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1.
Dünyanın h�ç hazır olmadığı b�r anda başladı bu
salgın. Aslında her zaman böyle b�r �ht�mal
vardı. İnsanlar, pek çok tehl�ke g�b� bu salgına
da yaşamadan önlem almayı düşünemed�ler.
Bunlardan ders çıkaran günümüz �nsanları �se
geçm�şe göre daha hazırlıklı.

Yukarıdak� parçada “gün” sözcüğü hang�
anlamda kullanılmıştır?

A) İç�nde bulunulan, yaşanılmakta olan zaman.
B)Bel�rl� günlerde ev hanımlarının konuk

ağırlamak �ç�n yaptıkları toplantı.
C)Yer yuvarlağının kend� eksen� etrafında b�r

kez dönmes�yle geçen 24 saatl�k süre.
D)Gündüz, havanın aydınlık olduğu zaman.

2.
I.Kuzuya güzel bakmışsınız, k�lo almış.

II.Sınavda sorulan sorulara bakab�ld�n m�?

III.Sadece ben�m odam ormana bakıyor.

IV. Balkonda oturup ağaçta tüneyen kuşlara
bakıyor.

Yukarıdak� cümlelerde “bakmak” sözcüğü
kaç değ�ş�k anlamda kullanılmıştır?

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

 

3.
Mutlu veya mutsuz olmanıza k�m karar ver�r?
Tab�� k� s�z.B�r �nsan mutlu olmayı �sterse mutlu
olur.Sürekl� h�çb�r şey �y� g�tm�yor, h�çb�r şey ben�
mutlu etm�yor dersen�z kolayca mutsuz
olursunuz.Bunun yer�ne her şey güzel g�d�yor,
yaşamak çok güzel dersen�z mutlu b�r �nsan
olup çıkarsınız.

Bu parçanın ana f�kr�n� açıklayan atasözü
hang�s�d�r?

A)Ne ekersen onu b�çers�n.
B)B�r ç�çekle bahar gelmez.
C)Derd� veren devasını da ver�r.
D)Kara gün kararıp kalmaz.

4.
I- Göklerde parlak yıldızlar göz alıyordu.
(N�teleme)

II- Bu odaya kaç k�ş� sığar?(Sayı)

III- Bu çocuk res�m yapmaya bayılıyor.(İşaret)

IV- Okuldak� bazı öğrenc�ler sınıfı bulamamış.
(Belg�s�z)

Numaralandırılmış cümlelerde hang� sıfat
çeş�d� yanlış ver�lm�şt�r?

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

5.
“Mermerden yapılmış �nsan heykel�n�n kırık
başıysa pencereye öbürler�nden daha yakındı.”

Cümledek� �s�m tamlamasının doğru tesp�t�
hang� seçenekte ver�lm�şt�r?

A)Bel�rt�l� �s�m tamlaması kullanılmıştır.
B)Z�nc�rleme tamlama �çer�s�nde sıfat da

kullanılmıştır.
C)B�rden fazla �s�m tamlaması vardır.
D)Tamlamalarda tamlayan ve tamlanan yer

değ�şt�rm�şt�r.
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6.
''İç�n'' edatı cümleye farklı anlamlar
kazandırab�l�r.

Seçenekler�n hang�s�nde bu edatın cümleye
kazandırdığı anlam yay ayraç �çer�s�nde
yanlış ver�lm�şt�r?

A)Vatan �ç�n her şeye katlanılır. ( uğruna)
B)Doktorlar hastalığı �ç�n b�r şey demed�.

(sebep)
C)Bu sorular onun �ç�n çocuk oyuncağı. (göre)
D)Markete g�deb�lmek �ç�n annes�nden �z�n

�sted�. ( amaç)

7.
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde �sm�n
yer�ne geçen b�rden fazla sözcük
kullanılmıştır?

A)Bunu yaptığına �nanamıyorum.
B)Uçağa b�nmey� k�m sevmez k�!
C)Kend�s�yer�ne alışver�şek�m g�ts�n �ster?
D)Ödev�n b�t�nce k�tabımı get�rmey� unutma.

8.
Köyün g�r�ş yoluna adamlar
toplanmıştı.Ortalarında b�r eşek vardı.(I) Eşeğe
tahıl dolu b�r çuval yüklüyorlardı.(II) Ama eşeğ�n
b�r yanı boş olduğundan öbür yanına tahıl
çuvalını yükley�nce dolu çuval eşeğ�n sırtından
kayıp düşüyordu.(III) Bundan dolayı çuvalı b�r
türlü eşeğe yükleyem�yorlardı.

Ahmet onlara ded� k�:

- Eşeğ�n �k� yanına da yük vurun yükler de
dengede dursun.(IV) Yükler o zaman düşmez.

Ver�len cümleler�n hang�s�nde düşüncen�n
yönü değ�şm�şt�r?

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

 

9.
N�hayet damda leylekler göründü,

Upuzun gagalarını takırdatan.

Vefasız sandığımız turnalar döndü,

Geçen yıl g�tt�kler� meçhul d�yardan.

Bu dörtlükte hang� söz sanatı kullanılmıştır?

A)Benzetme B)K�ş�leşt�rme
C)Abartma D)Konuşturma

10.
Ş��r çok kolay tüket�len, üret�lmes� de oldukça
zor b�r sanattır.Herkes�n b�ld�ğ� sözcük ve
kavramlardan yen� b�r duygu anlatımı
yaratacaksınız ya dab�l�nen duyguları en �y�
b�ç�mde aktaracaksınız.Yazdıklarınız da okuru
der�nden etk�ley�p sarsacak.

Bu metne göre seçeneklerden hang�s� ş��r�n
özell�kler�nden b�r� değ�ld�r?

A)Ş��r yazmak çok zordur.
B)Şa�rler yen� sözcükler türet�r.
C)Ş��r okuyucuyu tes�r� altına alır.
D)Ş��rde duygular farklı şek�lde �şlen�r.

11.
Çıplak,ver�ms�z,dümdüz bozkır üzer�nde kesk�n,
sert, dondurucu b�r rüzgâr ıslık çalardı.Soğuk o
kadar etk�l� olurdu k� çıkınlarımızdak� çemen�n
kokusunu b�le alamazdık.Yaratıldığından ber� bu
bozkır üzer�nde belk� de h�çb�r şey yet�şmem�şt�.

Bu parçada hang� duyu organıyla �lg�l�
ayrıntıya yer ver�lmem�şt�r?

A)Tatma B)Koklama C)Dokunma D)İş�tme
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12.
Çukurovalı Karacaoğlan hakkında sahada �lk
derleme çalışmaları yapan ve bunları çeş�tl�
gazete ve derg�lerde yayımlayan Cenupta
Türkmen Oymakları ( Yalgın 1977a; Yalgın
1977b) �s�ml� meşhur k�tabın yazarı Al� Rıza
Yalgın (1888-1960) ş�md� topraklarımız dışında
kalan Selân�k doğumludur. 1920-1950 yılları
arasında ömrünün uzunca kısmındaÇukurova
folklorunu derlem�ş ve özell�kle Karacaoğlan'ı
hasretm�şt�r.

Metn�n konusu ned�r?

A)Al� Rıza Yalgın'ın k�m olduğu ve hang�
çalışmaları yaptığı

B)Karacaoğlan'ın k�m olduğu ve nerede
yaşadığı

C)Çukurova folklorunu ney�n oluşturduğu
D)Karacaoğlan ş��rler�n�n konusu

13.
...

Yaşadıklarımdan öğrend�ğ�m b�r şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın,
ırmaklara,göğe,bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür ded�ğ�m�z şey, hayata sunulmuş b�r
armağandır
Ve hayat, sunulmuş b�r armağandır �nsana.
Ataol Behramoğlu

''Yaşadıklarımdan Öğrend�ğ�m B�r Şey
Var''ş��r�nden b�r bölüm ver�lm�şt�r.

Buna göre ş��r�n ana duygusu ned�r?

A)Mutluluk
B)Umut
C)Yaşama sev�nc�
D)Doğa sevg�s�

 

14.
İlk fotoğraf mak�nes� önünde küçük b�r del�k
bulunan b�r kutuydu. O dönemde bukutuya
“camera obscura” (kamera abskura) adı
ver�l�yordu. Lat�ncede “camera” kutu, “obscura”
da karanlık anlamına gel�yor.Karanlık kutunun
geçm�ş� MÖ 4. yüzyıla kadar uzanır. Karanlık
kutuda kullanılan temel �lken�n b�l�nen �lk tar�f�n�
Ç�nl� f�lozof Moz� (MÖ 470-390)
yapmıştı.Fotoğrafı çek�len c�s�mlerden yansıyan
ışık, kutunun önündek� del�kten �çer� g�rer.
Bunun sonucunda da del�ğ�n karşısındak�
yüzeyde c�sm�n ters b�r görüntüsü oluşur.
Fransız buluşçu Joseph N�cephore N�epce
(Cozef N�sefor N�ps) gel�şt�rd�ğ� özel b�r yöntem
sayes�nde 1825 yılında b�r karanlık kutu
kullanarak günümüze kalan en esk� fotoğrafı
çekt�. Bu yöntemle elde ed�len fotoğraflar
üzerler�ne ışık düştüğünde sertleşen b�r
maddeyle kaplı b�r plakayla elde ed�l�yordu.
Plaka bazı k�myasal maddelerle yıkanarak
sertleşmeyen bölümler� tem�zl�yordu. Böylece
fotoğraf ortaya çıkıyordu. Ancak bu yöntemle
plakanın üzer�nde görüntü oluşması �ç�n
saatlerce beklemek gerek�yordu.

Metne göre aşağıdak� b�lg�lerden hang�s�ne
ulaşılamaz?

A) İlk fotoğrafı çeken muc�t Joseph N�cephore
N�epce' t�r.

B)Karanlık kutu tar�htek� �lk fotoğraf mak�nes�d�r.
C)İlk fotoğraf 1825 yılında b�r plaka üzer�nde

elde ed�len görüntüdür.
D)Karanlık kutunun muc�d� Joseph N�cephore

N�epce 't�r.
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15.

 

Eylül, Em�r, Efe, Orhan, Sevg� �s�ml� öğrenc�ler
Mers�n Ölçme Değerlend�rme Merkez�n�n
yapacağı çevr�m �ç� sınava g�recekt�r.
Öğrenc�ler ve sınavla �lg�l� b�lg�ler ver�lm�şt�r.

Her öğrenc� b�r branştan sınava
g�recekt�r.
Orhan’ın sınavı Eylül �le Efe’n�n
arasındadır.
Sevg�,Orhan’dan 3 saat sonra
sınava g�recekt�r.
Em�r,Efe'den sonra sınava
g�recekt�r.

Ver�len b�lg�lere göre hang�s� söylenemez?

A)Orhan, matemat�k ders� sınavına g�recek.
B)Eylül ve Efe aynı sayıda soru yapacaktır.
C)Sevg�, Em�r'den daha çok soru çözecekt�r.
D)İlk sınava Eylül, en son sınava Sevg�

g�recekt�r.

 

  


