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1. 

 

Herhangi bir konuda kişisel görüş ve 
düşüncelerin anlatıldığı yazı türüdür. 
Konu sınırlaması yoktur. Yazar, an-
lattıklarını kanıtlamak zorunda değil-
dir. Samimi bir dil kullanılır. Yazar, 
kendisiyle konuşuyormuş gibi bir an-
latım sergiler. Kişisellik ve kendine 
özgülük söz konusudur.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	açıklaması	verilen	me-
tin	türü	ile	türü	bakımından	özdeştir?
A) Modern fizikte kuantum çok büyük anlam ifade 

eder. Dünya, birçok teknolojik kavramın altında 
yatan gerçekliği kuantuma borçludur. Önümüz-
deki günlerde hayata geçmesi planlanan 5G’den 
tutun da akıllı telefonun RAM belleğine kadar her 
şey.

B) Servete faziletin yükü demekten daha iyi bir ad 
bulamıyorum. Ordu için ağır lığı ne ise fazilet için 
de servet odur. Atılamaz, geride bırakılamaz. Son-
ra da yürüyüşlere engel olur. Hatta bazen ordu, 
yükten dolayı savaşı kazanamaz.

C) Millet olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ülkenin 
ve dünyanın içinde bulunduğu durum ortada. Ma-
alesef bu süreç için yapabileceğimiz tek şey yet-
kililerin uyarılarına dikkat etmek ve mümkün ol-
duğunca evde kalmak. Size de tavsiyem müm-
kün olduğunca evde kalın.

D) Seher deli esiyordu otomobilin yanına vardığım-
da. Elbistan uyanıyordu toz duman. Toz duman 
ki düşman başına bile değil. Kavakların dibine 
çöktüm. Araba hazır değildi de. Kağnılar ardında 
sıska, kara kuru, kuyrukları arka ayaklarının ara-
sına sıkışmış köpekler.

2. 

 

Diyarbakır'ın 12 bin yıl önceki sakinleri tekstil us-
tasıymış meğer. Diyarbakır Müzesi Başkanlığın-
ca yürütülen Bismil yakınlarındaki Körtik Tepe ka-
zılarında günümüzden 12 bin yıl öncesinde böl-
gede dokuma yapıldığına dair kanıtlar bulundu. 
Kazıda iskeletler ve kullanılan eşyalar üzerinde 
kalından inceye kadar birden fazla teknikle do-
kunmuş desen izleri ortaya çıkarıldı. Uzmanlara 
göre 12 bin yıl evvel Bismil'de dokumacılık ya-
panlar, dokumanın incesinden kalınına varınca-
ya kadar bütün evrelerini zaten biliyorlarmış. Di-
yarbakır Müzesinin yürüttüğü çalışmalar "llısu Ba-
raj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kur-
tarılması Projesi" kapsamında 2000 yılından be-
ri devam ediyor. Demek ki binlerce yıl önce ya-
şayanlar hiç de ilkel değilmiş.

	 Bu	parçadan	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşıla-
maz?
A) Diyarbakır dokumacılıkta tarihi eski olan bir şe-

hirdir.
B) Yapılan kazılarda eski eşyalara ve kemiklere ula-

şılmıştır.
C) Bismil’de 12 bin yıl önce farklı tekniklerle doku-

macılık yapılmıştır.
D) Anadolu’da dokumacılığın en erken yapıldığı yer 

Bismil’dir.
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3. 

 

Sıfat-fiiller genellikle cümlede sıfat tamla-
ması oluşturur. Bazı durumlarda sıfatın et-
kilediği isim düşer ve varsa isimdeki çe-
kim eki sıfat-fiile eklenir. Bu şekilde olu-
şan sözcüklere adlaşmış sıfat-fiil denir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerin	 hangisinde	 adlaşmış	
sıfat-fiil	kullanılmamıştır?
A) O hep konuşacağı zamanı bilmiş, buna göre ha-

reket etmiştir.
B) Yürümekle varılmaz, varanlar yürüyenlerdir, der-

di hep müdürüm. 
C) Yapılanlara bakınca eğitimde yeniliklerin ne ka-

dar önemli olduğunu görüyoruz.
D) Konuşulanların hepsi doğru olsa bu işleri bitirme-

miz mümkün değil.

4. 

 
 
 

Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştı-
ran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konu-
şarak ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda 
dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yer-
leşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından 
bilinir. Örneğin biriyle ilgilenerek onu koruyup ka-
yırmak, yetiştirmek anlamında ………………..; 
talihi, şansı kapalı olmak anlamında ………………..; 
farkında olmadan karşısındakini rahatsız edecek, 
kızdıracak söz söylemek anlamında ……………….. 
deyimlerini kullanırız.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	metinde	boş	bırakı-
lan	yerlerden	herhangi	birine	getirilemez?
A) Bağrına basmak
B) Bağrına taş basmak
C) Bahtı bağlanmak
D) Baltayı taşa vurmak

5. 

 

Ben okumadan yazamam. Yazmaktan çok oku-
maya zaman ayırırım. Son üç ayda iki tane hikâ-
ye yazabildim fakat -kaba bir hesapla söylüyo-
rum- on bin sayfadan fazla roman okudum. Bu 
hâlimden şikâyetçi değilim. Okumak, okudukla-
rımı tekrar tekrar düşünerek bir düş aleminde ge-
zinmek, benim için hayatı tekrar tekrar keşfetme-
nin en anlamlı yolu. 

Nihat	KOPUZ

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	sözleri	söyleyen	ki-
şiyle	ilgili	ulaşılabilecek	yargılardan	biri	değildir?
A) Durumundan rahatsız olsa da sabretmektedir.
B) Hayatı farklı yollarla yeniden keşfetmektedir. 
C) Okudukları üzerine ayrıca kafa yormaktadır.
D) Yazabilmek için okumaya ihtiyaç duymaktadır.

6. 

 

“Amok Koşucusu” doktor olarak yardıma ihtiyaç 
duyan bir insana el uzatmanın vicdani yükümlü-

lüğüyle kendi karmaşık duygu-
ları arasında sıkışıp kalan bir 
adamın hikâyesidir. Hollanda Do-
ğu Hint Adaları’nda görev yapan 
bir doktor, dara düşüp kendisine 
başvuran çok zengin bir kadının 
yardım talebini geri çevirir. Zira 
kadının mağrur ve hesapçı tav-

rı karşısında büyük bir öfkeye kapılmış, gururu-
na yenik düşmüştür. Ancak söz konusu olan in-
san hayatıdır. Kısa süre içinde pişmanlığın pen-
çesine düşer. Kadına yardım etmeyi saplantı hâ-
line getiren doktor, Malezya halkında rastlanan 
bir nevi öldürücü delilik olan hummanın, amokun, 
etkisi altına girer.

	 Bu	metnin	dil	ve	anlatımıyla	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	yanlıştır?
A) Tanım cümlesine yer verilmiştir.
B) Bir durum gerekçesiyle birlikte verilmiştir. 
C) Birden fazla sayıda deyime yer verilmiştir.
D) Karşılaştırmalara yer verilmiştir.
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7. Aşağıda bazı köpek cinslerinin fiziksel özellikleri verilmiştir.

Alaskan	Malamute:	 Dik duruşları, kurda benzeyen kafa yapıları ile dikkat çekerler. Kafa yapıları kurt-
lardan farklı olarak biraz daha ovaldir. Genellikle bacaklarının büyük bir kısmı ve karınları beyaz renkte, 
sırtları siyah renktedir. 

American	Staffordshire:	Renk bakımından Amerikan bulldog ile benzerlik gösterse de onlardan ayrılan 
en önemli özelliği kulak yapısıdır. Kulakları bulldoglara göre daha uzun ve uçları öne doğru yatıktır. Bul-
ldoglarda kafa daha yuvarlaktır.

Amerikan	Bulldog:	Genellikle kahverengi beyaz parçalı renkleriyle dikkat çeken bu köpeklerin bir diğer 
belirgin özelliği kısa ve dik kulaklarıdır. Çene altından boynunu takip ederek aşağı doğru inen kısım ge-
nellikle beyaz renklidir. Patiler de boyunlar ile aynı renkte olur.

Basset	Hound:	Uzun kulakları, kısa bacakları ve uzun gövdeleriyle dikkat çekerler. Kulaklar her iki yan-
dan aşağı doğru uzanır. Renkleri genellikle siyah, beyaz ve kahverengidir. Büyük, siyah burunlarının et-
rafında uzun bıyıkları bulunur.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	fiziksel	özellikleri	verilen	köpeklerden	birine	ait	değildir?

A)

C)

B)

D)
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8. Fiil kök veya gövdelerine “-ma, -ış, -mak” ekleri ge-
tirilerek oluşturulan, cümlede isim görevinde kullanı-
lan sözcüklere “isim-fiil” denir. “Dün eve ulaşmamız 
epey sürdü.” cümlesinde “ulaşmamız” sözcüğü isim-fi-
ildir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	isim-fiil	bu-
lunmaktadır?
A) Daha dokunmadan kurudu irem 
 Çöllere bir türlü yağamıyorum
B) Pembe uçurtmalar yolladığından beri 
 Sarardı tiryaki menekşeleri
C) Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin 
 Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım
D) Benzeri olmayan bir dünya kursun 
 Cellat, ayrılığın boynunu vursun

9. 

 

Sevmek
Gönül almak
Güzel konuşmak
Hâlden anlamak
Düşeni kaldırmak
Ağlayanı güldürmek
Hep bedava biliyor musunuz?
                        Farid	FARJAD

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	şiirde	anlatı-
lanlara	ters	düşer?
A) Borçlarını ödeyemeyen komşumuza yardımda 

bulunmak
B) Bir sıkıntısını anlatmak istemeyen kişinin üstü-

ne gitmemek
C) Bir kusurunu öğrendiğimiz arkadaşımızla alay 

etmek
D) Daha önceden kalbini kırdığımız birinden af di-

lemek

10. 

 

Olayları olduğundan daha basit 
görme, meydana gelen olaylar ara-
sındaki bağlantıları görememe, 
acele karar verme, alışkanlıklar, 
sebeplerin yeterince sorgulanma-
ması, bakış açısı darlığı, tecrübe 
eksikliği ve ön yargılar doğru dü-
şünmenin önündeki engellerden 
sadece birkaçıdır.

	 Bu	cümledeki	virgüller	aşağıdaki	görevlerinden	
hangisiyle	kullanılmıştır?	
A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
B) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 

özneyi belirtmek için konur.
C) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve ke-

lime gruplarının arasına konur.
D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayır-

mak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına 
ve sonuna konur.

11. 
 

 

Virüsler, sadece canlı hücreleri enfekte ede-
bilir; hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin 
ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorga-
nizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bu-
laşabilirler. Virüsler yeryüzündeki hemen her 
ekosistemde bulunan biyolojik varlığın en bol 
türüdür. Virüslerle ilgilenen bilime “viroloji” de-
nir ve mikrobiyolojinin alt uzmanlık alanıdır.

	 Metnin	aktarımında	aşağıdaki	anlatım	yöntemle-
rinden	hangisinden	yararlanılmıştır?
A) Açıklama B) Betimleme
C) Öyküleme D) Tartışma
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12. I. Tarihî kaynaklar, Halfeti'nin bir yerleşim yeri ola-
rak ilk defa Romalılar tarafından “Ekemia” adıy-
la kurulduğuna işaret eder. Halfeti, Bizans ve Sa-
sani çekişmesinde sürekli el değiştirmiştir. Eme-
viler ve Abbasiler de burada bir dönem hâkimi-
yet sürmüştür. 1071’de Selçuklu Devleti'nin sınır-
ları buraya kadar uzanmıştır. 

 II. Şanlıurfa’nın ilçelerinden biri olan ve “Karagül Di-
yarı” olarak da bilinen Halfeti, coğrafi konum ola-
rak Şanlıurfa ile Gaziantep illeri arasında kalır. 
Şanlıurfa ve Gaziantep’e yaklaşık 100 km mesa-
fededir. Kendine özgü doğal güzellikleri ve geliş-
mekte olan turizmiyle güneydoğunun önemli nok-
talarından biridir.

 III. İlçede Fırat Nehri'nin etkisiyle Akdeniz iklimi gö-
rülür. Sahildeki palmiye ağaçlarını ve masmavi 
suları gören biri ilk bakışta burayı Antalya, Bod-
rum ve Didim’e  benzetebilir.  Sadece  denizi     
eksiktir Halfeti’nin. Bir nehrin iklim üzerinde bu 
denli etkili oluşu da oldukça dikkat çekicidir.

 IV. Halfeti insanı çok misafirperverdir. Caddelerde, 
sokaklarda veya iş yerlerinde bir yabancı gördük-
lerinde onunla mutlaka ilgilenip yardımcı olmak 
isterler. Birbirlerine karşı da güler yüzü hiç eksik 
etmezler. Eş, dost, akraba veya komşu kimin ba-
şı sıkışsa mutlaka derdine derman olmaya çalı-
şırlar.

 
	 Bu	 parçanın	 numaralandırılmış	 bölümlerinden	

hangisine	“Halfeti’deki en önemli tarihi yapı, özellik-
lerini koruyarak günümüze kadar gelebilen Halfeti 
Ulu Camii’dir.”	 cümlesinin	 getirilmesi	 anlam	bü-
tünlüğü	bakımından	uygun	olur?
A) I B) II
C) III D) IV

13. 

 

(I) Erken çıkarsak akşama 
kalmadan varırız, dedim.         
(II) Hava yağmurlu olmasay-
dı dediğim olacaktı. (III) La-
kin öğleye doğru yağmur çı-
kınca işler değişti. (IV) Zaten 
yağmur yağınca trafik yavaş-
lamasa şaşırırdım.

	 Numaralandırılmış	cümlelerin	hangisinde	koşul	
anlamı	bulunmamaktadır?
A) I B) II
C) III D) IV

14.  Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dı-
şında kullanıldıklarında küçük harfle başlar.

  Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildir-
diğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük 
yazılır.

  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz 
konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük ya-
zılır.

  Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, 
ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	bu	kurallarla	ilgili	bir	
yazım	yanlışı	yapılmıştır?
A) Onun hasta olduğunu duyunca dünyam başıma 

yıkıldı.
B) Osmanlı son dönemde Batılılaşmaya çok önem 

vermiştir.
C) Altıntaş ilçesi Üçhüyük Beldesi’ne yeni bir cami 

yapılacakmış.
D) İstanbul’da banka oturup Boğaz’dan geçen ge-

mileri seyrederdik.
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15. Kitap	Kapağı	Tasarımında	Dikkat	Edilecek	Hususlar

Kitapların kapağını tasarlamak kapakların iç yüzünü en iyi şekilde anlamaktan geçer. Bu nedenle iyi bir 
kitap kapağı tasarımı yaparken ön planda olan tasarımı yapacak olan grafikerlerin üretken bir düşünce 
yapısına sahip olmasıdır. Kitap kapağı tasarımında dikkat edilmesi gerekenler elbette ki yalnızca bunun-
la sınırlı olmaz. Bunun yanında aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:
• İyi bir kitap kapağı tasarımında kapak kalitesinin üst düzey olması gerekir.
• Kitabın ismi ve yazarın adı kapakta son derece etkin bir şekilde iç içe olmalıdır.
• Kapak tasarımında ilgi çekici bir tavır sergilemek çok önemli olur. Bu nedenle öncelikli olarak üzerin-

de durulması gereken konu, tasarımın etkin bir şekilde ele alınmasıdır.
• Kapak sayfasının boyutu, kitaptan kitaba göre değişir ancak genel itibari ile A5 boyutunda tercih edil-

mesi gerekir.
• Kitap kapağı tasarımında tasarımın boğucu olmaması en önemli etkenler arasında bulunur. Çünkü ta-

sarım okuyucuyu sıkarsa kitap alma olasılığı da bu şekilde düşecektir.

	 Aşağıdaki	kitap	kapaklarından	hangisinde	burada	bahsedilen	açıklamalardan	birine	uyulmamıştır?

 

A) B)

C) D)
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16. Avustralyalı bir tasarımcı, Güneş enerjisiyle çalışan ilk araba vapurunu tasarlayarak üretti. “Güneş Yelkenlisi” ola-
rak adlandırılan araba vapuru, altı aydan bu yana Sidney’de, limanda hizmet veriyor. Tasarımcısı Robert Dane, 
aracın yapımının normal araba vapurlarından daha pahalı olduğunu belirtiyor. Ancak elektrikli motorunun bakımı 
için dizel motorlu araçlarda olduğu gibi para harcamak gerekmediğinden maliyetini kısa sürede karşılayacağı dü-
şünülüyor. Güneş yelkenlisinin tek dezavantajı motorunun çok gürültülü çalışması.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları aşağıdaki maddelerde verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak bul-
macaya yerleştiriniz.

1. Su buharı gücüyle çalışan gemi.
2. Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı.
3. Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata.
4. Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sı-

ğınak.
 

ANAHTAR SÖZCÜK

1

2

3 4

	 Renklendirilmiş	kutularda	yer	alan	harfler	“ANAHTAR SÖZCÜK”	bölümüne	renk	sırasına	göre	yerleştiril-
diğinde	aşağıdakilerden	hangisi	oluşur?

 

A)
G RA Ü P

C)
G RU U P

B)
G RA U H

D)
G RA İ P
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17.  Bir durumu olduğundan çok ya da az gösterme-
ye abartma denir.

  İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması sa-
natına konuşturma denir.

  İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler 
verilmesine kişileştirme denir.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	açıklaması	verilen	sa-
natlardan	birine	yer	verilmemiştir?
A) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
 Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

B) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
 Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

C) Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna
 Tenimde bir ara işler gibisin

D) Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
 Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan 
 Bu memleket bizim

18. Duran, İsmail, Burak ve Özgür adlı erkeklerle Sema, 
Nurten ve Eylem adlı kız-
lar bir şirkette çalışmak-
tadır. Bu kişiler ikişerli 
gruplar hâlinde farklı şe-
hirlere iş gezisi yapmak-
tadır. İkişerli grupların dı-
şında kalan bir kişi ise ilk 
gruptan başlayarak her 
hafta sırasıyla bu grupla-
ra dâhil olmaktadır. Kimin hangi grupta olduğuyla il-
gili şunlar bilinmektedir:
 Her grupta bir kız ve bir erkek vardır.
 Duran birinci grupta, Eylem üçüncü gruptadır.
 Özgür ikinci hafta Burak’ın grubuna katılmıştır.

	 Verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ke-
sinlikle	doğrudur?
A) Özgür, Nurten’in olduğu gruba ilk hafta katıl-

mıştır.
B) İsmail, Burak’tan hemen sonraki gruptadır.
C) Sema, Duran’dan hemen sonraki gruptadır.
D) İsmail ve Sema aynı gruptadır.

19. 

 

Fiil kök ya da gövdelerine be-
lirli ekler getirilerek yapılan, 
cümlede isim, sıfat ve zarf ola-
rak kullanılan, hareket anlam-
larını yitirmemiş ve olumsuzla-
rı yapılabilen sözcüklere fiilim-
si denir. Fiilimsiler isim-fiil, sı-
fat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere 
üçe ayrılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	diğerlerin-
den	fazla	sayıda	fiilimsiye	yer	verilmiştir?
A) Var edenin adıyla insanlığa inen nur
 Bir gece yansıyınca kente Sibir Dağı’ndan
 Toprağı kirlerinden arındırır bir Yağmur
 Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından

B) Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına
 Bir güvercin uçurup kıtalar arasından 
 Çağırdın beni
 Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını
 Derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına

C) Hasretin alev alev içime bir an düştü
 Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü
 Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde
 Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü

D) Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında
 Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin
 Ebedi aşka giden esrarlı yollarında
 Senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin
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20. Runik yazı sistemi olarak bilinen alfabenin Kuzey Avrupa Germen halkları tarafından kullanıldığı için ender de ol-
sa Viking alfabesi olarak adlandırıldığı görülebilir. Alfabeye verilen Futhark ismi, Türk alfabesine “abece” denil-
mesine benzer bir şekilde alfabenin ilk altı harfinden oluşturulmuştur. Anlam olaraksa İskandinav mitolojisinde ya-
ni Kuzey Avrupa halkları mitolojisinde “göksel yaşam” ifadesine karşılık gelir. Zaten bu alfabede bulunan 24 harf, 
İskandinav halkları tarafından belirlenmiş olan 24 takımyıldıza denk düşmektedir. Alfabedeki karakterler şu şekil-
dedir:

 

	 Bu	alfabeye	göre	aşağıdakilerden	hangisi	“masal”	kelimesini	karşılamaktadır?

 

A)

C)

B)

D)
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5. SINIF CEVAP ANAHTARI

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

A C A C D B B C D A B D C C D B C A B D

7. SINIF CEVAP ANAHTARI

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

B A C C D B B A C D C B B D A A D D A B

6. SINIF CEVAP ANAHTARI

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

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

B D A B A D D C C C A A C C B D D B B C
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