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1. Annem yaptığı işe her zaman önem verirdi. Bizim de kendisi gibi olmamızı isterdi. 

Yaptığımız işi hakkıyla yapmamızı o işte başarılı olmamızı isterdi. Her sabah işe giderken 
bize “İnce eleyip sık dokuyun. İşlerinizde hata yapmayın.” derdi. O gün bu gündür işlerimi 
yaparken çok dikkat etmeye çalışırım. Ne zaman bir işimi geçiştirmeye çalışsam annemin 
sözü kulaklarımda çınlar. 

Parçadaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde vardır? 

 

A) Ahmet, her zaman arkadaşlarının en hassas olduğu konulardan söz açardı. 

B) Kardeşim okulda yaşadığı her şeyi eve gelir gelmez damdan düşer gibi anlatırdı. 

C) O her zaman kafasına göre hareket eder kimseyi dinlemezdi. 

D) Polis olay yerini en ince ayrıntılarıyla araştırıp gözden geçirdi. 

 
2. Hiç olmazsa unutmamak isterdim. 

Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar... 

Yalnız bırakmayın beni hatıralar. 

Az yanımda kal çocukluğum, 

Temiz yürekli uysal çocukluğum... 

 
 Yukarıdaki şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A) Yaşadığı hayattan memnun değildir. 

B) Yaşadıklarından pişmanlık duymaktadır. 

C) Yalnız kalmaktan korkmaktadır. 

D) Çocukluğuna özlem duymaktadır. 
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3. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk(  ) (  )Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı 

kavramak ve küresel sermeyenin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün 
olmayacaktır(   )(   ) dedi(   ) 

Yukarıdaki metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir? 

 

A) (  . )(  “ )(  , )(  “ )(  . ) 

B) (  , )(  “ )(  “ )(  , )(  . ) 

C) (  , )(  “ )(  . )(  “ )(  . ) 

D) (  , )(  “ )(  , )(  , )(  . ) 

 
4. Mert: “Kurbanlık almaya giden babam satıcıyla üç aşağı beş yukarı anlaştığını söylüyor.” 

Mert’in babasının ifadesinde geçen deyim, hangi söz veya söz grubu yerine geçecek 
şekilde kullanılmıştır? 

 

A) yaklaşık olarak 

B) tahminen 

C) kesinlikle 

D) sonuç olarak 
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5. Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek ya da küçülterek anlatmaya 

abartma(mübalağa) denir. 

Sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın 
kuvvetli olanla ilgi kurulmasına benzetme(teşbih) denir. 

İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasına konuşturma(intak) denir. 

Anlamca birbirinin aksi iki düşüncenin bir arada söylenmesine karşıtlık(tezat) denir. 

Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer 
verilmemiştir? 

 

A) Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi, 

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. 

B) Sıladan ayrıyım gözümde yaşlar 

Sel olup taşacak bir gün derinden. 

C) Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu’yu 

Bir baştan bir başa selam götürür. 

D) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. 

Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. 
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6. Ruşen, trenin acı düdüğünü duyunca masum bir hayalden apansız uyanır gibi irkildi. 

İstasyon merdivenlerini koşar adım birer ikişer indi. Elindeki çiçekleri hırpalamamak için 
ceketi arasına sardı. O sıra trenin son vagonunun demir raylardan süzülerek hızla ilerlediğini 
gördü. Öndeki vagonlara doğru koştu. Trende yolcular yer kapma telaşında idi. Bir yandan 
pencerelere göz gezdiriyor, bir yandan da koşuyordu. Kaç pencere sonra dedesinin alaca 
renkli kazağını görür gibi oldu. Artık gücü kalmamış, tren de iyice hızlanmıştı. Pencereye 
yetişemeden tren gözden hızlıca uzaklaştı. Ceketinin altındaki çiçek buketini yokladı. 
Heyecanla bütün çiçeklerin hırpalandığını, tek tük yapraklarını döktüğünü gördü. O sıra her 
gidenin bu yapraklar gibi hayatından koptuğunu düşündü. 

Yukarıdaki paragrafa göre; 

I. Olay: Çiçekleri düşürmeme telaşı 
II. Kahraman: Ruşen 

III. Zaman: Dakikalar içinde 
IV. Yer: Otogar 
V. Anlatıcı: 3.kişi ağzıyla anlatım 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

 

A) I - III - IV 

B) II – III - V 

C) II - IV – V   

D) I – II - III 
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7. 

 
 
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken 
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de insanlık tarihinin bilinen ilk tapınakları yer alıyor. Şanlıurfa 
Arkeoloji Müzesi'nin girişinde bir pano var. Panoda İngiltere'deki Stonehenge'in M.Ö 
2500'de, Mısır piramitlerinin M.Ö 2600'de, Mezopotamya Zigguratları'nın M.Ö 4000'de, 
Portekiz'deki Almenders Cromlech'in M.Ö 6000'de, Göbeklitepe'deki tapınakların ise M.Ö. 
12.000'de inşa edildiğini gösteren bir çizelge bulunuyor. Bu çizelge bile Göbeklitepe'nin, 
insanın tarihsel yolculuğunda nerede durduğunu anlamak için yeterli. Burada, insanın kendi 
elleriyle yaptığı, bilinen ilk tapınaklar var. Bu tapınaklar insanın henüz yerleşik hayata 
geçmediği, avcı olarak yaşadığı bir dönemde inşa edilmiş(…) 
 
Paragraf hangi ifadelerle tamamlanırsa kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı 
olur? 
 

 

A) Toplumsal iş bölümünü benimseyen Göbeklitepe insanlarının T şeklinde stellerden oluşan 

tapınakları ne kadar sürede inşa ettiklerine dair araştırmalar devam ediyor.  

B) Yerleşik hayata geçmemiş ilkel avcı toplumlarında inancın yerinin olmadığı düşüncesi 

Göbeklitepe keşifleriyle değişti. 

C) Sonra burayı inşa edenler, nedendir bilinmez, üzerini toprakla kapatmış ve Göbeklitepe 

derin bir uykuya yatmış. 

D) Göbeklitepe'de yaşayan insanlar, yerleşik hayata geçmeden önce ileri düzeyde 

mühendislik zekâsına ve daha avcı toplumuyken bile bir inanca sahiptiler. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/gobeklitepe
https://www.sabah.com.tr/haberleri/gobeklitepe
https://www.sabah.com.tr/haberleri/gobeklitepe
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 Dün gece inanılmaz bir rüya gördüm. Rüyamda inanılmaz şeyler yapabiliyor dünyanın dört 

bir yanını dolaşıyordum. Su altında nefes alabiliyordum mesela. Okyanusun 
derinliklerindeydim ve balıklarla dost olmuştum. Sanki konuşuyordum onlarla. Sonra birden 
uçsuz mavi gökyüzünde buldum kendimi. Kanatlarım olmadan uçabiliyordum, süzülüyordum 
gökyüzünde ve olabildiğine özgürdüm. Daha sonra çok güçlü hissettim kendimi. Karlı 
dağların tepelerinde tek başıma dolaşıyordum ve hiç yorulmuyordum. Son olarak da 
kutuplarda gördüm kendimi. Gece karların üstüne uzanmış yıldızları seyrediyordum ve hiç 
üşümüyordum. Vardır elbette bunun da bir hikmeti dedim. Bilge insanların “Rüyanı 
gerçekleştirmenin ilk yolu uyanmaktır.” sözünden hareketle hayali gerçeğe dönüştürmeye 
başladım. İşte böyle başladı rüya gibi yolcuğumun hikâyesi. 
 

(8. ve 9. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

 
8. Aşağıdaki görsellerden hangisi metinde bahsedilen kişinin yaptığı eylemlerden biri 

değildir? 

 

A)  

  

B) 

  
C) 

 

D) 
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9. Parçada geçen altı çizili cümle ile anlatılmak istenen nedir? 

 

A) Hayallere ulaşmak, hayale dalmakla değil bir an önce çabalamakla olur. 

B) Bazı rüyaların gerçek hayatta gerçekleşmiş olduğunu görürüz. 

C) Uyandığımızda gerçek hayata ve yaşama dönmüş oluruz. 

D) Rüya görmek, onu gerçekleştirmenin yarısıdır. 

 
10. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç 

(sebep-sonuç) cümleleri denir. 

Örneğin: “Evi uzak olduğu için doğum günüme gelememiş.” 

Yukarıdaki cümlede yükleme “neden gelememiş?” sorusunu yönelttiğimizde “evi uzak 
olduğu için” cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış sebebi bildirildiği için bu cümle sebep-sonuç 
cümlesidir. 

Buna göre, “ilk olarak” söz grubu aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 
anlamı kurmuştur? 

 

A) İlk olarak yağ koymadığından tava yandı. 

B) İlk olarak sınav kaygısıyla başa çıkmalısın. 

C) Kitap okurken ilk olarak duruşunu ayarla. 

D) Size ilk olarak kendimi tanıtmalıyım. 



 

8 
 

 

 

 

 
11.  Keon, Belçika’da bir aile tarafından sahiplenildi.  

 Keon, 77 santimetre uzunlukla dünyanın en uzun kuyruklu köpeği. 

Bu iki cümlenin anlamlı şekilde birleştirilmiş hali hangisidir? 

 

A) Dünyanın en uzun köpeği Keon, Belçika’da  yaşayan bir aile tarafından sahiplenildi. 

B) 77santimetre ile Dünya’nın en uzun köpeği Keon, Belçika’da bir aile tarafından 

sahiplenildi. 

C) 77santimetre ile Dünya’nın en uzun kuyruklu köpeği Keon, Belçika’da bir aile tarafından 

sahiplenildi. 

D) Keon, Dünya’nın en uzun kuyruklu köpeği ve kuyruğu 77 santimetreden oluşuyor. 
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12. Deneme: Bir insanın 

herhangi bir konuda duygu, 
düşünce ve görüşlerini 
paylaşmak amacıyla kesin 
hükümlere varmadan 
samimi bir üslupla yazdığı 
yazılardır. 

Makale: Bilimsel metin 
türlerinin en önemlilerinden 
biridir. Belli bir düşünceyi 
kanıtlara dayandırarak 
açıklayan yazılardır. Bir 
görüşün doğruluğunu veya 
yanlışlığını ispatlamak 
amacıyla da yazılabilir.  

Sohbet: Bir yazarın, 
herhangi bir konudaki 
düşüncelerini karşısında-
kiyle konuşuyormuş gibi, 
samimi bir üslupla ve 
kesinlik katmadan yazdığı 
yazılara denir. 

 

I. Aya gideceğiz, yıldızlarda bizim gibi kişiler varsa onlarla tanışacağız, konuşacağız da ne 
olacak? Bunu sormak doğru değildir. İnsanoğlu bilginin neye yarayacağını düşünmeden 
bilmek ister. Aya gitmek, yıldızlardaki kişilerle tanışmak, başımıza büyük dertler de 
açabilir; olsun, bilgi uğrunda rahatımızı, mutluluğumuzu esirgeyecek miyiz? 
 

II. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat 
yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez 
insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir 
şey yapmamıştır. 
 

III. Türkiye’de ilk “Hayvanları Koruma Kanunu” çıkartılma çalışmaları İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Sungurbey 
(1928-2006) tarafından 1980’li yıllarda başlatılmıştır. İsmet Sungurbey’in “Hayvan 
Hakları” isimli kitabı Türkiye’de hayvan hakları alanında yazılmış ilk kitaplardan biridir. 

Yukarıda tanımlanmış metin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

 

 I II III 

A) Deneme Makale Sohbet 

B) Sohbet Deneme Makale 

C) Makale Deneme Sohbet 

D) Deneme Sohbet Makale 
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13. 

 ÖZNEL 
YARGI 

NESNEL 
YARGI 

NEDEN-
SONUÇ 

CÜMLESİ 

AMAÇ-
SONUÇ 

CÜMLESİ 

ÜSLUP 
CÜMLESİ 

Babasını görmek 
için iş yerine gitti.   

  
 

Bu denli güzel bir 
ekmeği başka 
nerede bulabiliriz 
ki! 

 
    

Yarınki toplantıda 
şehrin çevre 
sorunları 
görüşülecek. 

  
   

Ağır işte 
çalıştığından 
sürekli beli 
ağrıyor. 

  
 

  

Yazar, bu 
eserinde akıcı bir 
dil kullanıyor. 

   
 

 

 

 

İki öğrenci, katıldıkları bir sınavda verilen cümleleri anlam özelliklerine göre belirtmişlerdir. 
Her bir doğru yanıt 5 puandır. 

Tabloya göre öğrenciler kaç puan almıştır? 

 

 I. Öğrenci II. Öğrenci 

A) 20 25 

B) 25 15 

C) 10 10 

D) 15 20 
 

I. Öğrenci II. Öğrenci 
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14. 

 
 

TÜR 

 

OKUMA GÜNLERİ 

 

TOPLAM OKUNAN 
SAYFA SAYISI 

 

GAMZE 

Şiir 
Hikâye 
Roman 

Pazartesi, 
Çarşamba, 

Cuma, Pazar 

 

376 

 

ANIL 

Biyografi 
Roman 
Tiyatro 

Pazar, Salı 
Perşembe 

 

189 

 

SONGÜL 

Roman 
Araştırma 

Mizah 

Pazartesi, Salı, 
Perşembe, 

Cuma, Cumartesi 

 

401 

 

BEKİR 

Roman 
Anı 
Şiir 

Çarşamba, Cuma, 
Cumartesi 

 

284 

 

Tabloda dört farklı öğrencinin bir ayda okudukları kitapların türleri, okunan toplam sayfa 
sayıları ve bir haftadaki okuma günleri verilmiştir. 

Verilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? 

 

A) Roman, en çok tercih edilen türdür. 

B) Ardışık üç gün kitap okuyan tek kişi Songül’dür. 

C) En fazla şiiri Gamze, en az şiiri Bekir okumuştur. 

D) Bekir, Anıl’ın okuduğundan fazla; Gamze’ninkinden daha az sayfa okumuştur. 
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15. 

 
 
Müslüm Gürses’in yaşam hikâyesini konu edinen “Müslüm’’ filmi bir ayda 5 milyon 56 bin 
izleyiciye ulaştı. Film tüm zamanların en çok izlenen filmler sıralamasında da 8’inci sıraya 
yükseldi. Film, sanatçının şöhrete kavuştuğu Adana’da 158 bin 664 kişi tarafından izlendi. 
Sanatçının memleketi Şanlıurfa illere göre izlenme sayısında 28.oldu. Film Şanlıurfa’da 
42 bin 647 kişilik gişe yaptı. 
 

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden 
yararlanılmıştır? 

 

A) Tanık gösterme - Sayısal verilerden yararlanma 

B) Karşılaştırma - Tanımlama 

C) Sayısal verilerden yararlanma - Karşılaştırma 

D) Örneklendirme - Benzetme 
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16. İkilemeler: Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı 

sözcüğün, eş, yakın, karşıt anlamlı veya sesleri birbirini çağrıştıran sözcüklerin yan yana 
kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna denir. 

Durum zarfı: Fiilin bildirdiği işin, oluşun veya hareketin durumunu, özelliğini veya sebebini 
belirten zarflardır. Fiille sorulan “nasıl?” veya “neden, niçin, niye?” sorularına cevap verir. 

Buna göre, aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi durum zarfı olarak 
kullanılmıştır? 

 

A) Kırmızı kırmızı elmaları ağaçtan topladık. 

B) Caddede sabah sabah trafik çok yoğun. 

C) Karşısındakilerle ileri geri konuşuyordu. 

D) Soğuk soğuk terler akıyordu yüzünden. 

 
17. Ek-fiillerin iki görevi vardır: 

I. İsim veya isim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapmak. 
II. Basit zamanlı fiilleri, birleşik zamanlı yapmak. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde 
kullanılmıştır? 

 

A) Annem bana göre dünyanın en harika kadınıdır. 

B) Bence arkadaşın Eskişehir’e çoktan varmıştır. 

C) Sınavda hem zor hem kolay sorular vardır. 

D) Benim de hayalimdeki meslek öğretmenliktir. 
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18. Aşağıdaki görsel, bir internet kitapçısının 2018 yılına ait kitap satış sayısı, görseldeki grafik 

ise bu sayının yaş gruplarına göre dağılımını göstermektedir. 

 

 
 

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? 

 

A) Bir yılda 10.726.969 okuyucuya ulaşmıştır. 

B) Kendi üyelerinin dışında da satış yapmıştır. 

C) Yıl içerisinde üyelerinin hepsi kitap almıştır. 

D) Yaş ortalaması arttıkça kitap satış oranı azalmıştır. 
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19. Aşağıdaki görsel Anadolu Ajansı’ndan alınmıştır. 

 
 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi dünyadaki açlık sorunu ile ilgili bir 
çözüm önerisi olamaz? 

 

A) Dünyadaki savaşların sona ermesi. 

B) Dünyada kıtlık sorunu yaşayan ülkelere temel gıda yardımlarının yapılması. 

C) Gelişmiş ülkelerdeki israfın önlenmesi ve artan gıdanın ihtiyaç duyulan yerlere 

ulaştırılması. 

D) Obezite ile mücadele için insanların spor yapmaya teşvik edilmesi. 
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20. Aşağıda bir tiyatro gösterisi için hazırlanan davetiye verilmiştir. 

 
 

Davetiyede yapılan yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yapılmıştır? 

 

A) Kardeşim Ata Ortaokulunda okuyor. 

B) Seni görmek banada çok iyi geldi. 

C) Dersimiz hafta içi 09.15’te başlıyor. 

D) Sınavımız 01.09.2019’da yapılacak. 
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KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ… 

 

Ziya KOYUNCU  
Zeliha Ramazan Alpan Ortaokulu / EYYÜBİYE 

Hikmet DURSUN 
Hatice Kübra İmam Hatip Ortaokulu / KARAKÖPRÜ 

Şura GÜLDAŞ 
Gölcük İmam Hatip Ortaokulu / HİLVAN 

Neşe BAYIK 
İmam Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulu / VİRANŞEHİR 

Mustafa TENEKECİ 
Bahçelievler Ortaokulu / HALİLİYE 

Ömer Faruk MARAŞ 
Atatürk Ortaokulu / EYYÜBİYE 

Ramazan DURMAZ  
Profilo Ortaokulu / HALİLİYE 

Ayşegül AKPINAR 
Konuklu Ortaokulu / EYYÜBİYE 

Cem GÜLDEN 
Uluyazı Ortaokulu / HİLVAN 

 
 

 


