın yol açtığı hasarlara ilişkin haberler duyarız. 
Yine de bu rüzgârlar, açık denizlerde görülen 
fırtınaların ve okyanuslarda görülen tayfun 
ve kasırgaların yanında çok hafif kalır. Her yıl 
hem Atlas Okyanusu’nda hem de Büyük Ok-
yanus’ta onlarca kasırga olur. Bazen bunlar 
karalara da yönelir. İşte, o zaman saatte yüz-
lerce kilometre hızla esen rüzgârın gerçek gü-
cüne tanık oluruz.

Rüzgârın bir etkisi de yeryüzünü aşındırarak 
şekillendirmesidir. Tıpkı akarsular gibi belli 
yerlerde sürekli esen rüzgârlar kayaları aşındı-
rır, onları şekillendirir, kanyonlar oluşturur. Çok 
güçlü rüzgârların başka etkileri de olur. Onlar 
yüzeydeki toprağı da havalandırır ve başka 
yerlere taşır. Bu olaya rüzgâr erozyonu denir. 
Rüzgâr erozyonu tarım alanları için yıkıcı etki-
si olan bir doğa olayıdır.

• Mektup elle veya bilgisayarla yazılabilir.
• Her mektup bir hitap ifadesiyle başlar.
• Sağ alt köşeye isim yazılır. 
• Sağ üst köşeye tarih yazılır.

Aşağıdakilerden hangisinde mektubun ku-
rallarına uyulmamıştır?

Yukarıdaki cümlelerde “kurtarmak” sözcüğü 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

1. Metin

2. Metin

14

Volkan Ertuğrul

Aycan Altuntaş

Babasından gelen yardım onu büyük bir yükten 
kurtardı.
Geceki yangından kurtardığım kedi bu.
Bu çalışmaları onun geleceğini kurtaracak.
Denize düşen çocuğu balıkçı kurtardı.

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

Yukarıdaki metinlerin başlığı hangi seçenek-
te doğru olarak verilmiştir?

Eyüp Hayta

A)

A)

B)

B)

C)

C)

D)

D)

1. Metin 2. Metin

Rüzgar Rüzgarın Etkisi

Rüzgarın Gücü Erezyon

Rüzgar Çeşitleri Rüzgarın Faydaları

Rüzgarın Faydaları Erezyon
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Paragrafta boş bırakılan yere hangi cümle 
gelirse paragrafın   anlam bütünlüğü sağlan-
mış olur?

Yaz ayların içimiz yandığında buz gibi asitli içecekler 
tercih ederiz. İnsan serinlemek için soğuk bir şeyler 
içme ihtiyacı duyuyor kavurucu sıcaklarda. Fakat 
asitli içeceklerin zararları konusunda dikkat edilmesi 
gereken noktalar vardır. Bu içecekler sizi serinlettiği 
gibi sağlığınıza bir o kadar zarar vermektedir. Asitli 
içecekler; diş çürüğüne, aşırı kiloya ve bazı kalp has-
talıklarına yol açabilmektedir. 

Dişlerimiz hayat boyu bize gerekli olacak. Bu yüzden 
de onların her zaman sağlam kalmasına dikkat etme-
miz önemlidir. Erken yaşlardayken dişlerimizi bakımlı 
ve temiz tutmak, ileriki yaşlarımızda bize birer ödül 
olarak geri dönecektir. Günde 10 dakika diş fırçala-
maya zaman ayırmak pırıl pırıl gülen dişlere sahip ol-
mamız için yeterli. Çok fazla abur cubur yemek, vücu-
dumuz ve dişlerimiz için gerekli olan bazı mineralleri 
alamamamıza neden olur. Bu yüzden… Beslenmenin 
yanında düzenli temizliğe de özen gösterdiğimizde 
ömür boyu sağlıklı kalan dişlere sahip olabiliriz.

Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir? 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-
lışı yoktur?

“Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır; bu tutku-
lar yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların 
işine yarar. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağır-
başlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve hak-
sızlık vardır.” 

Unutma! İyi bir iletişim öncelikle tarafların birbirlerini 
bilinçli dinlemelerine bağlıdır. Yapılan araştırmalar, in-
sanların birbirlerinin söylediklerinin yüzde %100’ünü 
duysalar da bunun ancak %65’ini dinlediklerini gös-
termektedir. İnsanın dinlediği her şey anlamadığı da 
hesaba katılırsa, kişinin, muhatabının seni dinleme 
biçiminden onun sana ne kadar önem ve değer verip 
vermediğini çıkarabilirsin.

Anahtar kelime: Bir yazıyı en kısa ve en açık şekilde 
yansıtan kelime ya da kelime grubu ifadesi anahtar 
kelimenin sözlük anlamıdır. Anahtar kelimeler yaza-
cağınız her türdeki paragrafın ya da metnin özüdür.

A)  Asitli içecekleri arada sırada tüketebiliriz. 

B)  Asitli içecekler sağlığımızı olumsuz etkilemek-
tedir. 

C)  Asitli içecekler serinlemek için içilir 

D)  Asitli içecekler yerine süt içmeliyiz.

A) Beslenme sırasında besin değeri düşük ama bizi 
gün boyu tok tutan yiyecekler tüketmeliyiz. 

B) Mineral takviyeli ilaçlar kullanmalı ve abur cubur 
yeme zevkinden mahrum kalmamalıyız.

C) Dişlerimizi düzenli bir şekilde fırçaladığımız 
takdirde tükettiğimiz her yiyecek eşit öneme 
sahiptir.

D) Beslenmemiz sırasında et, balık, meyve gibi sağ-
lıklı besinler tüketerek vücudumuzun direncini 
artırabiliriz. 

A) Üniversiteyi İstanbul’damı yaptınız?

B) Son zamanlarda bize neden uğramıyorsun?

C) Bir şey anlatırken neden beni dinle miyorsun?

D) Sınıfın en başarılı öğrencisimi Feyza?

A) İşime duygularımı karıştırmam.

B) Ne zamana kadar küs kalacağız?

C) Duygularıma her zaman güvenirim.

D) Başkalarının dolduruşuna gelmem.

A) İletişim, değer vermek,  dinlemek

B) Önem vermek, insan, dinleme biçimi

C) Unutmak, iletişim, mutatap

D) İletişim, bilinç, duymak

Yukarıdaki metnin anahtar kelimeleri hangi se-
çenekte tam olarak verilmiştir?

Bu şekilde düşünen birinin aşağıdakilerden han-
gisini söylemesi beklenmez?

Reha Aşık

Ahmet Ayyıldız

Derya Görgel

Eyüp Hayta

Eyüp Hayta


