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İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 

“Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. 

Akdeniz’in üstünde daima, top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. 

Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri 

başlar. Örülmüşçesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları, sazlarla kaplı, koyu yeşil, ucu bucağı belirsiz alanlardır 

bunlar. Karanlık bir ormandan daha yabani, daha karanlık! 

Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarza’ya, bir taraftan Osmaniye’yi geçip İslahiye’ye gidilecek olursa geniş bataklıklara varılır. 

Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynar. Kirli, pistir. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş saz, çürümüş ot, ağaç, kamış, 

çürümüş toprak kokar. Kışınsa duru, pırıl pırıl, taşkın bir sudur. Yazın otlardan, sazlardan suyun yüzü gözükmez. Kışınsa çarşaf 

gibi açılır. Bataklıklar geçildikten sonra, tekrar sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl ışıldır. Bire kırk, bire elli vermeye 

hazırlanmıştır. Sıcacık, yumuşaktır. 

Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki, kayalar birdenbire başlar. İnsan birden ürker. Kayalarla 

birlikte çam ağaçları da başlar. Çamların birer billur pırıltısındaki sakızları buralarda toprağa sızar, ilk çamlar geçildikten sonra, 

gene düzlüklere varılır. Bu düzlükler boz topraktır. Verimsiz, kıraç... Buralardan Toros’un karlı dorukları yanındaymış, elini 

uzatsan tutacakmışsın gibi gözükür.” 

 

1. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Akdeniz’in üstünde bulunan bulutlar görenleri ürkütecek 

cinstendir. 

B) Çiftçiler tarafından hazırlanan tarlalar oldukça verimlidir. 

C) Çukurova’nın bükleri, içinde barındırdıkları ve birtakım 

özellikleriyle yabani ve karanlıktır.  

D) Toroslar’ın üstlerine varınca karlı doruklar, insana uzansa 

dokunacakmış hissini verir. 

 

2.Metindeki altı çizili bölüm, içinde bulunduğu cümlenin 

hangi ögesidir? 

 A)  Özne                                              B) Dolaylı Tümleç                    

C)  Zarf Tümleci                                  D) Nesne 

 

3. Metindeki altı çizili bölümün geçtiği cümlede kaç tane 

fiilimsi vardır? 

A)3                B)4                          C)5                        D)2 

 

4. Metindeki altı çizili bölümde kaç tür fiilimsi vardır? 

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

 

5. 

Sabah uyandığında güneşin ilk ışıklarının pencerenin tahta 

parmaklıklarını henüz yalamadığını fark etti. Zaten ancak bir 

saat uyuyabilmişti. Evdeki diğer herkezin de aynı şekilde 

uyumakta zorlandığını düşündü. Bu konu da yanıldığını 

bilmiyordu. Sobanın üstündeki güğümde geceden kalan ılık 

suyu mavi renkli maşrapaya doldurup leğende yüzünü 

yıkadı. Kahvaltı yapmayı aklının ucundan bile geçirmedi. 

Önce yamalıklı pantolunu ardından yün hırkasını ve çeketini 

giyip kendini sokağa attı. İlk köşeyi dönünce sol tarafta 

bulunan sıra bakkalları seyrede ede yürümeye başladı. 

Bakkallardan birine girip dilekçe yazmak üzere birkaç tane 

kağıt ve bir tane tükenmez kalem alıp Sosyal Güvenlik 

Kurumuna doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. 

8-B sınıfından Ahmet, yukarıdaki metinde birtakım 

yazım ve noktalama yanlışlarını şu şekilde tespit etmiştir: 

I- "herkezin" sözcüğü "herkesin" şeklinde düzeltilmelidir. 

II- "konu da "sözcüğünde " da " bitişik yazilmalidir. 

III- "pantolunu" sözcüğü "pantulonunu" şeklinde 

düzeltilmelidir. 

IV- "çeket" sözcüğü "ceket" şeklinde düzeltilmelidir. 

V- "seyrede ede" sözcükleri "seyir ede ede" şeklinde 

düzeltilmelidir. 

VI- "Sosyal Güvenlik Kurumuna" sözcükleri "Sosyal 

Güvenlik Kurumu'na" şeklinde yazılmalıdır . 

Ahmet’in tespitlerinden hangileri yanlıştır? 

A) III-V-VI                                          B) I-III-IV                          

C)  II-V-VI                                           D)  I-III-V 



  

6. 

Bazı fiiller , cümlede birden fazla özne tarafından 

‘‘karşılıklı, birlikte ve aynı anda yapma’’ anlamı taşırlar. 

Fiilin anlamında öznelerin işi birbirlerine karşı yaptıkları 

görülürse ‘karşılıklı’ ; aynı anda ve beraber yaptıkları anlamı 

görülürse ‘birlikte’ anlamı söz konusu olur. 

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam vardır? 

A) İki pehlivan yeşil çimlerin üzerinde saatlerce güreşti. 

B) Evin avlusuna bakan kanatlı kapı açılınca dev köpeği 

gören çocuklar kaçıştılar. 

C) Raif Efendi ve Maria Puder uzun süre mektuplaştılar. 

D) Sonbaharın henüz sarartamadığı yapraklar arasından bir 

süre bakıştılar. 

 

 

7. 

Yeryüzü iyice göğe yükselmiş(,) tatlı ay ışığında 

yıkanıyor(;) rüzgâr(,) altındaki orman yapraklarını 

hışırdatarak karanlık tepeleri yokluyordu sanki. Sıvı bir 

gümüş gibi parlayan ve vadiler arasında kayıp giden nehrin 

boğuk mırıltısı da duyuluyordu uzaktan(.) Gece kuşları yedi 

adamın üzerinden bir gölge gibi uçup gidiyor, 

eyerlenmiş atlar hassas kulaklarını dikerek sabırla 

binicilerini bekliyor ve ateşin alevleri onların gözünde 

oynaşıyordu. 

Paragrafta kullanılan noktalama işaretleriyle ilgili 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) ‘Yükselmiş’ sözcüğünden sonra gelen virgül cümledeki 

tamlamayı bozduğu için yanlış kullanılmıştır 

B) Noktalı virgül, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 

cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur. 

C)İkinci virgül cümlede eş görevli sözcükleri ayırmak için 

kullanılmıştır. 

D) Nokta, tamamlanmış bir cümlenin sonuna konmuştur. 

 

 

8. 

‘‘Fiilimsilerin en önemli özelliklerinden biri de eylem 

anlamlarını tam olarak yitirmemiş olmalarıdır. Bazen isim-

fiiller eylem anlamını tamamen yitirerek kalıcı adlar 

oluşturabilir ve artık fiilimsi olarak kabul edilmezler.’’  

diyen bir öğretmen öğrencilerinden bu açıklamaya uygun 

örnekleri cümle içinde kullanmalarını istemiştir. 

Öğrencilerin verdiği cümlelerden hangisi öğretmenin 

söylediği duruma uygun bir örnek değildir? 

A) Kardeşimin yürüyüşü babama hep rahmetli amcamı 

hatırlatırdı. 

B) Demirci Ali Usta’nın yaptığı kazmalar herkes tarafından 

çok beğenilirdi. 

C) Donanmaya ait gemiler Boğaz’dan geçerek Kırım’a 

doğru yola çıktı. 

D) Spor salonundan istenen belgelerin hastanenin danışma 

bölümünden alınabileceği söylendi. 

9. 

Ozan, Alper, Emre, Volkan, Şener ve Mehmet aynı sınıfta 

okumakta olan sekizinci sınıf öğrencileridir. Türkçe dersinde 

bazı konular işlenirken bu öğrencilerden devamsızlık 

yapanlar ve bazı konuları kaçıranlar olmuştur. 

Öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili bilgiler şu 

şekildedir: 

-Alper’in okula gelmediği gün Türkçe dersinde ‘Fiilde Çatı’ 

konusu işlenmiştir. 

-Volkan ve Şener sadece  ‘Cümlenin Ögeleri’ konusu 

işlenirken gelmemişlerdir. 

-Ozan, Alper’in kaçırmış olduğu konuyu Emre ile birlikte 

aynı sırada otururken dinlemiştir. 

-Mehmet sadece ‘Fiilimsiler’ konusu işlenirken okula 

gelebilmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

A) Emre, ‘Cümlenin Ögeleri’ konusu işlenirken okula 

gelmiştir. 

B) Mehmet okulda yokken işlenen bütün konular sırasında 

Alper okuldadır. 

C) Ozan ‘Fiilde Çatı’ konusu işlenirken hasta olduğu için 

okula gelmemiştir. 

D) Şener, Alper’in gelmediği günkü konunun işlendiği sırada 

okula gelmiştir. 



 

10. 

Kutay, Kağan ve Giray sinemaya gitmeden önce film 

eleştirilerini okuyarak fikir sahibi olmak istemişlerdir. 

Okudukları eleştirilerden ikisi şu şekildedir: 

FİLM 1 

Seanslar: 15.00~17.30~20.00 

Araba tamircisi olan Tony’nin eşi Shirine ile sade bir 

hayatları vardır. Mutlu çift doğacak çocukları için gün 

saymaktadır. Yaşadıkları sokakta uzun süreden beri altyapı 

çalışması yapılmaktadır. Lübnan’dan Filistin’e göç eden, 

çalışmalardan sorumlu şirketin ustabaşı olan Yasser, 

Tony’nin balkonundaki giderin akıttığını fark eder. Tony’nin 

evine gidip gideri tamir etmek isteyen Yasser, Tony’nin sert 

tavırlarıyla karşılaşınca gideri dışarıdan onarır. Yasser ve 

Tony’in tamirat yüzünden aralarında başlayan zıtlaşma 

giderek daha şiddetli bir hal alır ve ikili kavgaya tutuşur. 

Mesele mahkemeye taşınınca ikisi arasındaki sorun artık bir 

kamuoyu davasına döner. 

 

FİLM 2 

Seanslar: 11.30~18.00~19.30 

Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantasını 

işleten Mermer ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. 

Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan 

oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de 

öyle değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve 

dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için 

çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının 

ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği 

açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı 

ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir... 

Kutay ,Giray ve Kağan ile filmlere ait birtakım bilgiler 

ise şunlardır: 

-Kutay , akşam saat 19.00'dan sonraki filmlere gidebilmek 

için ailesinden izin alamamaktadır. 

-Giray istediği her seans için ailesinden izin almıştır. 

-Kağan , öğleden önceki seanslara dersi olduğu için 

gidememektedir. 

-Kutay, ailelerin ev hayatını ve sırlarını anlatan filme 

gidecektir. 

-Giray, Kağan' ın seçeceği filme gitmek zorundadır. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisini 

yapmak mümkündür? 

A)Kutay, Kağan’la birlikte 19.00’dan önceki bütün seanslara 

gidebilir. 

B)Bu üç arkadaş aynı seansta birlikte film izlemek isterlerse 

tek bir seans seçenekleri vardır. 

C)Giray 1 numaralı filmi istediği her seansı seçerek 

izleyebilir. 

D)Kağan, her iki filmin de çok başarılı ve izlenmeye değer 

olduğunu düşünmektedir. 

11. 

Korkmaz, Kaleli ve Ekinci aileleri birlikte 16-20 Nisan 

tarihleri arasında herhangi bir gün piknik yapmaya karar 

vermişlerdir. Piknik yapacakları günde havanın güneşli ve 20 

derecenin üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca aile 

bireylerinden herhangi birinin katılamaması durumunda 

piknik iptal olacaktır. (16 Nisan haftanın ilk günüdür.) 

16-20 Nisan tarihleri arasında  meteorolojinin hava 

durumu tahminleri şu şekildedir: 

16 Nisan                 22 

17 Nisan          21 

18 Nisan              25 

19 Nisan          20 

20 Nisan                20 

Aile bireyleri ile ilgili birtakım bildiklerimiz ise 

şunlardır: 

-Korkmaz ailesinden Ahmet Bey pazartesi günleri iş yerinde 

önemli toplantılara katılmak zorundadır. 

-Kaleli ailesinden Leyla Hanım hava sıcaklığının  23 

derecenin üzerinde olduğu günlerde doktor tavsiyesi 

nedeniyle evden dışarı çıkamamaktadır. 

-Ekinci ailesinin şehir dışındaki üyesi Ayşe 16 Nisan sabahı 

erkenden eve dönebilecektir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 

kesinlikle ulaşılabilir? 

A) Korkmaz, Kaleli ve Ekinci aileleri 18 Nisan günü pikniğe 

birlikte gidebilir. 

B) Ekinci ailesinden Ayşe eğer belirtilen zamanda eve 

gelirse tüm aileler birlikte pikniğe gidebilir. 

C) Korkmaz, Kaleli ve Ekinci ailelerinin belirtilen tarihlerde 

birlikte piknik yapmaları mümkün değildir. 

D) Korkmaz, Kaleli ve Ekinci aileleri 20 Nisan günü hep 

birlikte pikniğe gidebilir. 

 

 

 

 

 

 



12, 13, 14 ve 15. soruları metne göre cevaplayınız. 

İnsanlar, evreni keşfetme hayallerini hayata geçirmeye 

başladıklarından beri, Dünya’nın dışında da izler bırakıyor. 

Ruslar tarafından 1957 yılında fırlatılan ve dünyanın ilk 

yapay uydusu olan Sputnik 1’den sonra uzaya yaklaşık 6000 

uydu gönderildi  ancak bu uyduların sadece 1000’e yakını şu 

an hizmet vermeye devam ediyor. Bu, uzayda bol miktarda 

çöpümüz olduğu anlamına geliyor. Yani insan kaynaklı 

atıklar yeryüzünde olduğu gibi uzayda da sorun oluşturuyor. 

Dünya’nın etrafında hareket eden parçacıkların büyük 

kısmını insan kaynaklı atıklar -ömrünü tamamlayan uydular, 

uzay araçlarını taşıyan roket kalıntıları, fırlatmadan sonra 

uzay aracından ayrılan bileşenler-  oluşturuyor.  Bu nedenle 

yörünge kalıntıları olarak da isimlendiriliyorlar. Yörünge 

kalıntılarının büyük kısmı tekrar Dünya’ya düşmesine (bazısı 

atmosferde yanarak yok olurken bazısı yerin yüzeyine 

ulaşıyor) rağmen bir kısmı Dünya’nın etrafında hareket 

ediyor. Dünya’nın etrafında hareket eden farklı büyüklerde 

milyonlarca kalıntı olduğu tahmin ediliyor. Bu parçacıkların 

hızı saatte 30.000 km’ye ulaşabildiği için çok küçük 

parçacıklar bile uzay araçlarına büyük zararlar verebiliyor. 

Space Surveillance Network (SSN) olarak isimlendirilen 

sistem, radar ve teleskoplar kullanarak Dünya'nın etrafında 

hareket eden kalıntıları tespit ediyor, listeliyor ve izliyor. 

İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

12. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin 

yanıtı yoktur? 

A)Yörünge kalıntıları nerelerde bulunmaktadır? 

B) Dünyamızın etrafındaki kalıntılar ne kadarlık bir hıza 

ulaşabilmektedir? 

C)Dünyanın ilk yapay uydusu hangi millet tarafından ve ne 

zaman yapılmıştır? 

D) Dünya’nın etrafında insan kaynaklı atıkların dışında neler 

vardır? 

13. Metinde bulunan ara söz, içinde bulunduğu cümlenin 

hangi ögesinin açıklayıcısıdır? 

 A)Özne                                                 B)Nesne                  

C)Yer Tamlayıcısı                               D) Zarf Tamlayıcısı 

14. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine 

başvurulmamıştır? 

A) Sayısal Verilerden Yararlanma               B) Tanımlama 

C) Örneklendirme                                         D) Karşılaştırma 

 

 

 

15.  Metindeki altı çizili cümle yapıca aşağıdaki 

cümlelerin hangisiyle özdeştir? 

A) Yavaşça kapıyı açtı, içeri girdi. 

B) Bana değer vermediğini düşünüyorum. 

C) Gelebilirsin ama yaramazlık yok. 

D) Gülerek geldi ve yanımıza oturdu. 

 

16.   ‘‘Bakmak’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yay ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır? 

A) Doktor, hastaya bakmadan önce bazı tahliller yapılmasını 

istedi. (muayene etmek) 

B) Bu sınıfta pano düzenleme işine Sema bakıyor. (bir işten 

sorumlu olmak) 

C) Her yere baktım ama telefonunu bulamadım. (görmek)  

D) Binanın dağa bakan bahçesinde güller vardı. ( bir şeyin 

yüzünün bir yöne doğru olması) 

 

17. 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 

O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer... 

                                        Mehmet Akif ERSOY 

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 

A) Abartma                                 B) Kişileştirme 

C) Benzetme                               D) Konuşturma 

 

18.  ‘‘Yıldız futbolcu dünkü maçta fazla varlık 

gösteremedi.’’ cümlesinde altı çizili deyimin cümleye 

kattığı anlam hangisidir? 

A) Elinde her imkan olduğu halde bunlardan 

yararlanamamak, sıkıntıya düşmek. 

B) Beğenilir bir iş yapmak; kendini kanıtlayacak, göze 

görünür bir görevini yerine getirmek; kendini göstermek. 

C) Haksız olarak kazanç elde etmek, vurgun vurmak. 

D) Bir malı hakkı olmadığı hâlde kendisininmiş gibi 

göstermek veya saymak. 

 



 

19. 

Daha ilk çağlarda futbolu andıran oyunlar oynandığı 

bilinmektedir. Avrupa’da İÖ  2. yüzyılda Romalılarca 

yaygınlaştırılan bir oyun futbola çok benziyordu. Bu oyun 

bugünkü futbolun öncüsü sayılır. Bu eski Roma oyunu 

İngiltere’de öylesine sevilmişti ki  karşılaşmalar kentler 

arasında çatışmaya bile yol açmıştı. Bundan dolayı bu oyun 

12. yüzyılda yasaklandı. 

Günümüzde oynanan futbol, İngiltere’de 19. yüzyılın 

sonlarında kurallara bağlandı. 1863′te İngiltere’de kurulan 

Futbol Birliği bu kuralların belirledi. Oyunda sert, acımasız 

ve kırıcı hareketler yasaklandı. Bu anlayışı sürdürenler ise, 

futbolun değişik biçimi sayılan ragbiyi geliştirdiler. Futbol, 

19. yüzyılın sonlarında İngiltere’den Avrupa’ya yayıldı. Kısa 

bir süre içinde de dünyanın birçok ülkesinde oynanan bir 

spor haline geldi. 1904′te Uluslararası Futbol Federasyonu 

(FIFA) *kuruldu. FIFA’nın yönetiminde 1930’da ilk Dünya 

Kupası karşılaşmalarını düzenledi. 

 

Yukarıda verilen metin hangi metin türüne örnektir? 

 

A) Sohbet                                                B) Makale 

C) Deneme                                              D) Anı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden 

farklı  bir anlam ilgisi vardır? 

A) Nazan teyze, parasızlıktan kendine yeni bir ayakkabı 

alamamış. 

B) Çok koştuğundan dizinde derman kalmamıştı. 

C) Akşam tekrar buluşmak üzere oradan ayrıldık. 

D) Sana güveniyorum çünkü değer veriyorum. 

 

 

 

 

                 MEHMET AKİF ÜNALDI 

Eleştiriler ve yorumlar için      :                          

         mau-38@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mau-38@hotmail.com


 

CEVAP ANAHTARI 

1.A 

2.C 

3.A 

4.D 

5.A 

6.B 

7.C 

8.A 

9.D 

10.B 

11.C 

12.D 

13.A 

14.B 

15.B 

16.C 

17.A 

18.B 

19.B 

20.C 

 

 

 

 


