
Can çıkmayınca huy çıkmaz: Huy, insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. İnsanla birlikte var olmaya başlar;

insan büyüdükçe huy da onun benliğinde iyice yerleşir, kişiliğin bir parçası haline gelir. İster eğitim ister başka bir yolla

olsun, kişinin huyunu değiştirmek mümkün değildir. Kişinin ölümüne kadar öylece devam eder.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■, ★, ●, ▲” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki

bulmacaya yerleştiriniz.

Sapsarı Deneme Sınavı-3

1.

8.
Sınıf

Türkçe

Volkan ERTUĞRUL

D�zg�: Kub�lay ORAL

■    Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet

★    Düşünme ve konuşma yeteneği olan canlı

●    Kişilerin gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine yardım etme; terbiye

▲    Olabilir, muhtemel, olası

■

★

▲

●

1

2

3

4

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi
oluşur?

A) ENİK                              B) İSİM                           C) İNEK                                D) ESİM
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3.

Her sporcu bir dalda yarışmıştır.

100 metre ve maraton yarışlarına ikişer kişi katılmıştır. Diğer dallara birer yarışçı katılmıştır.

Osman ve Eyüp farklı dallarda yarışmıştır.

Halil, koşu dışında bir dalda yarışmıştır.

Ahmet, 200 metre yarışında altın madalya kazanmış; Yusuf, cirit atmada üçüncü olmuştur.

Okullar arası atletizm yarışlarında okulları Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu 100 metre koşu, 200 metre koşu, uzun atla-

ma, maraton ve cirit atma dallarında temsil eden Halil, Eyüp, Osman, Sefer, Batuhan, Ahmet ve Yusuf’un katıldığı dallarla

ilgili olarak bilinenler şunlardır:

 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
 

A) Osman 100 metre yarışına katılmıştır.

B) Eyüp maraton yarışına katılmamıştır.

C) Halil uzun atlama yarışına katılmıştır.

D) Sefer ve Batuhan birlikte maraton yarışına katılmıştır.

Ay’a ayak basan ilk insan da bugün dünyamızı terk etti. Böylelikle yeryüzünde Ay’a ayak

basan astronot kalmadı. Peki, tarih boyunca Ay’a kaç insan gitti? Ay yolculukları nasıl

gerçekleşti? Bu çalışmaların yazın dünyamıza etkisi nasıl oldu? Elbette bunların edebiyata

daha doğru bir deyişle edebiyatın bilimsel gelişmeye katkısı da oldu. Ay’la ilgili en çok bilinen

kitapları şüphesiz Jules Verne yazdı. Yazarın 1865’te Dünya’dan Ay’a ya da bilinen adıyla Ay’a

Seyahat adlı kitabı bir toptan fırlatılan füzenin dört gün sonra Ay’a ulaşabileceği düşüncesiyle

yazılmıştır. Bu eser 1918 yılında bir filme dahi konu oldu. Ancak Ay’ı konu edinen ilk eseri

Daniel Defoe 1705 yılında yazmıştır. Bütün bunlardan sonra Temmuz 1969 yılında Apollo 11

adlı uzay aracı Ay’a ayak basan ilk astronotları taşıyordu. Bundan sonra da birçok sefer

yapıldı. İnsanoğlu; kendini geliştirmek, merakını gidermek üzere sınırları bile zorlayan birçok

güzel çalışma yaptı. Ama fikirler önce düşüncelere sonra kâğıtlara dökülmeseydi bu

gelişmeler yaşanabilir miydi sizce?

2. Bu metinden  aşağıdakilerden  hangisi  kesin  olarak
çıkarılabilir?

A) Ay’la ilgili ilk kitabı Jules Verne yazmıştır.

B) En büyük bilimsel gelişme Ay’a seyahattir.

C) Astronotların yaşamı maalesef kısa sürmüştür.

D) Edebi eserler bilimsel gelişmelere ilham olabilirler.

Bu  metinde  yer  alan  altı  çizili cümleyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nesnel anlamlı bir cümledir.

B) Amaç sonuç anlamı taşımaktadır.

C) Söz öbeği şeklinde öge bulunmaktadır.

D) İki farklı fiilimsi türüne de örnek verilmiştir.

Serkan SEVEN

4.

Ahmet BÜYÜKULUSOY

D�zg�: Kub�lay ORAL

2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.
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“Telefon” değil de “uzak konuşur” demeliydim. Neyse, hepimizin kullandığı bir

sözcük... Kızıyorum telefona. Bir kişi ile konuşuyorsunuz, bir işiniz var onu çözüm-

lemeye çalışıyorsunuz; telefon çalıyor, sözünüz yarım kalıyor. Önce onu yanıtla-

yacaksınız. Yalnız telefon mu bu densizliği eden? İçeri birdenbire giren kişi de düşün-

müyor sizin konuştuğunuzu, çözümlenecek bir işiniz olduğunu; kendininki daha

önemli, onu söyleyecek. Hep düşüncesizlikten, başkalarına aldırmamaktan geliyor bu.

Yetişmiş, az çok eğitim edinmiş bir kişi başkalarının sözünü kesmez, bekler. Doğrusu

çok da bekler. Öteki de konuşan da düşünmez başkalarının da diyecekleri olduğunu,

kısa kesmez. Telefonun bir suçu yok galiba. Telefon olsa da insan aynı, olmasa da!

6.Bu  paragrafta  yazar  aşağıdakilerden hangisine kız-
mamıştır?

A) Konuşana             

B) Dinleyene                  

C) Telefona              

D) İçeri birdenbire giren kişiye

Yazarın  bu  paragrafta asıl  yakındığı  durum  aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İnsanların düşüncesizliği

B)Telefonların zamansız çalması

C) İnsanların birbirinin sözünü kesmesi

D) Herkesin önceliği kendi sorununa vermesi

Bu paragraftaki anlatım biçimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazar yaşadıklarını anlatarak öyküleme tekniğini kullanmıştır.

B) Yazar insanların farklı hallerini tarif ederek betimleme yapmıştır.

C) Yazar bazı durumlara karşı çıkarak tartışma tekniğini kullanmıştır.

D) Yazar bir konuda bilgi vermek için açıklama tekniğini kullanmıştır.

Fırat DURSUN

D�zg�: Kub�lay ORAL

5.

Yel�z BİNGÖL

5, 6 ve 7. soruları metne göre cevaplayınız.

7.

8.

Kitap, dergi vb.nin künyelerinin

sonunda kullanılır.

Cümle içerisinde ara sözlerin

başında ve sonunda kullanılır.

Kendisiyle ilgili örnek verilecek

cümlelerin sonunda kullanılır.

Kaba sayıldığı için söylenmek

istenmeyen sözcüklerin yerine

kullanılır.

Yukarıda verilen özelliklerden herhangi birine ait olmayan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta                                     B) Kısa Çizgi                                   C) İki Nokta                              D) Noktalı Virgül
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(l)  Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söyle-

miş ve kış birden bastırınca yiyecek bir şey bulamamış

ormanda. (ll) Gitmiş komşusu karınca, "Aman kardeş,

halim fena! Bir şeycikler ver de yeyip kışı geçireyim."

demiş. (lll) Karınca, "Bütün yaz sanatçı gibi şarkı söyle-

yip dans edeceğine yiyecek bir şeyler toplasaydın."

demiş. (lV) Ağustos böceği o zaman anlamış kışın

yağan karın beyaz bir karanlık olduğunu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerdeki söz sanat-
larıyla ilgili olarak hangisi söylenemez?

A)  l. cümlede kişileştirmeye başvurulmuştur.

B)  ll. cümlede konuşturma (intak) vardır.

C)  lll. cümlede sadece benzetmeye başvurulmuştur.

D)  IV. cümlede tezat kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak is-
tenene anlamca en yakındır?

A) Dost gibi görünüp dost  olmayan  insanları  anlamak 

     ve tanımak zordur.

B) Davranışlarıyla topluma ayak uyduramayan insanlar 

     hemen fark edilirler.

C) Bazen  insan  olayları  yanlış  değerlendirir  ve  yanlış 

      sonuca ulaşır.

D) İnsanların kıymetini iyi bilmek gerekir.

Bütün şairler gibi duyarak, kendini vererek söylü-

yordu.

Konu hakkındaki görüşlerinizi arkadaşınızdan duy-

dum.

Yaşlı kadına kendini duyurmayı bir türlü başara-

madı.

Geride bıraktığı her gün için tarifsiz bir keder duyu-

yor.

1.

2.

3.

4.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “duymak”

sözcüğü “öğrenmek” anlamında kullanılmıştır?

A) 1                     B) 2                     C) 3                    D) 4

           

Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografi tü-
ründe bir esere ait bir cümle olamaz?

A) Çocukluğum Anadolu’nun çeşitli illerinde geçti.

B) Babamı,  küçük yaşta  kaybetmenin üzüntüsünü  ya-

     şadım yıllarca.

C) Dede  yadigârı  bu  evde  ailesiyle  birlikte  tam 18 yıl 

      yaşamış.

D) Üniversite  eğitimi  için  Isparta’ya  gelmiştik   ağabe-

      yimle.

Otobiyografi ya da öz yaşam öyküsü, yazarın

kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat

türüdür. Kaynak olarak kişi kendini ve aile

büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. Yazarın

kendinden söz ederken nesnel olması zor

olduğundan otobiyografi yazmak güçtür. 

D�zg�: Kub�lay ORAL

Bek�r ÜNVER

Volkan ERTUĞRUL

9. 11.

10.

Bek�r ÜNVER

Fırat DURSUN

12.

"Pirincin içindeki siyah
taştan değil, beyaz taştan

korkmak gerekir."
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D�zg�: Kub�lay ORAL

13.

Seçk�n MURTAZA

Kemal öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerine insan davranışları ile ilgili bir konuda açıklama yaparken “Gençler,

insanlar davranışlarında her zaman öngörülü davranamayabilirler. İnsanlar bir konuda bir eylem yaparken bu eylemin

sonucunda bundan en çok da kendilerinin olumsuz etkilenebileceğini hesaplayamayabilir.” ve sınıfı A, B, C, D isimli dört

gruba ayırarak bir sonraki derse yaptığı açıklamaya uygun karikatürler getirmelerini istemiştir.

Buna göre hangi Kemal öğretmenin açıklamasına uygun bir karikatür getiremeyen grup aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) B)

C) D)
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Bu görselden;

1. Sınavın kaç oturumdan oluştuğu ve oturumların kaçta başlayacağı,

2. Sınavda en zor soruların Türkçe, matematik ve fen bilgisinden geleceği,

3. Sınav oturumlarının toplam süresinin ne kadar olacağı,

4. Başvuruların nereden yapılacağı ve soruların hangi sınıf konularından seçileceği,

5. Sınav puanına göre kaç okul türünün tercih edilebileceği,

6. Sınavda toplam kaç soru sorulacağı

hangilerine ulaşılamaz?

A) 1 ve 3                        B) 2 ve 4                        C) 2 ve 5                           D) 5 ve 6

MERKEZİ SINAV İLE ALAN ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARI SINAVI

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI 2019

D�zg�: Kub�lay ORAL

14. Aşağıdaki görselde 2019 yılında uygulanan bir sınavla ilgili olarak bilgiler verilmiştir.

Merkez� sınav �le alan ortaöğret�m kuramlarına öğrenc�
bel�rlemek �ç�n yapılan sınavdır.

Kub�lay ORAL

III.

L
G
S

2019

Sınav Başlama Saat�

SAYISAL TEST

SÖZEL TEST

DERSLERİN KATSAYILARI
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(I) Bir topu hareket ettirmek için itme, çekme, fırlatma, vurma gibi kuvvetler uygulanması gerekir. (II) Kuvvet uygulanan

top belirli bir hızda ve belirli bir yönde hareket eder. (III) Hareket, bir cismin durumunun ve yerinin değişmesidir. (IV) 

 Hareketinin hızı ve yönü topun ağırlığına ve uyguladığınız kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. (V) Top hareketinin sonunda

yere düşer. (VI) Topun yere düşmesini sağlayan şey yer çekimi kuvvetidir.

Bu metinde anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

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

Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bu şemada verilmemiştir?

A) Zeytin ağacının başka bir adı var mıdır?

B) İlk zeytinyağı üretimi hangi tarihte yapılmıştır?

C) Bazı zeytin bahçelerinde niçin incir ağacı da bulunur?

D) Tüketim dışında zeytinyağından yararlanılan başka bir alan var mıdır?

D�zg�: Kub�lay ORAL

15.

16.

Zeytin sineği, zeytinin verimini

düşürür. Bunun için bazı

üreticiler zeytin bahçelerine üç

dört tane incir ağacı diker.

Zeytinle yakın zamanlarda

meyve veren incirin

meyvesinden sızan jelimsi

maddeyi yiyen zeytin sinekleri

zehirlenir. Böylece zeytinler

daha az zarar görür.

Zeytinyağı

üretiminin

geçmişi

tarih

öncesine

kadar

uzanır.

Zeytinyağı

üretimi

sırasında

ortaya çıkan

pirina

adındaki atık

madde

genellikle

yakıt olarak

kullanılır.

Zeytin, beş

yüz yıl kadar

yaşayan uzun

ömürlü bir

ağaçtır. Bu

nedenle

Anadolu’da

ölmez ağacı

olarak

adlandırılır.

Seçk�n MURTAZA

Bek�r ÜNVER

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye
farklı bir anlam katmıştır?

A) Koşarken yere düşen çocuğun bacağı yaralandı.

B) Başladığı işleri bitirip memleketime döneceğini söy-      

      ledi.

C) Gözlerinin yaşını silerek başına gelenleri anlatmaya 

      çalıştı.

D) Birden öne eğilince belinde bir şeylerin koptuğunu

      hissetti.

17.

Kub�lay ORAL

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili
nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
 

A) Eylül ,arkada oturan kız, bugün oldukça mutlu görü-

      nüyordu.

B) Sabahtan beri müdürü, gözlüklü beyefendiyi, arıyor-     

      um.

C) Deniz, en iyi arkadaşım, bağlama çalmayı öğreniyor.

D) Demir, canım oğlum, bahçenin girişine çiçekler ek-

      mişti.

18.

Fırat DURSUN
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Asel’in çalıştığı yer okuduğu fakültenin güneydo-

ğusunda yer alır.

Asel, iş çıkışı kuzeydoğu yönüne gitmelidir.

Asel  ile arkadaşı konukevine gitmek için güneyba-

tı yönünde ilerlemelidir.

Asel’in arkadaşının okuduğu okul konukevinin gü-

neyindedir.

Bu bilgilerden yola çıkılarak:

1.

2.

3.

4.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) I ve II                         B) II ve III                

C) II ve IV                      D) III ve IV
Bek�r ÜNVER

Eğitim Fakültesinde okumaktadır.

Yurt-Kur’da yer olmadığı için konukevinde geçici olarak kalmaktadır.

Okul çıkışı Deney Hayvanları Laboratuvarında yarı zamanlı çalışarak okul masraflarını karşılamaktadır.

İş çıkışı konukevine gitmeden önce Sağlık MYO’da okuyan arkadaşına uğrayarak onunla birlikte konukevine dönmekte-

dir.

Pamukkale Üniversitesinde okuyan Asel’in kampüs içinde yaşamıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

D�zg�: Kub�lay ORAL

Aşağıdaki görselde Pamukkale Üniversitesinin yerleşke planı verilmiştir.

Bu yerleşke planına göre Asel, rektörlük binasından
çıkarak PAÜ Hastanelerine gitmek isterse hangi
yöne ilerlemelidir?

A) Kuzeybatı                    B) Kuzeydoğu        

C) Güneydoğu               D) Güneybatı

19. 20.

Tolga TORMAN

K

G

B D

Pamukkale Ün�vers�tes� - Yerleşke Planı
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D�zg�: Kub�lay ORAL

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

10. C

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