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1)  İnsanların tarih öncesi çağlardan beri yiyecek, barınma ve korunma ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek için zaman döngülerini takip ettiği ve zamanı ölçtüğü biliniyor. Başlangıçta bunu 
yapmanın en kolay yolu mevsimleri, Güneş’i, Ay’ı, yıldızları ve hayvanların göç ettiği dönemleri 
gözlemlemekti. Ay’ın hareketlerinin takip edildiği bilinen en eski takvimin yaklaşık 10.000 yıl 
önce kullanıldığı keşfedildi. Yaklaşık 5.000 yıl önce 30 günlük 12 aydan oluşan ilk takvimi gelişti-
ren Sümerler, hilalin ortaya çıkışını her ayın başlangıcı olarak kabul etmişti.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları numaralandırılmıştır. Anlamları verilen bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

I.  Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya 
defter
II. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
III. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay
IV. Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması

Anlamları verilen sözcükler bulmacaya yerleştirildiğinde kutuların içindeki sayıların oluş-
turduğu anahtar sözcük, aşağıdakilerden hangisidir?

A) DAİM        B) TAKA  

C) DAİL        D) TARA

I. 

IV. 

II. 

III. 
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3)  Yanımızda hiç kimsenin olmaması, 
tek başına kalmamız mıdır? Bu şekilde kabul 
edenler olabilir. Bu kabule itirazım yok ama 
kalabalıklar içinde yalnız kalamaz mı insan? 
Ya peki öteden beri yalnız yaşayanlar için ne 
demeli?

Bu cümlede geçen altı çizili sözün yerine 
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin 
anlamında bir değişiklik olmaz?

A) Eskiden olduğu gibi  
B) Geçmişten bu yana
C) Sabahtan beriden  
D) Ara sıra

4)  “Harika Doktor” adlı dizi, daha önce 
2002’de Hint kanallarında yayımlanıp çeşitli 
Avrupa ülkelerinde izlenme rekorları kırdıktan 
sonra 2020 yılında Türkçeye uyarlanan “The 
Doctor” dizisinin bir başka versiyonudur.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Harika Doktor” adlı dizi, 2002 yılından önce 
hiçbir yerde yayımlanmamıştır.
B) Dizi hâlâ Hindistan’da yayımlanmaya de-
vam etmektedir.
C) “Harika Doktor” adlı dizi, ilk defa 2020 yılın-
da Türkçeye uyarlanmıştır.
D) “The Doctor” dizisi, Hindistan’da izlenme 
rekorları kırmıştır.

2) 

Bu tablolarda verilen deyimlerin yakın anlamlısıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisin-
de doğru gösterilmiştir?

  I.    II.    III.      IV.      

A)  c   d   a   b

B)  a   c   d   b

C)  c   b   d   a

D)  b   d   a   c

I. Sıkı fıkı olmak

II. Baltayı taşa vurmak

III. Ateş püskürmek

IV. Habbeyi kubbe yapmak

a. Pireyi deve yapmak

b. Pot kırmak

c. Aralarından su sızmamak

d. Küplere binmek
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Bu dizelerin anlamlı ve kurallı bir cümle hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Deniz bu kadar güzel mi her gün? Gökyüzü her zaman böyle mi görünür? Bu eşya, bu pen-
cere bu kadar her zaman güzel mi?

B) Deniz her zaman bu kadar güzel mi? Her zaman gökyüzü böyle mi görünür? Bu eşya, bu 
pencere bu kadar her zaman güzel mi?

C) Deniz her gün bu kadar güzel mi? Gökyüzü her zaman böyle mi görünür? Bu eşya, bu pen-
cere her zaman bu kadar güzel mi?

D) Her gün bu kadar güzel mi deniz? Her zaman böyle mi görünür gökyüzü? Bu eşya, bu pen-
cere her zaman bu kadar güzel mi?

5)  

Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?
Her zaman güzel mi bu kadar,
Bu eşya, bu pencere?
                         
     (Orhan Veli KANIK)
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6)  İnsanoğlunun yaşamında mutsuz oldu-
ğu zamanlar, mutlu olduğu anlardan daha çok-
tur. Bizler daha çok mutluluğun kendiliğinden 
gelmesini bekleriz. İnsanoğlu, hangi yaşta olur-
sa olsun çocuk gibidir; bayramları beklerken 
heyecanlanır ve bayramlarda kendini mutlu 
edecek sebepler arar. Mutluluk için yaşamdan 
keyif almak yetmez mi? Mutluluğun gelmesini 
beklemektense mutluluk ortamını kendimizce 
yaratmak bizi hayata daha çok kenetlemez mi?

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Mutsuz anlarımız, mutlu anlarımıza göre 
daha çoktur. 
B) Mutlu olmak için belirli bir yaşta olmak ge-
rekmez.
C) Mutluluğu yakalamak için çaba göstermek 
yeterli değildir.
D) Mutluluğu bir yerlerden beklemek yanlıştır 
çünkü mutluluk hayatın içindedir.

8)  Akşam iyice yaklaşmış, gölgeler iyice 
uzamıştı. Sıcak hafiflemiş, havada insana 
rahatlık veren bir esinti vardı. Gezintiye çık-
manın tam zamanıydı. Çantamı alıp çıkıyorum 
bu tarihî şehrin tarih gömülü dar sokaklarına. 
Otelin paslı demir parmaklı kapısının önünde 
durup ne tarafa gideceğimi düşünürken gölge-
mi takip etmeye karar veriyorum. Sokaklar o 
kadar dar ki buna rağmen iki taraflı dükkânlar, 
sokağa taşan çeşit çeşit rengârenk ürünler ve 
benim gibi bu tarihî şehri görmeye gelen insan-
larla dolup taşmıştı. Bu eşsiz güzellikteki tarihî 
yapılarla süslü sokak, adeta küçük bir şehir 
edası taşıyordu. Sokaktaki binaların tamamı 
taştan yapılmış, gün geçtikçe bu dükkânlar 
ile insan arasında bir bağ oluşmuş; insanların 
yaşadıkları sanki bu taşlara işlenmişti. İnsanın 
hem zihnine hem de gözüne hitap eden tarihî 
bir dokusu vardı.  Yerel insanların giyim kuşa-
mı, konuşması, yemesi içmesi, çalıştığı iş yeri 
hepsi birbirini tamamlayan bir bütünlük oluştu-
ran eşsiz bir tablo gibiydi.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin han-
gisi ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı anlatım  
B) Betimleyici anlatım
C) Öyküleyici anlatım  
D) Tartışmacı anlatım

7)  (I) Geçmişten günümüze üzerine tarih 
kokusu sinmiş şahsiyetler vardır. (II) Ne bu 
şahsiyetleri o çağdan ayırmak ne de o çağı bu 
şahsiyetlerden ayrı düşünmek mümkündür. 
(III) Bir de çağları neye göre sınıflandırdığınız 
önemlidir. (IV) Bu insanlar, çağın sevinci ya-
nında üzüntüsünü de tadarak yaşar. (V) Yaşa-
dıkları daha sonraki nesillere ders olur. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.  B) III.  C) IV.  D) V.
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9)  Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde 
diğerlerinden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Yıllardır sevdiğim el oldu gitti
 Tutuştu yüreğim kül oldu gitti
 Gözlerimin yaşı sel oldu gitti
 Zülfünden bir köprü kurduramadım  

B) Bütün kusurumu toprak gizliyor.
 Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor.
 Kolunu açmış yollarımı gözlüyor.
 Benim sadık yârim kara topraktır.

C) Kuşlar figan edip ağıt dinlerse
 Dağlar boynu bükük şarkı söylerse
 Deniz uyku yüzü nedir bilmezse
 Sevgilim bil ki uzaklardayım

D) Düşünür ağaçlar aylarca gelecek baharı
 Çevre yanın lale sümbül bürümüş
 Gelin olup süsledin mi yaylaları
 Öldüğü gün gök ağlamıştı. 

10)  NASA tarafından Jüpiter’in yapısıyla 
ilgili araştırmalar yapmak üzere tasarlanan 
Juno uzay aracı, Jüpiter etrafında veriler top-
ladığı ilk görevini 27 Ağustos’ta gerçekleştirdi. 
Juno, 2011 yılında Jüpiter’e doğru yolculuğuna 
başlamış ve geçtiğimiz Nisan ayında Jüpiter’in 
yörüngesine girmişti.

Bu metindeki yazım yanlışını gidermek için 
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “NASA” ifadesi “N.A.S.A” şeklinde yazılma-
lıdır.
B) “Juno uzay aracı” ifadesi “Juno Uzay Aracı” 
şeklinde yazılmalıdır.
C) “27 Ağustos’ta ” ifadesi “27 Ağustos’da” 
şeklinde yazılmalıdır.
D) “Nisan” sözcüğü “nisan” şeklinde yazılmalı-
dır.

11)  Bir tezi savunmak, desteklemek ya da 
bir konuda nesnel görüş ve düşünceler öne 
sürmek için yazılan yazılara makale denir.

Buna göre,

I. Her doğruyu söylemeye gelmezmiş, birta-
kım doğruları yaymamak, çokluktan, kamudan 
gizlemek gerekmiş... Peki ama bir doğruyu 
söylemek, gizlemek, yayılmasını önlemeye 
çalışmak o doğrunun yerinde duran yalanı 
sürdürmek demektir. Yalanın yalan olduğunu 
bilerek sürmesine bırakmaya hakkınız var mı-
dır? Bence bunu yapmak insanlığa sığmaz.

II. Robinson, gemide mürekkep ve kâğıt buldu; 
günlüğüne son hatıralarını yazmaya başladı. 
Barınağını uzun müddet oturacak hâle soktu. 
Mağaraya sandalye, raf ve masa yaptı. Ro-
binson adanın her tarafını gezdi ve adanın 
diğer yanına bir yazlık ev yaptı. Mısır, arpa ve 
pirinç yetiştirebiliyordu. Her yıl yeni tohumları 
dikkatle saklıyordu, en sonunda küçük bir tarla 
ekecek kadar tohumu oldu.

III. Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleş-
mesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının 
neden olduğu doğal afettir. Yangınların oluş-
tukları coğrafik alanda maddi hasarlara neden 
olmasından ziyade, orada yaşayan canlılar ve 
ekolojik denge üzerinde son derece olumsuz 
etkileri vardır. Önlem alınmaması ve bilinçsiz 
davranışlar da bu olumsuz etkilerin katlanarak 
artmasına sebep olmaktadır.

IV. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’un orta saha oyuncusu Fernando’nun 
sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan 
uzak kalacağı bildirildi. Fernando’nun geçen 
hafta antrenmanda girdiği ikili mücadelede sa-
katlandığını belirten Ayyıldız, “Oyuncumuzun 
tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin 
en az altı hafta sürmesini planlıyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

numaralı metinlerden hangisinin türü maka-
ledir?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.
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12) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi bu görseldeki cümleyle özdeştir?

A) Siz bu yazıyı okurken yeryüzünde 2.000 kadar elektrikli fırtına oluyor ve her saniye 100 kadar 
yıldırım düşüyor.
B) Televizyonda ya da sinemada hareket etmeye başlayan bir otomobil hızlandıkça, tekerleğinin 
olduğundan daha yavaş dönüyor, duruyor ya da ters yönde dönüyormuş gibi hissederiz.
C) Gelecekte Mars’ta insan kolonilerinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kıs-
mının yerel kaynaklardan karşılanabilmesi gerekiyor.
D) Bundan tam 5 yıl önce ilk yerli gözlem uydumuz RASAT, Rusya’dan fırlatıldıktan sonra yö-
rüngeye yerleştirilmişti.
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13)  

Bu görseli en iyi anlatan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sosyal bir varlıktır. Bundan dolayı tek başına yaşayamaz, yakınlarına ihtiyaç duyar. 
Bu yakınları arasında en önemli olan kişiler de arkadaşlardır. Arkadaşlar, insanın sıkıntılı ya da 
mutlu zamanlarında yanında olan ve kişiyi yalnız bırakmayan dost canlısı kişilerdir.
B) Hayatta insanı yokluğu ile en çok yaralayacak ve varlığı ile en çok mutlu edecek şeylerin ba-
şında muhakkak aile gelir. Çünkü insanoğlu ailenin varlığı ile dünyaya geldiği için yokluğu, kişiyi 
çok üzebilir. Hatta hayatında travmalara yol açabilir. Bu sebeplerden dolayı aile, insan hayatın-
da tahmin edildiğinden çok daha fazla mühim bir yer kaplamaktadır.
C) Çocuklar; dünyanın en masum, en saf, en temiz varlıklarıdır. Onlar günahsız melekler gibidir. 
İçlerinde kötülüğün zerresi bulunmaz. Yaptıkları bazı olumsuz davranışlar da sadece çocuklu-
ğun verdiği bilinçsizlikten kaynaklanmaktadır. Onların dünyasında kötülüğe, zulme, başkasını 
hor görmeye yer yoktur. Onların dünyası; oyun, eğlenme, mutluluk ve arkadaşlık üzerine kurul-
muştur.
D) Ekonomik eşitsizlik; bir gruptaki bireylerin, bir popülasyonu oluşturan grupların ya da ülkele-
rin arasındaki ekonomik refah seviyesindeki farklılıkların bulunması durumunu tanımlar. Hayat, 
çoğu kez adil değildir. Yoklukta açılan gözler hayat için mücadele verirken bir de bunu tam tersi 
var: Refah içinde olan varlık.
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14)  “Termos nasıl sıcağı sıcak, soğuğu 
soğuk tutuyor?” hiç düşündünüz mü?  Tek ne-
deni vardır: vakum, yani boşluk. Bir termosta iç 
içe geçmiş iki kap vardır. Dıştaki metal bir kap 
olup içteki genellikle bir cam şişedir. İkisinin 
arasındaki hava ise boşaltılmıştır. Tam olmasa 
da üreticiler tarafından elde edilebilen tama 
yakın bir boşluk vardır. Vakumlu bir ortamda 
hava molekülleri de olmadığından dış ısı içeri-
ye iletilemez. Cismin ısısı başlangıçta ne ise o 
hâlde kalır. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye 
ısı geçişi olmaz. Böylece termosa konan sıvı 
sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk kalır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Termosun iç kısmında genellikle cam şişe 
bulunmaktadır.
B) Termos içerisine konan sıcak cisimler daha 
geç ısı kaybına uğrar.
C) Vakumlu ortamda hava molekülleri olmadığı 
için dış ısı içeriye iletilemez.
D) Termoslarda iç içe geçmiş biri metal diğeri 
cam iki kap vardır.

Buna göre,

I. Okula giderken kimseyle kavga etmemelisin.
II. Sabah uyandığında hemen odanın camını açardı.
III. Bu önemli sınavdan süre bitmeden sakın çıkma!
IV. Hiçbir yerde oyalanmadan dükkâna gitmelisin.

numaralı cümlelerin hangisinde zarf-fiil, cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

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

16)   Zarf-fiiller eklendikleri cümleye zaman ya da durum anlamı katar.

 Örnek: Hava kararınca eve geldi.   Zaman anlamı katmıştır.

   Kürdanları üşenmeden saydı.  Durum anlamı katmıştır.

15)  (  )İyi bir futbolcu olmak için neler öne-
rirsin(  ) (  ) çok fazla sorulan bir sorudur(  ) 
Futbol dünyada çok büyük bir ekonomi. Dünya 
tarihinin en büyük imparatorluğu aslında. Dün-
yada hiçbir marka(  ) hiçbir fikir kitlelere futbol 
kadar ulaşamadı.

Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sı-
rasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

A) (  “  ) (  ?  ) (  “  ) (  .  ) (  ,  ) 
B) (  “  ) (  .  ) (  “  ) (  .  ) (  ,  )
C) (  “  ) (  ?  ) (  “  ) (  ,  ) (  ,  ) 
D) (  “  ) (  ?  ) (  .  ) (  .  ) (  “  )

KANAL TÜRKÇE - TÜRKÇE SINIFI
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17)  

GİRESUN FINDIĞI

Giresun, fındığın anavatanı ve dünyanın 
en kaliteli fındığına sahip olan ildir. Deniz 
kıyısından yüksek köylere kadar uzanan 
arazilerin üzerinde bulunan ilimiz, fındık 
bahçeleriyle kaplıdır. Tüm dünyada ve 
ülkemizde de olduğu gibi Giresun’da da 
fındığın kuruyemiş ve çerez olarak tüke-
tilmesinin yanında, yemekleri, pastaları 
ve fındıklı tatlıları da bulunmaktadır.  
Giresun fındığının birçok çeşidi vardır. 
Bunlardan bazıları; tombul fındık, sivri 
fındık, kuş fındık, yassı badem fındık, 
yuvarlak badem fındıktır. Besin değeri 
açısından oldukça zengin olan fındık, gün 
içinde 25-30 gr tüketilmesi hâlinde vücu-
dumuzun E vitamini ihyacının %100’ünü 
karşılar. Fındık, kalp krizi riskini önlediği 
gibi astım, bağırsak hastalıkları ve meta-
bolizma faaliyetlerindeki aksamaları da 
önlemektedir.

Bu iki metinle ilgili,

 I. Bilgi vermek için yazılmıştır.
 II. Tanımlama yapılmıştır.
 III. Öznel ifadelere yer verilmiştir.
 IV. Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

yargılarından hangileri ortaktır?

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

ANTEP FISTIĞI

Güneydoğu Anadolu bölgesi, Türkiye 
Antep fıstığı üretiminin %94,2’sini karşı-
lar. Bölge üretiminin %80,3’ü ve Türkiye 
üretiminin %75,7’si yalnız Şanlıurfa ve 
Gaziantep illerimizden sağlanmakta-
dır. Gaziantep ve Şanlıurfa’yı sırasıyla 
Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 
Diyarbakır ile Siirt illerimiz izler. Mem-
leketimizin Antep fıstığının gen merkezi 
içinde oluşu, yabani ağaç miktarı yönün-
den zengin bir potansiyele sahip oluşu, 
iklim ve toprak istekleri bakımından diğer 
meyve türlerine nazaran fazla seçici 
olmayışı bu türün yetiştirilmesini müm-
kün kılar. Antep fıstığı için hasat zamanı, 
meyvenin dış kabuğunun saydamlıktan 
matlığa döndüğü zamandır. Fizyolojik 
olgunluğa erişen meyvelerde kuru iç 
ağırlığı ile yağ miktarı en yüksek düzey-
dedir.



TÜRKÇE

SINIFI

KANAL TÜRKÇE

LGS

11

A)

C) D)

B)

18)  Çeşitli kullanım biçimleri ve kullanılacak zemine göre tasarlanmış birçok bisiklet türü bu-
lunmaktadır. Bisikletin gövdesi, performansı, lastik yapısı gibi etkenler bisiklet türünü belirler.
Bisiklet ile ilgili bazı kavramlar şunlardır: 

Maşa: direksiyon ile ön tekerin bağlı olduğu kısım
Amortisör: sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yay.
Sele: Sürücünün, bisiklet sürüş esnasında oturduğu parça.
Jant: Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü

Bisiklet Türleri:

Şehir-Tur Bisikleti: Bu tür bisikletlerde direksiyon ile ön tekerin bağlı olduğu (maşa kısmı) par-
çada amortisör yoktur. Gövdenin arka kısmında yolcu için oturak bulunmaktadır. Selenin altın-
daki demir bütündür, pedala kadar iner. Lastikleri orta kalınlıkta ve genellikle dişsizdir.

Dağ Bisikleti: Önde amortisörlü maşaya sahiptir, arka amortisöre de sahip olabilirler. Sele de-
miri ve kadro demiri arasında boşluk bulunmaktadır. Genellikle 12-18 kg arası bir ağırlığa ve çok 
kalın teker ölçülerine sahiptir. 

Yol Bisikleti: Hafif, en ince tekerlere sahip, en süratli bisiklet türü yol bisikletleridir. Tamamı 
düz (amortisörsüz) maşaya sahip bisiklet türüdür. Gidon(direksiyon) da diğer bisiklet türlerinden 
farklı olarak uçlarda aşağıya doğru kıvrılan kavisli bir boru şeklindedir.

Katlanır Bisiklet: Bagaja, otobüse vb. yerlere rahatça bisiklet koyma özgürlüğü sunar. Ağırlıkla-
rı 12-17 kg arasında değişen ve ortadan ikiye katlanabilen, dolayısıyla küçük bir çantaya sığabi-
lecek boyutlara inebilen bisiklet türüdür.

Buna göre verilen bilgiler ile aşağıdaki görseller eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta 
kalır? 
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19)  Rehber öğretmen Uğur Bey, okulların kapalı olduğu şu günlerde LGS’ye hazırlanan bir 
öğrencisine haftalık çalışma programı hazırlamaktadır. Programa matematik, Türkçe ve fen 
bilimlerini 6 saat; T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce ders-
lerini ise 4 saat olarak yerleştirecektir.

Uğur Bey bu şablonu hazırlamış ve boş olan kısımları aşağıdaki yönergelere göre tamamlaya-
caktır:
* Bir günün tamamı sayısal veya sözel derslerden olmayacaktır. Aynı zamanda ilk dersler sayı-
sal ders olmayacaktır.
* Birbirini takip eden günlerde aynı branştan ders ilk ders olmayacaktır.
* Matematik dersi bir gün arayla programa yerleştirilecektir.
* Bir güne en fazla 3 saat sayısal ders yazılabilecektir ve bu 3 saat ders aynı branştan olmaya-
caktır.
* Türkçe dersinin olduğu gün en az bir saat fen bilimleri dersi olacaktır.
* İngilizce ve matematik, hiçbir gün son ders olmayacaktır. 

Bu tablo ve yönergelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Salı günü ilk iki saate İngilizce dersini yazabilir.
B) Salı günü son iki derse fen bilimlerini yazabilir.
C) Çarşamba günü 3 ve 4. derslere matematik, 6. derse din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yaza-
bilir.
D) Perşembe günü 5. derse İngilizce, cuma günü ilk derse Türkçe dersini yazabilir.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

1. Ders T.C. İnkılâp 
Tarihi ve A. Türkçe Din Kültürü

2. Ders Matematik Türkçe Din Kültürü Türkçe

3. Ders Matematik Türkçe Fen Bilimleri

4. Ders İngilizce Türkçe Fen Bilimleri

5. Ders T.C. İnkılâp 
Tarihi ve A.

T.C. İnkılâp 
Tarihi ve A.

6. Ders Fen Bilimleri
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20)  Aşağıda bazı futbolcuların dört farklı yılda attığı goller grafik olarak verilmiştir:

2020 yılı için ise şunlar bilinmektedir:

* Ronaldo, 2017 yılındaki kendi gol sayısını aşmış ama Messi’nin en fazla gol sayısına ulaştığı 
yılı yakalayamamıştır.
* Messi, bir yıl içinde en az gol atan futbolcunun iki katından fazla gol atmış ayrıca Falcao’nun 
2018 yılındaki gol sayısını yakalamıştır.
* Salah, 2016 yılına göre Ronaldo’dan az gol atmış ama kendisinin 2019’daki gol sayısını 4 gol 
artırmıştır.
* Futbolculardan biri hariç diğerlerinin gol sayısı 2019 yılına göre artmıştır.

Bu verilenlerden hareketle futbolcuların 2020 yılına ait gol sayısı grafiği aşağıdakilerin 
hangisidir?  

2016

2020
2020

2020 2020

25

25
25

25 25

30

30
30

30 30

35

35
35

35 35

20

20
20

20 20

15

15
15

15 15

10

10
10

10 10

5

5
5

5 5

2017

Ronaldo

Messi

Salah

Falcao

2018 2019

A)

C) D)

B)
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TÜM ÇALIŞMALARIMIZA 
ULAŞMAK İÇİN 

FACEBOOK GRUBUMUZA KATILABİLİRSİNİZ.

CEVAP ANAHTARI İÇİN
FACEBOOK GRUPLARIMIZA KATILABİLİRSİNİZ.

TÜRKÇE SINIFI
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/

permalink/585471732352262/

KANAL TÜRKÇE ÖĞRETMEN
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/

KANAL TÜRKÇE ÖĞRETMEN

TÜRKÇE SINIFI
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