
Buzul Çağı’nın sona erdiği Paleolitik Çağ’da yaşayan

insanlar avcılık ve toplayıcılık ile yaşamalarını sür-

dürüyordu. İnsanların tarım, seramik kaplar, yazı ve te-

kerlek ile henüz tanışmadığı ve yük hayvanlarının

ehlileştirilmediği bu dönemde Göbeklitepe’de bulu-

nan devasa anıtların nasıl yapıldığı hâlâ gizemini koru-

yor. Çünkü bu anıtları inşa edebilmek için insanların

son derece gelişmiş ve sistemli bir şekilde birlikte

çalışması ve iş bölümü yapması gerekir. Yani gelişmiş

bir toplumsal düzene ihtiyaç duyulur. Göbeklitepe tapı-

nakları Mısır’da bulunan piramitlerden daha küçük ol-

masına rağmen onlardan 7000 yıl önce yapılmış. Pira-

mitlere benzer şekilde Göbeklitepe’deki anıtların inşa

edilmesi için ----

Bu metnin sonuna yere paragrafına anlam akışına
uygun olarak aşağıdakilerden hangisinin getirilme-
lidir?

A) büyük iş makineleri gerekiyor.

B) piramitlerden ilham alınması gerekiyor.

C) büyük bir organizasyon becerisi gerekiyor.

D) çok miktarda inşaat malzemesi harcanmıştır.

Buna  göre   "Dün   akşam  bize   geldi."    cümlesindeki 
"gel-" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdaki cümle-
lerin hangisinde kullanılmamıştır?

A) Hemen buradan git!

B) Bu işin sonu nereye gider?

C) Babam yarın Çorum'a gidecek.

D) Bayramda babanın elin öpmeye gidecek misin?

Başkasına ait bir sözün hiç değiş-
tirilmeden aktarılmasına doğrudan an-
latım denir. Olduğu gibi aktarılan söz
genellikle tırnak işareti İçerisinde yazı-
lır. Tırnak işaretinin dışında virgül kul-
lanılarak da aktarılabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudan anlatım
kullanılan bir cümle değildir?

A) Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der.

B) Babam yarın gelirim, dedi ama gelmedi.

C) Atatürk: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." diyerek bir 

      gerçeği dile getirmiştir.

D) Doktor,  babama  ilaçları  mutlaka  içmesi gerektiğini            

      tembih etti.
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Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her İkisinin

de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.
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5.

İnsan aklını nasıl ve ne için kullanıyor? Yapmak için mi, yıkmak için mi? Tüketmek için mi,

üretmek için mi? Herkesin bu sorulara farklı cevaplar vereceği kesin. Ev işlerimize yardımcı olan

makineleri, ayağımızı yerden kesen ulaşım araçlarını, içinde barındığımız güzel mekânları ve

daha nicelerini düşünürsek insanın aklını çok iyi kullandığını ve üretim odaklı olduğunu

söylemek mümkün. Fakat yerleşim alanları açmak için kesilen ağaçları, hayatımızı kolaylaştırmak

adına yapılan ürünleri üretmek için kurulan fabrikalardan yayılan gazlar ve atıklar sebebiyle

kirlenen doğayı, kendi çıkarlarımız uğruna katledilen hayvanları kısacası çeşitli kaygılarla

görmezden gelinenleri düşünürsek de insanın aklını yıkmak ve tüketmek için kullandığını da

söylemek mümkün. Ama böyle mi olmalı? O, yaratılmışların en akıllısı olan insan aklını bir taraftan

hayatımızı kolaylaştırmak için kullanırken diğer taraftan sonumuzu hazırladığını nasıl anlayamaz?

Bir otogardaki ilk beş peronda İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Trabzon'a gidecek otobüsler bulunmaktadır. Her peron

farklı bir şehir için ayrılmıştır. Anıl, Nisa, Sevim, Musa ve Elif farklı şehirlere gitmek üzere otogara gel-mişlerdir.

Otobüslerin peron numaraları ve kimin hangi otobüse bineceği ile ilgili olarak bilinenler şunlardır:

• Peron numaraları soldan sağa doğru artmaktadır.

• Nisa 3 numaralı perondan, Elif 4 numaralı perondan kalkacak otobüse binecektir.

• İzmir peronunun solunda İstanbul, sağında ise Bursa peronu bulunmaktadır.

• Bursa peronu Adana ve Trabzon peronlarının solunda yer almaktadır.

• Musa'nın gideceği şehrin otobüsü en son perondan kalkmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
 

A) Anıl, 1 numaralı perondan kalkan İstanbul otobüsüne binecektir.

B) Sevim, 2 numaralı perondan kalkan İzmir otobüsüne binecektir.

C) Nisa, 3 numaralı perondan kalkan Adana otobüsüne binecektir.

D) Musa 5 numaralı perondan kalkan Trabzon otobüsüne binecektir.

4. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Yaşamı  kolaylaştırmak  için  bütün   problemlere  çö-

      züm bulabilir.

B) Hayattaki  güzellikler  insan  aklı sayesinde ortaya çı-

      karılabilir.

C) İyi şeyler  üretmek  için mantıklı hareket etmek gere-

      kir.

D) Yaşamı iyileştirmek adına feda edilenlerin farkına va-

      rılmalıdır.

Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yolla-
rından hangisi kullanılmıştır?

A) Örnekleme                  

B) Benzetme         

C) Tanımlama             

D) Tanık gösterme

Yel�z BİNGÖL

6.
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 Bu paragrafın dil ve anlatımı ile  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

B) Kanıtlanabilir ifadelere yer verilmiştir.

C) Bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

D) Yazar, düşüncesini inandırıcı kılmak için alıntılardan yararlanılmıştır.

Seslerin oluşmasında ilk unsur kuşkusuz ki ses telleridir. Ses tellerinin boyu, aslında

ses kalınlığını da ortaya koyar. Örneğin kişinin ses telleri ne kadar uzunsa, aslında

çıkan ses o denli incedir. Kadınların ses tonlarının ince olması, ses tellerinin erkeklere

göre daha kalın olmasından ileri gelir. Ancak ses telleri, ses tınısını tek başına

belirleyen faktör değildir. Dudaklar, işler ya da dil de ses tınısı ve ses rengi üzerinde

işlevsel görevlere sahiptir. İnsanlar konuşurken seslerin de aslında birbirinden çok

farklı oldukları anlaşılır. Çünkü konuşma sırasında oldukça farklı ve fazla sayıda etken

konuşmaya etki eder. Bundan dolayı da iki insanın ses tonları birbirine benzemez. Bu

durum o kadar açıktır ki çeşitli şekillerde kişiler seslerinden tanınabilir. Örneğin telefon

konuşmalarında henüz daha ilk kelimeden karşı tarafın kim olduğu bilinirken, kapı

çaldığında ahizeden “kim o?” sorusuna yanıt olarak verilen “ben” cevabından kimin

geldiği anlaşılabilir. Sesler kişilere özgüdür ve özgündürler.

7.

Meral ÖÇALAN

Oktay Sinanoğlu, Türkiye'de bulunduğu dönemde çalışmalarını daha çok, toplumda

bir Türkçe bilinci oluşturmaya adadı ve Türkçenin yabancı dillerin istilası altında

olduğunu vurguladı. Eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini ve yabancı dilin takvi-

yeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savundu. Türkçede bulunan yabancı kökenli

olduğunu söylediği bazı kelimelere çeşitli karşılıklar önerdi.

8.

Bu bilgilerden hareketle Oktay Sinanoğlu’nun aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
 
A) Dilin kurallarına uygun kullanılması üzerine kitaplar yazması

B) Türkçenin korunması ile ilgili konferanslar vermesi

C) Üniversitelerde yabancı dille eğitim yapılmasını savunması

D) “Cafe” demek yerine “çay evi” sözcük öbeğinin kullanılmasını savunması

Seçk�n MURTAZA
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Ortaokulda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır.

Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere

duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav

sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçe-

mez.

Buna göre  bir  öğretmenin aşağıdakilerden hangisi-
ni söylemesi doğru olmaz?

A) Çocuklar 2. Türkçe yazılısını haftaya yapacağız.

B) Haftaya Türkçe ve yazarlık becerileri yazılılarını birer 

      saat arayla yapacağız.

C) Türkçe  yazılınızın  tarihini  bu çarşamba olarak belir-      

      ledim, hazırlıklı olunuz.

D) Türkçe sınavındaki kompozisyon sorusu için ek süre 

      verilmeyecektir.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                                 B) Makale

C) Sohbet                                   C) Eleştiri

Gençlik, ihtiyarlık... Anlaşmazlığının temeli neye daya-

nıyor? Bilgiye mi? Zannederim ki gençler bu alanda sa-

vaşı kabul edecek olurlarsa çabuk yenilebilirler. Genç-

leri okutan kimdir? Gerçi bugünün çocukları, öğren-

cileri ve gençleri öğretmenlerini çok geçeceklerdir. Fa-

kat ne zaman? Kendileri de artık genç sayılmayacaktan

bir vakit. Her ihtiyarlayanın mutlaka bir şey bilmesinin

lazım gelmeyeceği söylenebilir. Pek doğrudur. Fakat

her gencin mutlaka çok şeyler bildiği de ileri sürülebilir

mi? Bilen ve bilmeyen ihtiyarlar, bilen ve bilmeyen

gençler bulunduğuna göre bu bakımdan bir anlaş-

mazlık da olsa olsa âlimlik-cahillik konusuna doğru ka-

yar; gençlik ve ihtiyarlıkla ilgisi kalmaz.

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

Çocuk ders çalışmak istedi.

Arkadaşları dışarıya çağırdı.

Bu cümlelerin sıfat fiille doğru biçimde birleştirilmiş
hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Ders  çalışmak  isteyen  çocuğu  arkadaşları dışarıya 

      çağırdı.

 B) Çocuk  ders  çalışmak isteyince  arkadaşları dışarıya 

      çağırdı.

 C) Çocuk  ders  çalışmak  istedi ve  arkadaşları dışarıya 

       çağırdı.

 D) Çocuk  ders  çalışmak  isterken  arkadaşları  dışarıya 

      çağırdı.

Bu şiirde kullanılan söz sanatının benzeri aşağıdaki
dizelerin hangisinde vardır?
 

A) Mahmur uyanır gölgede binlerce ziyalar

      Çöller düşünür, gün düşünür, gölgeler düşünür.
          

B) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

     Gözüm yaşı değirmeni döndürür.
 

C) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden,

      Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin.
 

D) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,

      Minicik gövde yüklü kaf dağı.

İşkence yaptıkça bana gülerdi
 Bunda yalan yoktur herkes de gördü
 Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.
  

İşkence yaptıkça bana gülerdi
 Bunda yalan yoktur herkes de gördü
 Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.
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13.

Kub�lay ORAL

Dil Aileleri Şeması

Dil aileleri ile ilgili olarak hazırlanan bu şemadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İngilizce ve Ermenice aynı dil ailesi içerisinde yer almaktadır.

B) Türkçe ile Korece aynı dil özelliklerine sahiptir, çoğu kelimeler benzerdir.

C) Dünya üzerinde herhangi bir dil ailesine dâhil edilemeyen diller bulunmaktadır.

D) Afro-Asyatik dilleri kendi içinde alt dil gruplarına ayrılmakta her alt grubun ise kendi içinde farklı dilleri bulunmaktadır.

Kaynak: �sa-sar�.com
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Berk ile Demet'in meslekleri farklıdır.

Ahmet ile Enes'in meslekleri aynıdır.

Cemile ile Ahmet'in meslekleri farklıdır.

Ahmet, Berk, Cemile, Demet ve Enes adlı kişiden 3'ü

öğretmen, 2'si doktordur. Bu kişilerle ilgili olarak bili-

nenler şunlardır:

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet'in mesleği kesinlikle öğretmenliktir.

B) Cemile'nin mesleği kesinlikle doktorluktur.

C) Enes'in mesleği kesinlikle öğretmenliktir.

D) Berk'in mesleği kesinlikle doktorluktur.

Hoca Ahmed Yesevi ( )Ey dostlar( ) Sakın ha cahil olan-

larla dostluk kurmayınız( )( ) diyerek bizlere yol göster-

miştir( )

Bu metinde boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (“) (.) (!) (“) (…)

B) (“) (!) (.) (“) (.)

C) (-) (!) (.) (,) (.)

D) (“) (.) (…) (“) (.)

Beynimiz duyu organlarımız aracılığıyla çevreden bilgi

toplar ve hafızaya kaydeder. Bu bilgiler de çevreyi

algılama, problem çözme ve davranış geliştirme gibi

işleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bilgileri bazen anlık

olarak, bazen kısa, bazen de uzun süre hafızamızda

tutarız. Bunu belirleyen ise bilgiler hafızaya kay-

dedilirken duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun

süreli bellekten hangisinin kullanıldığıdır.

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanı-
tı yoktur?

A) Duyu organlarımız ne işe yarar?

B) Bilgiler kaç farklı bellekte toplanır?

C) Beynimiz topladığı bilgileri niçin depolar?

D) Bir  bilginin  hafızamızda  kalma  süresini tespit eden 

      şey nedir?

D�zg�: Kub�lay ORAL
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Kişi adlarından önce ve sonra gelen

unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve

lakaplar büyük harfle başlar.
I.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar

ayrı yazılır.II.

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön ad-

larının kısaltmaları her kelimenin ilk har-

finin büyük olarak yazılmasıyla yapılır.
III.

İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il,

ilçe,semt vb. yer adları bitişik yazılır.IV.

Yıllar önceydi. Küçük, çok küçük sayılırdım. Yalnız-

ca onbir yaşındaydım. İstanbul’a, teyzemlerin Be-

şiktaş’ta bulunan DSİ lojmanlarındaki evlerine

gezmeye gitmiştik. Eşyalarımızı teyzemlerin evine

bırakıp dört kişi gezmeye çıkmıştık. Bizi teyzem-

lerin komşusu olan ve İstanbul’u çok iyi bilen Arif

Bey gezdirmişti.

Bu metinde, şemada numaralanmış yazım kural-
larından hangisine uyulmamasından kaynaklanan
bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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

Yılmaz DEMİRBAŞ

Seçk�n MURTAZA
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy-
gun bir sözcük kullanılmıştır?

 A) Bindiğim dolmuş beni Kars’a kadar götürmüştü.

 B) Buğday ekmek bu sene çiftçiye kazandıracak.

 C) Kendimi denemek için bu sınava girdim.

 D) Halıları yere sarmak için çok uğraştık.

Deyimler dilimizin zenginlikleridir. Onlarla birçok

durumu kolayca anlatabiliriz Mesela her işin olumlu

gitsin anlamında “tuttuğun altın olsun”,  "tuttuğunu ko-

                                                         I.                                      II.

parmak” deyimi becerikli olmak anlamında, “tuttuğu

dal elinde kalmak”  deyimi  giriştiği  her  işte başarı sağ-

               III.

lamak anlamında, sır vermemek anlamında ise “ağzını

pek tutmak” deyimi kullanılır. 

         IV.

Bu metinde altı çizimi deyimlerden hangisinin anla-
mı yanlış açıklanmıştır?

A)                    B) II                   C) III                   D) IV

D�zg�: Kub�lay ORAL

Volkan ERTUĞRUL

18. 19.

Mustafa GÜNESER

Bazı sözcükler fiilimsi eklerini alma-

larına rağmen   bir varlığa isim olup

kalıplaşarak kalıcı isim olmuşlardır.

Böyle sözcükler fiilimsi özelliğini

kaybederler.

Fırat DURSUN

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden önce icat edilmiştir.

Fırından önce ve sonra icatlar yapılmıştır.

Bulaşık makinesinden önce, verilenlerden sadece birisi icat edilmiştir.

Çamaşır makinesi, buzdolabından sonra bulunmuştur.

Bilim dünyasında ortaya çıkan buluş ve icatların günlük hayatımıza etkisi şüphesiz ki çok büyüktür. Bu icatlar tekno-

lojiden eğitime, eğitimden sağlığa pek çok alanda gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu yenilikler ile hayatımız büyük

oranda kolaylaşmakta, işlerimiz çok daha kolay hale gelmektedir. Özellikle evde birçoğumuzun hayatını kolaylaştıran

bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi icatlar hakkında bilinenler şunlardır:

Bu bilgilere göre metinde verilen icatların bulunma tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

20.

1834 1885 1889 1906

Çamaşı r  Makines i Bulaş ık  Makines i F ı r ın Buzdolabı

F ı r ın

Fı r ın

Bulaş ık  Makines i

Buzdolabı

Çamaşı r  Makines i

Çamaşı r  Makines i

Çamaşı r  Makines iBulaş ık  Makines i

Buzdolabı

Buzdolabı

Bulaş ık  Makines i

F ı r ın

A)

B)

C)

D)
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Cevap Anahtarı
1. B
2. D
3. C
4. D
5. A
6. C
7. D
8. C
9. A

10. A

11. C
12. C
13. B
14. B
15. B
16. D
17. C
18. A
19. C
20. C
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