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TÜRKÇE

Bu testte 20 soru vardır. 
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
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1-Aşağıdakilerin hangisinde “için” sözcüğü, cümleye 
diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Kazanmak için daha çok çalışıyor, yüzlerce soru çözüyor,
bol bol kitap okuyordu.
B) Sorduğu sorulara aldığı yanıtlar onu tatmin etmiyor, daha tatmin 
edici yanıtlar için araştırmalar yapıyordu.
C) Okulun bahçesinde bir kerecik bile koltuk değneği olmadan 
yürüyebilmek için neler vermezdi zavallı çocuk!
D) Pek çok kitabı okuduğu için artık etrafında olan biteni
daha iyi anlayabiliyordu.

2- Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç sözcükleri birbirine 
bağlamıştır?
A) Yattım ama uyuyamadım bir türlü. 
B) Kalk da bana bir bardak süt ısıt.
C) Kalemler de kâğıtlar da boynu bükük kaldı o gidince.
D) Okumalı insan, okumalı ki bir şeyler öğrenebilsin.

3- Aşağıdakilerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir 
bağlaç kullanılmıştır?

A) Çok kitap okuyor bu yüzden çok başarılı.
B) Sınavı iyi geçmiş hatta 100 bekliyor.
C) Sana yardım ederim ama önce güvenmem gerekli.
D) Bu yarışmaya yalnız 6. Sınıflar mı katılacak.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” diğerlerinden farklı bir 
görevde kullanılmıştır?
A) Sedef ile İnci, çok iyi dosttular hatta dosttan da öte
kardeştiler.
B) Erozyon ile verimli toprağımızı da yitirdik, bunda suçlu
bizdik.
C) Çok kavga ediyorlar, kedi ile köpek gibi birbirlerini yiyorlardı.
D) Sadece Kerem ile Aslı değil, daha pek çok halk hikâyemiz vardır.
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü edat olarak 
kullanılmıştır?
A) Yalnız kal da aklın başına gelsin biraz.
B) Hayatı boyunca yalnız kendi başarısı için çalıştı.
C) Bütün parasını eşi ölmüş ve yalnız kalmış insanlara harcıyordu.
D) Tamam, git yalnız çok geç kalmadan eve dön.
(I)Çok kimseler, hele biraz mektep medrese görmüş olanlar, her 
işten ve (II)her şeyden ille bir fayda beklerler. Ara sıra kırlara 
çıkmaları, bir su boyunca gezinmeleri bile, (III)hoş vakit geçirmek 
için değil, oturdukları yerde toz, duman olsun olmasın ciğerlerini 
(IV)şehrin havasından temizlemek içindir. 
6- Bu metinde numaralanmış tamlamalardan hangisi isim 
tamlamasıdır?
A) I B) II C) III D) IV
7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı özel isim
olan belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
A) İstanbul, şehirde yaşamayı sevmeyen ama şehrin dışında bir 
hayatı da kabul edemeyen insanlarla doludur.
B) Ahmet, kalemlerini bir kutuya koydu, kutunun kapağını kapatıp 
bir de güzelce bağladı

 

C) Caminin minaresi, Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini 
bünyesinde toplamıştır.
D) Ağrı’nın karlı başı, neredeyse her yerden görülebilecek
kadar yücedir.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A) Kızarmış ekmekler, insanın iştahını açan bir koku yayıyorlardı mutfağa.
B) Apartmanın gölgesinde çocuklar oturmuştu, ellerinde de kâğıt ve kalem 
vardı.
C) Sinirlenmişti ama belli etmemek için gülümsemeye çalışıyordu.
D) Yokuşun başına varınca soluklanmak üzere yolun
kenarına, çimenlerin üzerine oturdu.

(I)Birçok yayınevi klasikleri gündeme taşımaya başladı. (II)Bu eserlerin 
(III)bugünün okuru için nasıl yayıma hazırlanacağı da yavaş yavaş bir 
tartışma konusu halini aldı. (IV)Herkes  gibi ben de bu konuyu çok merak 
ediyorum gerçekten.
9- Yukarıdaki metinde numaralanmış sözcüklerin türü
bakımından sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sıfat - Sıfat -  Sıfat-  Zamir
B) Zamir - Sıfat - Zamir - İsim
C) Sıfat - Sıfat - İsim -  Zamir
D) İsim - Zamir - Sıfat  - Sıfat
10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yönelme hal eki eklendiği 
sözcüğe “zaman” anlamı kazandırmıştır?
A) Haftaya buluşmak üzere, deyip vedalaştılar.
B) Sinemaya gidelim mi bu akşam?
C) Duvara bazı anlamsız yazılar yazılmıştı.
D) Bu gece de eve birlikte gidelim.

Derinden derine ırmaklar ağlar, 
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar!
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
11- Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükte kişileştirilen varlıklardan biri 
değildir?
A) Çoban çeşmesi  B) Irmaklar    C) Bağlar    D) Su

Sevgili Dayıcığım
Biliyorum uzun zaman oldu. Ama işte bildiğin gibi yoğun bir çalışma 
temposunun içindeyim Almanya’da. İnan bir senedir yaşadığım bu Berlin’i 
bile daha doğru düzgün gezme fırsatım olmadı. Hem okul hem iş beni çok 
yoruyor. Tatilin gelmesini iple çekiyorum. İşten kazandıklarım okul 
taksitlerine ancak yetiyor. Neyse buna da şükür. Ya iş de bulamasaydım 
nasıl okurdum. ….
12- Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezi yazısı B) Günlük    C) Mektup D) Roman
13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ile yay ayraç 
içinde verilen anlamı yanlış verilmiştir?
A) Yokuşun başına vardığında tıkanmıştı. (Soluk alamamak,
soluğu kesilmek)
B) Yıllardır bu semtte oturuyordu. (Bir yerde sürekli olarak kalmak, 
ikamet etmek)
C) Yıllardır senden sevgi dilendim, bana bir kere gül istedim.
(Sadaka istemek)
D) Sıcakta biraz kalınca keyfim kaçtı, sanırım güneş çarptı. (Etkisiyle 
birden bire hasta etmek)
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Yukarıdaki şekilde bir lokantada yemek yiyen kişilerin oturma 
düzeni görülmektedir. İkinci masada oturanlar altı kez saatin 
dönüşü yönünde birer sandalye ilerletilmiştir. Üçüncü
masada oturanlar ise dörder kez saatin dönüş yönünün
aksine birer sandalye ilerletilmiştir.
14- Buna göre aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Ahmet’le Mehmet, Ali’yle Orçun sırt sırta oturmaktadır.
B) Ahmet’le Ali, Mehmet’le Murat sırt sırta oturmaktadır.
C) Ahmet’le Mehmet, Ali’yle Murat sırt sırta oturmaktadır.
D) Ahmet’le Ali, Mehmet’le Orçun sırt sırta oturmaktadır.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi 
vardır?
A) Kıvrak zekâlı biri olduğum için matematik problemlerinde
zorlanmıyorum.
B) Yaşıtlarımla daha iyi anlaşabildiğim için bu sınıfta pek 
sıkılmıyorum.
C) Daha erken, bu saatte okula gidilmez, diye biraz daha uyudu.
D) Dostlarıyla oturup biraz eskilerden bahsetmek için kır
kahvesine gitti.
16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herkes tarafından kabul 
gören bir yargıya yer verilmiştir?
A) Saksağanların uzunlukları 36-38 cm, ağırlıkları 250400 gr
arasındadır.
B) Gagası, başı, göğsü siyah; kanatları ve kuyruğu tatlı bir koyu 
mavi veya koyu siyahtır.
C) Kuyruğunun üst kısmında güneşin de etkisiyle göze hoş gelen 
bir ışık dalgası oluşur.
D) Karnı ve omuzları ise sütü andıran bir beyazdır.

Japon Havayolları Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen 
Dünya Çocukları Haiku Yarışması’nın dördüncüsü 
gerçekleştiriliyor. Haiku Japon edebiyatına özgü bir şiir türü. 
Haikular üç dizeden oluşur. Birinci ve üçüncü dizeler beş, ikinci 
dize yedi hece olur. Bu seferki yarışmanın konusu “Sabah”. 
Yarışmaya dünyanın her yerinden 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklar 
ve gençler katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler haikularını 
ana dillerinde yazacak ve yazdıkları haikuyla ilgili bir resim 
yapacak. Bu haikular İngilizce ve Japoncaya çevrilerek yarışma 
jürisine iletilecek. Yarışmaya katılmak için son tarih 15 Şubat 
2016.
17- Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargıların hangisi
kesin olarak çıkarılır?
A) Japon edebiyatinda ilk haiku 2010 yılında yazılmıştır.
B) Haiku yazabilmek için 6 yaşından küçük, 15 yaşından
büyük olmamak gerekir.
C) Haikular bir,üç, beş ve yedi dizeden oluşabilir.
D) Sözü edilen yarışmaya katılmak için haiku yazmak yeterli 
değildir.

1- Bu yıl da 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerimiz yarışmamıza
büyük bir ilgi gösterdiler.
2- Yarışmanın sonucunda 8. sınıflarda beş eser birincilik ödülüne layık 
görüldü.
3- Okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için
her yıl şiir yarışması düzenliyoruz.
4- Özellikle 8. sınıfların yarışması jüriye zor anlar yaşattı. 
18- Yukarıda karışık olarak verilmiş paragrafı anlam akışına göre 
sıraladığımızda sondan ikinci sıraya hangi cümle getirilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Türkiye İstatistik Kurumunun, sinema ve tiyatroya ilişkin 2015 verilerini 
açıkladığı raporuna göre, ülkemizde gösterime giren yerli ve yabancı 
filmler ve izleyici sayıları yukarıdaki grafikteki gibidir.
19- Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yerli film izlenme oranının en düşük olduğu yıl 2012 yılıdır.
B) Yabancı film izlenme oranının en düşük olduğu yıl 2014
yılıdır.
C) Yerli film izlenme oranları her sene, bir önceki seneye göre artış 
göstermiştir.
D) Sinema izleyicisi, her sene yabancı filmlere daha çok ilgi göstermiştir.

20- Yukarıdaki grafikte 2015 yılının ilk yedi ayındaki konut satışları 
verilmiştir.Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yazın ev satışları en yüksek seviyeye ulaşır.
B) Yılın ilk ayı, fiyatlar yüksek olduğu için satışlar da düşüktür.
C) En çok satış nisan ayında gerçekleştirilmiştir.
D) Şubat ve temmuz aylarındaki satış sayıları aynıdır.




