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1. Küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzullar eridikçe yerini sular almaktadır. Suların buza göre yansıtma 
özelliğinin az olması güneş ışınlarının emilimini azaltmakta ve ısınmaya neden olmaktadır. Eğer dünyada +2 
derecelik bir ısı artışı olursa su sıkıntısı baş gösterecek, kum fırtınaları tarımı yok edecek, deniz seviyeleri 
yükselecektir. Birleşmiş Milletler konuya dikkat çekmek için küresel ısınma raporları hazırlamakta ve 
kamuoyuna sunmaktadır.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “         ,        ,         ,         ’’ simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.  

Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit 
edilenleri bildiren yazı

Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi

Düzey

Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri

A)

B)

C)

D)
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3. Verilen tablodan hareketle “covid-19” ile ilgili

I. Çok hızlı yayıldığı

II. Tablodaki diğer hastalıklardan daha tehlikeli olduğu

III. Her zaman aynı belirtileri  göstermediği

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız III 

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2.

Verilen tablodan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Gözlerde sulanma alerji belirtisi olabilirken covid-19 için bu yorum yapılamaz.

B) Yorgunluk ve boğaz ağrısı tablodaki tüm hastalıkların belirtisi olabilir.

C) Kuru öksürük, yorgunluk ve solunum zorluğu varsa covid-19 hastası olabilirsiniz.

D) Öksürük, covid-19 rahatsızlığında sık görülen bir belirti iken grip ve alerjide bazen görülmektedir..
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4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
virgül diğerlerinden farklı bir işlevde 
kullanılmıştır?

A)

B)

C)

D)

5.

Bu hikaye hangi cümle ile bitirilirse 
“Affederek kendimizin kazançlı çıkacağı” 
anlamı çıkar?  

A) Affetmek, karşımızdakine ikinci bir şans 
vermektir.

B) İyi insanlar affeder, kötü insanlar küskünlüğe 
devam eder.

C) Bizi üzenleri affedersek o kişiler bize karşı 
mahcup olur.

D) Affetmek bir ihsan değil kendimize yaptığımız 
bir iyiliktir.

Öğretmen bir gün derste öğrencilerine 
bir teklifte bulunur: “Bir hayat deneyimine 
katılmak ister misiniz?” Öğrenciler çok 
sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz 
kabul ederler.

“O zaman bundan sonra ne dersem 
yapacağınıza da söz verin.” Öğrenciler bunu 
da yaparlar.

“Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın 
hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates 
getireceksiniz! “Öğrenciler bu işten pek bir şey 
anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin 
sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar 
hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan 
öğrencilerine şöyle der öğretmen: “Şimdi, 
bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi 
için bir patates alın, o kişinin adını o patatesin 
üzerine yazıp torbanın içine koyun. “Bazı 
öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates 
koyarken, bazılarının torbası neredeyse 
ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendisine 
“Peki şimdi ne olacak?” der gibi bakan 
öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar: “Bir 
hafta boyunca nereye giderseniz gidin, bu 
torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız 
yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken 
sıranızın üstünde hep yanınızda olacaklar. 
“Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa 
girer girmez denileni yapmış olan öğrenciler 
şikayete başlarlar: “Hocam, bu kadar ağır 
torbayı her yere taşımak çok zor. “Hocam, 
patatesler kokmaya başladı. Vallahi, insanlar 
tuhaf bakıyorlar bana artık.” “Hem sıkıldık 
hem yorulduk!” Öğretmen gülümseyerek 
öğrencilerine şu dersi verir: 
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7. Bu paragrafta anlatım biçimlerinden 
hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici anlatım

B) Açıklayıcı anlatım

C) Tartışmacı anlatım

D) Öyküleyici anlatım

6.

Verilen metnin türü ile ilgili olarak 
söylenenlerden hangisi doğrudur? 

A) Gezip görülen yerler   hakkında bilgi verdiği 
için gezi yazısıdır.

B) Yazar okuyucuyla konuşuyormuş gibi 
yazdığı için sohbet ( söyleşi ) tir.

C) Bir konu hakkında yazar düşüncelerini 
istediği gibi yazdığı için denemedir.

D) Ele alınan konu kanıtlara dayandırılarak 
nesnel bir şekilde yazıldığından makaledir.

Bir dilin anlatım gücü deyimlerinde saklıdır. 
Deyimler sayesinde onlarca sözcükle 
ifade edebileceğimiz bir duyguyu kısa ve 
etkili biçimde karşımızdakine aktarabiliriz. 
Anlama yüklemek istediğimiz derinliği, 
abartıyı, yoğunluğu ya da şiddeti deyimler 
sayesinde kolayca elde edebiliriz. Sözgelimi 
kızmak, öfkelenmek ve küplere binmek 
biçimleri kızgınlığın derecelerini gösterir. 
Şeyh Galip’in farklı bir bağlamda söylediği 
“Onlar ki kelama can verirler.” dizesi bence 
deyimler için çok uygun. Hakikaten deyimler 
söze can katmaktadır.

(6 ve 7. soruları metne göre 
cevaplandırınız.)

8.

Bu paragrafta sözü edilen kişi ile ilgili 
olarak söylenenlerden hangisi doğrudur?

A) Yeniliklere açık bir insan değildir.

B) Kitap okumayı sevmektedir.

C) Ömer Seyfettin dışındaki yazarları da 
beğenmektedir.

D) Farklı yazarların romanlarını severek 
okumamaktadır.

İlkokuldan beri Ömer Seyfettin’in 
öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla 
biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı 
bir yazarın öyküsünü okuyunca “Bu da ne?” 
diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı vardır?

A) Benim de sizinle geleceğimi bilmiyor 
muydunuz?

B) Sınıfımdaki herkesle tekrar görüşebilmeyi 
çok isterdim.

C) Elbet bugünlerde gelir geçer, her şey eskisi 
gibi olur.

D) Oysaki hiçbir şey bizim düşündüğümüz gibi 
değilmiş.
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10.

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme 
yollarından hangileri kullanılmıştır?

A) Tanımlama-Karşılaştırma 

B) Benzetme-Karşılaştırma

C) Örneklendirme-Benzetme 

D) Örneklendirme-Tanımlama

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı 
Türkmenkarahüyük’te milattan önce var 
olduğu düşünülen bir krallığa ait izler 
bulundu. Konyalı bir çiftçinin sulama 
kanalında, üzerinde farklı şekiller olan kil 
tablete benzeyen bir taş parçası bulmasının 
ardından Chicago, Oxford ve Çukurova 
Üniversiteleri ile Ankara’daki İngiliz Enstitüsü 
ortak bir araştırmaya başlamıştı. Araştırma 
sonucunda bu şekillerin aslında Anadolu’nun 
en eski dillerinden biri olan Luvi dilinde 
yazılmış bir yazı olduğu ve metinde Frig 
Kralı Midas’ın yenilgisinin anlatıldığı tespit 
edildi. Detaylı incelemenin ardından Frig 
Kralı’nı yenen kişinin Kral Hartapu olduğu, 
Kral Hartapu’nun krallığının başkentinin de 
Türkmenkarahüyük olduğu anlaşıldı. Ancak 
arkeologlar Kral Hartapu ve hükmettiği 
krallıkla ilgili henüz çok fazla bir bilgiye sahip 
değiller.

11.

Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde 
ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

I. Tüm hayatı bahçesinden ibaret olan 
adam / sabah erkenden / fidanları dikmeye 
/ gitti.

II. Umut ve arkadaşları / hafta sonu / bisiklet 
sürmek için / okulun bahçesine / geldiler.

III. Heyecanını yenemeyen çocuklar / sınav 
zamanlarında / telaşa / düşerler. 

IV. Kitaplığımdaki tüm kitapların ilk sayfasına 
/ adımı, soyadımı ve tarihi / yazarım.

12.

Yukarıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin 
türleri ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgi 
verilmektedir?

A) I numaralı cümlede iki tane sıfat-fiil vardır.

B) II numaralı cümlede sadece zarf-fiil vardır.

C) III numaralı cümlede hem zarf-fiil hem isim-
fiil vardır.

D) IV numaralı cümlede hem zarf-fiil hem sıfat-
fiil vardır.

I. Hayattan beklediğimiz her şey, her 
zaman kendi ayağıyla gelmez.

II. Dünyanın bu kadar garip bir hâl alacağını 
kimse tahmin edememiştir. 

III. Üniversitedeyken en büyük hayali 
dünyadaki tüm ülkeleri dolaşabilmekti.

IV. Arabanın çalışıp çalışmayacağı üzerine 
iki arkadaş iddiaya girmişti.
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13. Grafik 1: Ülkelerin Yıllara Göre Fındık Üretimi

Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Türkiye, en az fındık üretimini 2014-2015 sezonunda yapmıştır.

B) Türkiye’den sonra en fazla fındığı İtalya üretmektedir.

C) İspanya, fındık üretimine yeni başlamıştır.

D) İtalya, bazı yıllarda 100.000 ton barajını geçememiştir.

Ton

Yıllar
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14.

Yukarıda anlatılan geleneklerle ilgili olmayan görsel hangi seçenektedir?

A) B)

C) D)

Günümüzde korna seslerinden, seyyar satıcıların bağırışlarından rahatsız olmamak mümkün 
değil. Bunu eskiler usulüne göre engellemenin yolunu bulmuş. Evlerinin önüne sarı çiçek koyarak “Bu 

evde hasta var.” Pencerenin önünde hatta bu sokakta gürültü yapmayın mesajı verilirmiş. Pencerenin 
önünde kırmızı çiçek varsa da bu evde gelinlik çağına gelmiş, bekâr kız var. Evin önünden geçerken 
konuşmalarına dikkat et ve kibar ol anlamına gelirmiş. Eskilerin ne kadar ince düşünceli olduğunu 
gösterecek bir başka örnek ise kahve ikramı yanında getirilen su. Misafir, kahvenin yanında gelen 
suyu kahveden önce  içerse aç olduğu anlaşılır ve onun için yemek hazırlanırdı. Eğer suyu kahveden 
sonra içerse tok olduğu anlaşılırdı. Ramazan ayına özel uygulanan örnek gelenekler de yok değil. 
Mesela zimem defteri yani veresiye defterleri zenginler tarafından ödenirdi. Zenginler, hiç tanımadıkları 
bölgelerdeki bakkal, manav gibi dükkanlara girerek onlardan veresiye defterini ister ve borcu olanların 
borcunu gizlice öderlerdi. Ayrıca kapılarda iki tokmak olurdu. Biri kalın biri ince. Gelen kişi kadın ise ince 

tokmakla vurur,erkek ise kalın tokmakla vururdu.Böylece eve gelen kişi belli olurdu.
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15.

Welwitschia hakkında verilen bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bitkinin kullanıldığı alanlara

B) Bitkinin yaşam koşullarına ve yapısına

C) Welwitschia bitkisinin yaşam süresine

D) Bitkiyi keşfeden bilim insanına
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16.

Yukarıda verilen dörtlükte hangi söz sanatı 
kullanılmıştır?

A) Konuşturma  

B) Abartma

C) Kişileştirme

D) Benzetme

Havalar güzel gidiyor

Sen de çiçek açtın erkenden

Küçük zerdali ağacım,

Aklın ermeden.

Dünyanın en ilginç bitkileri sıralansa 
Welwitschia üst sıralarda yer alır. Çöl gibi 
çok güç koşullarda yaşayabilen bu bitkinin 
yaşam süresi 300 ila 1500 yıl dolaylarında 
olabiliyor. Ayrıca bir canlıyı tanıtırken 
kullanılabilecek benzersiz, büyüleyici, 
harika, müthiş, nefis, olağanüstü ve hayret 
verici gibi sıfatların hepsi bu bitki için 
geçerli. Namib Çölü’ne özgü bir tür olan 
Welwitschia kök, gövde ve iki yapraktan 
oluşur. 6 metreye kadar ulaşabilen kemer 
şeklindeki yaprakları zemin üzerinde 
devamlı büyür. Yapraklar bitkinin 650 C0’den 
yüksek sıcaklıklarda bile hayatta kalmasını 
sağlayacak yapıdadır. Kalınlıkları 1,4 cm 
civarındadır. Bu endemik bitki, su ihtiyacının 
bir kısmını yer altı sularından bir kısmınıysa 
havadaki sisten karşılar. Yapraklarda 
bulunan gözenekler sisli havada açılır, sis 
olmadığı zaman ise kapalı durur. Welwitschia 
Namib Çölü’nün deniz kıyısından 80 km’ye 
kadar içeride kalan bölgelerinde yaşayabilir. 
Kıyıdan 80 km içerisi, sisin ulaşabileceği 
maksimum mesafedir ve sis kuşağı diye de 
bilinir. Bitkiler dişi ve erkek bireyler olarak 
da ayrılırlar. 1680’de Avusturyalı botanikçi 
Friedrich Welwitsch tarafından keşfedilen 
bu bitkiye Welwitsch’in adı verilmiştir.

17.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Geçiş bağlantı ifadeleri kullanılmıştır.

B) Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir.

C) Öznel yargıya yer verilmiştir.

D) Amaç-sonuç cümlesine yer verilmiştir.

Bundan dört sene önce çocuklar gelip 
geçerken yesin diye bir kaba ceviz koyup 
bahçeye bırakmıştım. Ertesi sabah bir uyandık 
ki cevizler yok. Kargalar almış. Şaşırdık, 
üstüne düşündük, konuştuk çocuklarla. 
Ertesi yıl bahçenin orta yerinde, çimlerin 
arasında minik bir ceviz fidanı fark ettik. 
Meğer ceviz kabını boşaltan kargalar; birini 
bizim bahçeye gömmüş, o da tutmuş. Mucize 
gidiydi. Büyümeye devam ediyor şimdi. Bizden 
alınan ceviz, ağaç olarak geri döndü. Şimdi 
evlerimizdeyiz. Dışarıda şahane bir bahar 
var. Ama çıkamıyoruz, doyamıyoruz bahara. 
Neticede bir bahar kaybımız var, bir bahar 
geçiyor biz yaşayamadan. Bizim cevizler gibi 
olacağına inanıyorum şimdi: Bir ceviz gitti, bir 
ağaç geldi; bir baharımız gitti ama kim bilir 
nasıl bir mucize yolda.
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20.

Aşağıdakilerden hangisi Eber sarısı ve 
zambakgillerin ortak özelliğidir?

A) Farklı türlerinin olması

B) Sınırlı alanda yetişmeleri

C) Bir çiçekten üç meyve vermeleri

D) Aynı mevsimde yetişmeleri

18. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu 
ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini 
penceremden görür görmez Konstantin 
Efendi’nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak 
yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım 
donuyor, yüreğim atmıyor. Hâlbuki sonbahar 
kocayemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan 
güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla 
beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, 
resim, musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, 
hırssız bir dünya düşündürüyor.

Altı çizili deyimlerin metne kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Korku veya heyecandan titremek

B) İçi daralmak, bunalmak, sıkılmak

C) Çok şaşırmak, donakalmak

D) Yapacak işi olmamaktan tedirginlik duymak.

19. Bence bu durum polisiye romanı ve yazarlarını 
küçümsememizden kaynaklanıyor. Batı’nın 
etkisinde kalmak da mümkün. Çünkü Batı 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra polisiye 
romana ilgi duymaya başladı ve polisiye romanı 
küçümsemeyi, ikinci sınıf olarak görmeyi 
bıraktı. Ancak bizde bunu atlatmak biraz daha 
uzun sürdü diyebiliriz. Ben edebiyatımıza katkı 
sağlayacak onu zenginleştirecek türden  polisiye 
roman yazmaya çalıştığımı belirttim. Başından 
beri iyi yazmaya çalıştım. Faydalı da oldu, geniş 
bir okur kitlesi oluştu.

Bu metin aşağıdakilerden hangisine cevap 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Kitaplarınızı yazarken özel bir hazırlığınız 
oluyor mu? 

B) Batı Edebiyatı’nda polisiye romanın yerini 
yorumlar mısınız?

C) Polisiye roman yazmaya nasıl, hangi vasıtayla 
başladınız?

D) Polisiye romanın Türkiye’de geç gelişmesinin 
nedeni sizce nedir?

 Eber Sarısı - Piyam
Botanikçiler tarafından 1982 yılında keşfedilen 
Eber Sarısı, Dünyada yalnızca Akşehir ve 
Eber Türk göllerinin yamaçlarında parçalı 
popülasyonlar halinde bulunmaktadır. Nadir 
bitki çeşitleri arasında bulunan bu türün çok 
hızlı azalması nedeniyle türü çok tehlikede 
kategorisinde değerlendirilen bir bitkidir. Sarı 
çiçekli, otsu ve 40-80 cm arasında uzunluğa 
sahiptir. En önemli özelliği bir çiçekten 3 meyve 
vermesidir.

Zambakgiller
Türkiye’de 430 farklı türü bulunan zambakgiller 
en sık Manisa’da görülürler. Yalnızca ülkemizde 
yetişen bu bitki genellikle 500 ila 2000 rakımları 
arasında görülmektedir. Mayıs ayının başında ve 
haziran ayında çiçek açarlar. Yaprakları şeritsi ve 
yassı yapıdadır. Adasoğanı, sarısabır ve müge 
çiçeği zambakgiller familyasına ait çeşitlerdir.
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SORU CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. A
4. C
5. D
6. C
7. B
8. A
9. C
10. B
11. A
12. D
13. C
14. D
15. A
16. C
17. B
18. C
19. D
20. B
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