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1. Aşağıdak�ler�n hang�s�nde v�rgül farklı b�r
görevde kullanılmıştır?

 

A)Sebzeler�, meyveler� bol suyla yıkadık.
B)Bahçede yürüdüler, b�nanın g�r�ş�nde

toplandılar.
C)Çocuklar eğlend�, herkes mutluydu.
D)Zeyt�nler� topladık, sepetler� kamyona

yükled�k.

2.
Kızılcık
İlk yem�ş�n� bu sene verd�,
Kızılcık,
Üç tane;
B�r daha seneye beş tane ver�r;
Ömür çok,
Bekler�z;
Ne çıkar?

İlâh� kızılcık!

Orhan Vel� KANIK

Ş��rdek� altı ç�z�l� sözcüğün anlamı
hang�s�d�r?

A)Meyve B)İnc�r C)F�l�z D)Tohum

3.
I.bahçe

II.badem

III.baler�n

IV.batık

Yukarıdak� sözcükler sözlük sıralamasına
göre d�z�ld�ğ�nde hang�s� sondan �k�nc� olur?

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

 

4.
Isı etk�s�yle vücudun herhang� b�r
yer�n�n yara olması, kızarması.
Hastalık sırasında vücudun
ısısının yükselmes�.
Alev almak, tutuşmak, kül olmak.

''Yanmak” sözcüğü ver�len cümleler�n
hang�s�nde yukarıdak� anlamlarından b�r�yle
kullanılmamıştır?

A)Odunlar ıslak olduğu �ç�n zor yanıyor.
B)Tarlada çalışırken güneşten omuzları yanmış.
C)Yemeğ�n acısından ağzı yanınca b�r sürah� su

�çt�.
D)Ateşler �ç�nde yanan hastanın üstü

örtülmemel�.

5.
Aşağıdak� atasözler�nden hang�s�n�n konusu
yay ayraç �çer�s�nde yanlış ver�lm�şt�r?

A) İşleyen dem�r pas tutmaz. (Çalışkanlık)
B)Sakla samanı, gel�r zamanı. (C�mr�l�k)
C)Ayağını yorganına göre uzat. (Tedb�r)
D)B�rl�kten kuvvet doğar. (Dayanışma)

6.
İnsanoğlu her çağda uçma �steğ� duymuştur.Bu
�stek çeş�tl� araçlarla gerçekleşt�r�lmeye
çalışılmış, türlü denemelere aracı olmuştur.Bu
denemeler sonucu pek çok �nsan yaşamını
kaybetm�şt�r.Ama onlar yılmadan çalışmış ve
bugünkü havacılık ve uzay çalışmalarının
öncüsü olmuştur.

Seçeneklerdek� sözcüklerden hang�s�n�n eş
anlamlısı yukarıdak� paragrafta
kullanılmamıştır?

A)Arzu B)Deney�m C)Vasıta D)Hayat
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7. “Anlattığına göre çok yers�z korkuları var.”
cümles�nde altı ç�z�l� sözcüğün yer�ne
aşağıdak�lerden hang�s� get�r�lemez?

 

A)gereks�z B)anlamsız
C)der�n D)manasız

 

 

8.
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde zıt anlamlı
sözcükler b�r arada kullanılmıştır?

A)Karşımda güçlü kuvvetl� duruyordu.
B)Başarmak �ç�n az�mle ve sabırla çalışmak

gerek�r.
C)Uzun ve sıkıcı b�r yolculuktan gelm�şt�k.
D)Gençler�n yaşlılara saygı göstermes� şarttır.

 

 

9.
I.B�lg�n�n kaynağını da�ma sorgulamalıyız.
II. Farklı yollardan köye g�deb�l�r�z.
III. B�nanın altındak� sığınak kocaman.
IV. Burnuma gelen güzel kokunun kaynağını
bulmalıyım.

Yukarıdak� cümleler�n hang�s�nde altı ç�z�l�
sözcüğün kökü d�ğerler�nden farklıdır?

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

 

10.
Adam, bahçes�nde yet�şt�rd�ğ� sebze ve
meyveler� her sabah gen�şçe b�r sepete
dolduruyordu.Bu sabah da ıslık çalarak
bahçes�ne g�rd�.Domatesler�n olduğu tarafa
yürüdü.Yere çömeld�.Sepet� de yanına
bıraktı.Domatesler� sepete doldurmaya başladı.

Metn�n türü aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Deneme B)H�kaye C)Masal D)Günlük

 

 

11.
Hep�m�z hata yapab�l�r�z.Öneml� olan bu
hatalardan ders çıkarab�lmekt�r.Zaman geç�p de
hatalarınızın başınıza bela olduğunu
gördüğünüzde artık çok geç olab�l�r.İç�n�z acır,
aklınıza gelmeyen felaketler�
yaşarsınız.Çevren�zdek�ler de s�z�n durumunuza
üzüleb�l�r ama ne de olsa ateş düştüğü yer�
yakar.K�mse s�z�n kadar üzülemez.Başınıza
felaket gelmeden önlem�n�z� alın.

Bu parçanın ana f�kr� seçeneklerden
hang�s�d�r?

A) İnsanlar başlarına kötü b�r şey gelmeden
önce tüm önlemler� almalı.

B)Yapılan hatalar fark ed�ld�ğ�nde çok geç
olmuş olab�l�r.

C)İnsanlar hatalarından ders çıkarmalıdır.
D)Her �nsan hata yapar.
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12.
İk�nd� güneş�n�n gözler alan ç�y aydınlığı �ç�nde
b�lmed�ğ� sokakları yabancı yabancı dolaşmaya
mecbur oldu.Kasabanın �ç� mahalleler� şenl�k
günler�ne özgü b�r boşlukla sess�z,
durgundu.Çeşmelerden su taşıyan tek tük
adamlarla b�rkaç yaşlı n�neden başka k�mseye
rast gelmem�şt�.Onlar da kend�s�ne acay�p b�r
gözle bu saatte, herkes bahçelerde �ken neden
buralarda dolaştığına şaşar g�b�
bakmışlardı.Sonra... Kızgın, dumanlı b�r gurup
oldu; ezan sesler� arasında kısık, uyuşuk
lâmbalar b�rer b�rer yanıp kasabayı kasvetl� b�r
gece sardı.Erkenden yatmıştı...

Met�n �le �lg�l� b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?

 

A)Olay �k�nd� zamanında geçmekted�r.
B)Ana karakter, su taşıyan adamlar ve b�rkaç

yaşlı n�ne metn�n k�ş�ler�d�r.
C)Olayın geçt�ğ� yer b�r kasabadır.
D)Anlatım b�r�nc� k�ş� ağzından yapılmıştır.

 

13.
K�m�ler� robotları �nsanlığın sonunu get�recek b�r
tehl�ke olarak görüyor, k�m�ler� de �nsanları
çalışmaktan kurtaracak b�r yardımcı olarak.
Vector �se pek suya sabuna dokunmayan, evc�l
hayvan benzer� b�r robot. Yapay zekâ ve �y� b�r
mekan�k altyapı kullanan Vector avuç �ç�ne
sığacak kadar küçük oluşu ve kend�ne has
sempat�k karakter� �le eğlencel� görünüyor. Dört
çek�rdekl� 1.2 GHz �şlemc�s�, HD kamerası, ışık
alıcıları, lazer tarayıcısı, m�krofonları ve
dokunmat�k yüzey� �le hayl� donanımlı olduğu
söyleneb�l�r.

Met�nde hang�s�n�n cevabı yoktur?

A) İnsanların robota bakış açısı ned�r?
B)Vector’un boyutları nasıldır?
C)Vector’un evc�l hayvanlara yararı ned�r?
D)Vector’un alt yapısı nasıldır?

 

 

14.
Hob�; k�ş�n�n �ş�, meslek çalışması, asıl uğraşı
dışında, d�nlend�r�c� b�r �ş olarak yaptığı,
oyalayıcı etk�nl�klerd�r. K�ş� hob�y� eğlence �ç�n
yapar. Zorunlu değ�ld�r. Genell�kle boş
zamanları değerlend�rmek amacıyla yapılan
yetenek gel�şt�r�c�, eğlencel� �şlerd�r.

Yukarıdak� metn�n �çer�ğ�ne en uygun başlık
seçenekler�n hang�s�nde ver�lm�şt�r?

A)Hob� Ne Demekt�r?
B)Hob� ve Yapılış Amacı
C)Hob� ve Zaman
D)Manev� Huzur ve Hob�

  

15.
El�f : Arkadaşlar s�z�n �ç�n b�r b�s�klet
tasarlıyorum. Eğer �stekler�n�z� söylersen�z
�sted�ğ�n�z b�s�klet� kolayca hazırlayab�l�r�m.

Metehan: Ben�m b�s�klet�m çok hızlı olmalı. Bu
yüzden büyük tekerlekler� olsun.

Fatma: Oyuncaklarımızı da yanımıza alab�lmek
�ç�n önünde sepet� de olsun.

Merve: Ben kardeş�m� de arkaya b�nd�rmek
�st�yorum. Lütfen arkasında koltuk olsun.

Çocukların �sted�ğ� özell�klere en uygun
b�s�klet hang�s�d�r?

A) B)

C) D)

 


