
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Bet�mleme, sıfatların kullanıldığı, anlatılanı gözde canlandırmayı amaçlayan ve kısaca sözcüklerle res�m 

yapma sanatı olarak �fade ed�len anlatım b�ç�m�d�r. 
 
Aşağıdak� met�nlerden hang�s�nde bet�mley�c� anlatım kullanılmıştır? 
 

 A) Çocuk yırtık elb�ses�yle durmadan ağlıyordu. Ağlaması o kadar etk�ley�c�yd� k� herkes dönüp bakıyordu. 
Neden sonra b�r kadın çocuğun yanına g�derek n�ç�n ağladığını sordu. Çocuk annes�n� kaybetm�şt�. 
 
B) Yazı yazmaya yarayan araca kalem den�r. Kalem dey�p geçmemek gerek. Kalemler�n b�rçok çeş�tler� 
vardır. Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem bunlardan sadece b�rkaçıdır. Tar�hte kullanılan �lk 
kalemlerden b�r� de kuş tüyü kalemlerd�r. 
 
C) Başarı s�zce neye bağlıdır? Zekâya mı, çalışmaya mı?  Ben başarının çalışmaktan geçt�ğ�n� 
düşünüyorum. İnsan çalışmadan, çabalamadan sadece zek� d�ye başarı elde edemez. Zekâ b�r ham elmas 
olab�l�r, onu ortaya çıkaran ve paha b�ç�lemez yapansa çalışmaktır. 
 
D) Sah�lde küçük b�r tekne, bell� k� yıllarca kullanılmış. Tekneye uzaktan bakıldığında b�le yılların 
yorgunluğu bell� oluyor. Boyası aşınmış, bazı tahtaları kırılmış. Üzer�nde kırmızı b�r boyayla görüntüsüne 
yaraşır b�r yazı:  “Baba Yorgun.”    

 
2. Sesteş sözcükler, yazılış ve okunuşları aynı 

anlamları tamamen farklı sözcüklerd�r. 
 
Buna göre aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde 
sesteş sözcük kullanılmamıştır? 
 

 A) Buzda kayıp düşen çocuğa arkadaşları 

güldü. 

B) B�z�m köyümüzde çok güzel kazlarımız 

vardı. 

C) B�r gün güneş buralara da yen�den 

doğacaktır.  

D) Çocuğun sevd�ğ� yorganın yüzü epey 

k�rlenm�şt�r. 

 

 
3. Sözcükler arası anlam �l�şk�ler� bel�rlen�rken 

sözcüğün cümledek� anlamına d�kkat 
ed�lmel�d�r. 
 
Yukarıdak� b�lg�y� d�kkate alarak  “Köyden 
kara haber geld�.” cümles�ndek� altı ç�z�l� 
sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdak� cümleler�n 
hang�s�nde kullanılmıştır? 
 

 A) Bu yıl yağmur çok yağdığından mahsuller �y� 

olacak. 

B) Takım kaptanı bana s�yah formasını hed�ye 

ett�. 

C) Buralara gelen kuşların çoğu beyaz 

kanatlıdır. 

D) Gem�den baktığımızda henüz kara 

görünmüyordu. 
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4. Mecaz anlam, b�r sözcüğün gerçek 

anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı 
anlamdır. Örneğ�n; “Teyzem b�z� hep sıcak 
karşılar.” cümles�nde “sıcak” sözcüğü mecaz 
anlamdadır. 
 
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde altı ç�z�l� 
�fade mecaz anlamda kullanılmamıştır? 
 

 A)Gece karanlığında �ç�mde b�r korku oluştu. 

B)  Bana kırıcı sözler söylemes�n� beklem�yor-

dum. 

C) O kadar acıkmıştım k� karnım z�l çalıyordu. 

D) Aramızdak� soğukluk güzel b�r sözle ortadan 

kalktı. 

 
5. I. Vatanını en çok seven, görev�n� en �y� 

yapandır 
II.  K�me sorsanız vatanını çok sevd�ğ�n� söyler 
III. Her asker� b�rl�ğ�n g�r�ş�nde b�r yazı vardır 
IV. Pek� neden herkes askerler kadar görev�n� 
�y� yapmaz 
V. Askerler�m�z�n bu denl� başarılı olmasının 
neden�d�r bu 
 
Yukarıdak� cümleler anlamlı b�r bütün 
oluşturacak b�ç�mde sıralandığında hang�s� 
baştan dördüncü olur? 
 

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

 
7. B�rb�r�ne karşıt düşünceler�n, kavramların, 

duyguların b�r arada kullanılması sanatına 

“karşıtlık-tezat” sanatı den�r. Örneğ�n, “Açılır 

kapanan kapılar ardında kalan sırlar.” 

D�zes�nde “açılır” ve “kapanan” sözcükler� 

arasında karşıtlık sanatı vardır. 

Bahsed�len söz sanatı aşağıdak� cümleler�n 

hang�s�nde vardır? 

 A) Solmuş ç�çekler�m canlandı sen gel�nce. 

B) Pamuk g�b� eller�n� öpmeye doyamam. 

C) Yol yorgun, yolcular hep mutsuzdur. 

D) Kırk yıl görmesem h�ç değ�şmezs�n. 

 
6. 

                                                                                                        

“Bu ağaç fidanlarını sana get�rd�m, �k�m�z 

d�keceğ�z onları. Büyüyüp yet�ş�nce sen de 

büyüyeceks�n, �y� b�r �nsan olacaksın. Buna 

�nanıyorum, göreceks�n, yanılmadığımı 

anlayacaksın.” 

Bu sözler� söyleyen b�r k�ş� aşağıdak� 

duygulardan hang�s�ne hâk�md�r? 

 A) Umut 

B) Mutluluk 

C) Heyecan 

D) Sevg� 
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8. I. İş fi�ller�, öznen�n kend� �steğ� �le gerçekleşen ve öznen�n b�r nesney� etk�led�ğ� fi�llerd�r. Bu fi�llerde öznen�n 

yaptığı �şten etk�lenen b�r nesne (varlık) vardır. 

II. Durum fi�ller�, öznen�n sürekl�l�k gösteren b�r durumunu anlatan fi�llerd�r. Durum fi�ller�nde öznen�n yaptığı 

�şten etk�lenen b�r nesne (varlık) yoktur. 

III. Oluş fi�ller�, öznen�n kend� �rades� dışında geç�rd�ğ� değ�ş�m� b�ld�ren fi�llerd�r. Oluş fi�ller�nde daha çok 

“zaman �çer�s�nde kend�l�ğ�nden olma” söz konusudur. 

Tanımlara göre aşağıdak� seçeneklerden hang�s�nde üç fi�l türü b�rl�kte örneklend�r�lm�şt�r? 

 A) 

   
B) 

   
C) 

   
D) 
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9. Yapım ek� almamış, kök durumundak� fi�ller bas�t yapılıdır. F��l kökler�ne gelen çek�m ekler�, fi�ller�n 

anlamını değ�şt�rmed�ğ� �ç�n bas�t fi�ller çek�m ek� alab�l�r. B�r ya da b�rden fazla yapım ek� almış fi�llere 
türem�ş fi�l den�r. Yen� b�r eylem� karşılamak üzere, en az �k� sözcüğün b�r araya gelmes�yle oluşan fi�llere 
b�rleş�k fi�l den�r.  

 
Örnek:        yazacak,   güldürdü,   yardım etm�ş 

          Bas�t       Türem�ş         B�rleş�k 
 

Buna göre, 
 
I. Ab�s� Ankara’dan erken dönüyormuş. 
II. Hoşuna g�tmeyen eşyaları depoya kaldırttı. 
III. Yazarın b�lg� düzey� anlatımı da etk�l� kılmış. 

 
cümlelerde yer alan fi�ller�n yapı özell�kler�ne dağılımı hang� seçenekte doğru ver�lm�şt�r? 

           Bas�t           Türem�ş             B�rleş�k 

A)    III       I                                         II 

B)    III       II         I 

C)               II       I        III 

D)    I       II                   III 

 
10. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların 

sera etk�s� yapması sonucunda ortaya çıkan 

sıcaklık artışına den�r. Son 20 yılda �se sıcaklık 

0.25 �le 0.40 C derece artmıştır. B�l�m 

�nsanların yaptığı araştırmaya göre küresel 

ısınmanın önümüzdek� yüz yıl �ç�nde dünya 

ortalamasını yaklaşık 1.4 �le 5.8 C derece 

artıracaktır. Z�ra bu artıştan b�z de 

etk�leneceğ�z. Bu konuda Kand�ll� Rasathanes� 

Başkanı Ad�l Tek ”İstanbul son yüzyılın en 

sıcak üçüncü kışını yaşayacak.” dem�şt�r.  

Yukarıdak� parçada düşüncey� gel�şt�rme 

yollarından hang�s� kullanılmamıştır? 

 A) Tanımlama 

B) Tanık gösterme 

C) Sayısal ver�lerden yararlanma 

D) Benzetme 

 
11. Atasözler� uzun yıllar önce yaşanmış 

tecrübeler�n nes�llere aktarılmasını sağlayan 

kısa ve özlü sözlerd�r. Yaşanılan duruma göre 

�çerd�kler� anlamla olayı özetlerler.  

Aşağıdak� atasözler�n� anlamlarına göre 

grup hal�ne get�r�ld�ğ�nde hang� atasözü 

grup dışında kalır? 

 A)Kır atın yanında duran ya huyundan ya 

suyundan kapar. 

B)B�r el�n nes� var �k� el�n ses� var. 

C)Üzüm üzüme baka baka kararır. 

D)Kenarına bak bez�n� al anasına bak kızını al. 
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 12. ve 13. soruları aşağıdak� metne göre yanıtlayınız. 

B�r adam Wash�ngton metro �stasyonunda çöp b�donunun yanına d�k�l�r ve 

önüne kemanının kılıfını sererek 3,5 m�lyon dolar değer�ndek� kemanını 

çalmaya başlar. Bu süre �ç�nde, çoğu �şe yet�şme telaşındak� yaklaşık b�n k�ş� 

kemancının önünden geç�p g�der.  

Kemancıya en çok d�kkat eden �se üç yaşında b�r çocuktur. Annes� alelacele 

çek�şt�r�rken kend�s�n�, durup kemancıya bakar. Sonunda annes� kuvvetl�ce 

çek�şt�r�r çocuğu ve çocuk sürekl� arkasına bakarak yürümeye başlar.  

Çaldığı 45 dak�ka boyunca kemancının önünde sadece altı k�ş�, çok kısa b�r 

süre durur. Kemancı çaldığı süre �ç�nde 32 dolar toplar. Çalmayı b�t�rd�ğ�nde 

�se sess�zl�k hâk�m olur ve k�mse onun durduğunu fark etmez, alkışlamaz. H�ç 

k�mse onun dünyanın en �y� kemancısı Joshua Bell olduğunu anlamaz. Oysa 

Joshua Bell'�n metrodak� bu m�n� konser�nden önce Boston'da verd�ğ� 

konser�n�n b�letler� yüzlerce dolara satılmıştır. 

Pek� s�z �lg� göster�r m�yd�n�z? Eğer dünyanın en ünlü müz�syenler�nden b�r�n�n dünyada yazılan en �y� 

eserlerden b�r�n� çalarken onu durup da d�nleyecek b�r dak�kanız b�le yoksa acaba daha neler 

kaçırıyorsunuz hayatta h�ç düşündünüz mü? 

 
12. Yukarıdak� met�nde asıl anlatılmak �stenen aşağıdak�lerden hang�s�d�r? 

 A) Sanatın gerçek değer�n� sadece çocuklar anlar. 

B) İnsanlar yalnızca para verd�ğ� şeylere değer ver�rler. 

C) Hayatın hızlı akışı güzell�kler� görmem�z� engeller. 

D) Wash�ngton’da yaşayanlar müz�kten hoşlanmazlar. 

 
13. Yukarıdak� met�nde h�kâye unsurlarından hang�s� bel�rg�n değ�ld�r? 

 A) Yer 

B) Zaman 

C) Olay 

D) K�ş� 
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14. B�r adam P�casso’ya şöyle der: 

 
“Renkler� karıştırmaktan ve �ç �çe geçm�ş 
şek�ller ç�zmekten başka yeteneğ�n yok g�b� 
gel�yor bana.” 
 
P�casso fırçasını alır ve yere b�r buğday tanes� 
ç�zer. O kadar çok buğdaya benzer k� b�r tavuk 
gel�r ve yemek �ç�n gagalamaya başlar. 
Gördüğü olay karsısında şaşkına dönen adam 
P�casso’ya: 
 
“Bu kadar mükemmel res�mler yapab�l�yorken 
n�ç�n anlaşılmaz gar�p res�mler yapmakta ısrar 
ed�yorsunuz?” der. 
 
P�casso şöyle der: 
 
“Ben res�mler�m� anlaşılmak �ç�n yapmıyorum.” 
 
Yukarıdak� parçada adamı etk�leyen sanatın 
hang� yönüdür? 
 

 A) Evrensell�k 

B) Gerçekç�l�k 

C) Öznell�k 

D) Soyutluk 

 
15. D�l�m�z�n zeng�nl�kler�nden b�r�s� de h�ç 

kuşkusuz dey�mlerd�r. Çok şaşırmak anlamına 
gelen “ağzı açık kalmak(1)”, çok sev�nmek 
anlamına gelen “ağzı kulaklarına varmak(2)” 
b�r şeyden h�ç yememek anlamına gelen 
“ağzına sürmemek(3)“ ağzı sıkı anlamına 
gelen “ağzında bakla ıslanmamak(4)” 
dey�mler� buna en güzel örneklerd�r. 
 
Yukarıdak� met�nde yer alan dey�mler�n 
hang�s�n�n açıklaması yanlış ver�lm�şt�r? 
 

 A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 
16. Çek�ml� b�r fi�l�n, aldığı zaman ek�ne göre 

b�ld�rmes� gereken zaman dışında b�r zamanı 
göstermes� ve bundan doğan anlam 
kaymasına “zaman kayması” den�r. 
 
Örneğ�n; “Dersler�me düzenl� çalışıyorum.” 
cümles�nde ş�md�k� zaman ek� –yor gen�ş 
zaman anlamında kullanılmıştır.  
 
Aşağıdak� cümleler�n hang�s�nde bu 
açıklamadak� b�r durum söz konusudur? 
 

 A) Her gün bu yolu yürür. 

B) Gelecek salı burada toplanacağız. 

C) Annem çok güzel b�r elb�se almış. 

D) Yakında Adana’ya g�d�yorum. 
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19. Toplumda çok sık görülen gr�p, özell�kle kış 

aylarında ve mevs�m geç�şler�nde 
görülmekted�r. Her yaş grubunda b�reylerde 
görülen gr�p, genell�kle soğuk algınlığı �le 
karıştırılmaktadır. Ancak soğuk algınlığı, hafif 
b�r kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma g�b� 
bel�rt�lerle kend�n� göstermekted�r. Ancak gr�p 
an�den yükselen ateş, ş�ddetl� kas ve eklem 
ağrıları, baş ağrısı ve kuru öksürük şekl�nde 
bel�rt�lerle kend�n� göstermekted�r. 
 
Yukarıdak� parçaya göre hang�s�ne 
ulaşılamaz? 
 

 A) Gr�p çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda 

görüleb�l�r. 

B) Gr�p ve soğuk algınlığı b�rb�r�ne benzer 

hastalıklardır. 

C) An�den yükselen ateş ve baş ağrısı gr�b�n 

bel�rt�ler�d�r. 

D) Kış aylarında ve mevs�m geç�şler�nde gr�p 

görüleb�l�r. 

 
17. Sadece Ayla, Burcu, Cem�le, Den�z, Ela ve 

Fatma'nın g�rd�kler� b�r sınavın sonucuyla �lg�l� 
şu b�lg�ler ver�lmekted�r: 
 
Ø Burcu, Ela'dan b�r puan yüksek almıştır. 
Ø Cem�le en başarılı �k�nc� öğrenc� olmuş ve 

puanı 365't�r. 
Ø En başarısız olan öğrenc� Den�z'd�r. 
Ø Her öğrenc�n�n arasında ''1'' puan fark 

vardır. 
 
Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� kes�n 
olarak söyleneb�l�r? 
 

 A) Grubun en başarılı öğrenc�s� Fatma 

olmuştur. 

B) Sınavda üçüncü olan öğrenc� Ela'dır. 

C) Eğer Fatma beş�nc� olursa Ayla b�r�nc� olur. 

D) Sıralamada Cem�le'den sonra gelen öğrenc� 

Ela'dır. 

 
18. ““B�r �nsan ne kadar çok konuşursa, sözünün 

kıymet� azalır.” 
 
Cümles�nde, altı ç�z�l� sözcük aşağıdak� 
sözcüklerden hang�s� �le yer değ�şt�r�l�rse 
cümlen�n anlamı bozulmaz? 

 A) Değer 

B) Fayda 

C) Ağırlık 

D) Göster�ş 

 
20. “Sağlığım �ç�n günde b�r saat yürüyorum. Hava 

güzel olduğunda yürüyüşüm uzar. Yürüyüş 
yaptıkça daha sağlıklı büyüyorum ve 
gel�ş�yorum. Yürüyüş yaparken karşılaştığım 
�nsanlarla selamlaşıyorum. Onlar mutlu oluyor, 
ben �se onları mutlu ett�ğ�m �ç�n sev�n�yorum.”  
 

Öznen�n kend� �rades� dışında geç�rd�ğ� 

değ�ş�m� b�ld�ren fi�llere “oluş fi�l�” den�r.  

 

Buna göre yukarıdak� parçada kaç tane 

oluş fi�l� vardır? 

 
 A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

7



 

 

 

 

 
 KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ 

H�kmet DURSUN 
Hat�ce Kübra İmam Hat�p Ortaokulu / KARAKÖPRÜ 

 
Mustafa TENEKECİ  

Bahçel�evler Ortaokulu / HALİLİYE 

Z�ya KOYUNCU 
Zel�ha – Ramazan Alphan Ortaokulu / EYYÜBİYE 

 
Şura GÜLDAŞ 

Gölcük Ortaokulu / HİLVAN  
 

Ömer Faruk MARAŞ 
Atatürk Ortaokulu / EYYÜBİYE 

 
Ramazan DURMAZ 

Profilo Ortaokulu / HALİLİYE 
 

Neşe BAYIK 
İmam Ebu Han�fe İmam Hat�p Ortaokulu / V�ranşeh�r 

 
Met�n KAPLAN 

B�l�m Ortaokulu / EYYÜBİYE 
 

 

 

 
 

 

 

 

T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI 

ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

Osman Gazi Mahallesi 289. Sokak HALİLİYE/ŞANLIURFA 

E-Posta: odm63@meb.gov.tr  
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