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Adı – Soyadı:……………………………………….. 

Sınıfı – Numarası:………………………………….. 

1. Bir okulda öğrenim gören Nevzat, Öykü, Masal, 

Turan, Gökhan ve Ayşe isimli öğrenciler, seçmeli 

derslerden zekâ oyunları, okuma becerileri ve ileri 

matematik derslerinden birini seçmişlerdir. 

Öğrenciler ve seçtikleri derslerle ilgili bilinenler 

şunlardır: 

- Her öğrenci bir tane seçmeli ders seçmiştir. 

- Zekâ oyunlarını üç, okuma becerilerini iki öğrenci 

seçmiştir. 

- Nevzat ve Masal, farklı dersleri seçmişlerdir.  

- Gökhan ve Turan aynı dersleri seçmişlerdir. 

- Masal, zekâ oyunları dersini seçmiştir. 

- Öykü, ileri matematik dersini seçmiştir. 

Yukarıda verilen metin ve verilen bilgilerden 

hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)Turan, zekâ oyunlarını seçmiştir. 

B)Ayşe, okuma becerilerini seçmiştir. 

C)Gökhan, okuma becerilerini seçmiştir. 

D)Nevzat, okuma becerilerini seçmiştir. 

 

2.  Karın yavaş yavaş yağmasıyla sokaktaki çocukların 

sevinç çığlıkları atması başladı. Karın en çok bu halini 

seviyorum. Yavaş yavaş yağması. İzlemeye doyamıyor 

insan. Çok geçmeden hızlı hızlı yağmaya başladı.. 

Beyaz taneler, dar sokakta bulunan kırmızı kiremitli 

evlerin üzerini örtmeye başladı. Az sonra sokağın her 

tarafı karla kaplandı. Çocuklar birbirlerini kar toplarını 

atmaya başlamıştı bile.  

Yukarıda verilen metinle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Parçada ikilemelere yer verilmiştir. 

B)Betimlemeden faydalanılmıştır. 

C)Niteleyici sözlere yer verilmiştir. 

D)1. kişi ağzıyla kaleme alınmıştır. 

 

3. “Öğrencilerimizden başka türlü düşünmelerini 

beklemeliyiz.” 

Yukarıda verilen cümlede altı çizili ifadenin 

cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde 

vardır? 

A)Düşüncelerini her zaman açıkça ifade etmelisin ki 

herkes seni tanısın. 

B)Sıradanlıktan kurtulup özgünlüğü yakalaman 

gerekiyor bir an önce. 

C)Bu konuyu her yönüyle tartışıp açıklığa 

kavuşturtmamız gerekiyor. 

D)Hedefin daima en iyisi olmak olmalı ve o yönde 

çalışmalısın. 

4.  “Çevreye yayılan cıva okyanuslara ve su yollarına 

dağıldığında tükettiğimiz balıkların ve deniz 

canlılarının bünyesine girerek bizler için ciddi tehlike 

oluşturuyor. En çok risk altında olanlarsa çocuklar ve 

kadınlar. Daha büyük balıklar küçük balıkları 

tükettikçe cıva besin zincirinde ilerliyor. Vücutta 

giderek miktarı artan cıva ton balığı, kılıç balığı, 

köpekbalığı, orkinos gibi balıkların vücutlarında, 

yaşadıkları çevrenin 10.000 katı daha yoğun hale 

gelebiliyor. Bu yüzden cıva bulaşmış balığı yiyen 

insanlar yüksek miktarda cıva tüketme riski ile karşı 

karşıya. Cıva kokusuz, görünmez olduğundan ve 

balığın etinde biriktiğinden tespiti kolay olmuyor. Çok 

düşük miktarda cıva dahi çocuk gelişimini etkileyip 

yürümeyi ve konuşmayı geciktirip dikkat süresinin 

kısa olmasına neden olabiliyor. Doğum öncesi veya 

bebekken yüksek miktarda cıvaya maruz kalmak zekâ 

geriliği, beyin felci, sağırlık ve körlük gibi 

rahatsızlıklara neden olabiliyor. Yetişkinlerde cıva 

zehirlenmesi üreme ve kan basıncını olumsuz etkileyip 

hafıza kaybı, görme kaybı ve parmaklarda uyuşma gibi 

çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Cıva kokusuz ve görünmez olduğundan tespiti kolay 

bir madde değildir. 

B)Doğum öncesi veya bebekken yüksek miktarda 

cıvaya maruz kalmak birçok sağlık sorununa yol 

açabilir.  

C)Çevreye yayılan cıva su yollarına girerek oradan 

balıklar ve deniz canlıları aracılığıyla insan sağlığını 

tehdit ediyor. 

D)Cıvaların insan sağlığına etkileriyle ilgili 

üniversitelerde birçok araştırma yapılmıştır. 

 

 

 

 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hanginde farklı bir 

anlam ilişkisi bulunmaktadır? 

A)Onu görmek için okula gittim. 

B)Yoğun sis yüzünden vapur seferleri iptal oldu. 

C)Derslere geç girmesi öğretmeni kızdırdı. 

D)Soğukta dondurma yediğinden boğazı şişti. 
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6 – 10. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. 

“İnsanlığın yaşadığı en büyük nükleer kazanın üzerinden 30 yıl geçti. Otuz yıl önce Ukrayna’da bulunan 

Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen büyük bir patlama başka ülkeleri de etkileyen kapsamlı bir nükleer serpintiye 

ve santrali çevreleyen geniş bir alanın yaşanamaz hale gelmesine, dahası radyasyonun uzun vadeli etkileri sonucunda 

binlerce insanın ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olmuştu. Santral çevresindeki yaklaşık 

4300 kilometrekare genişliğindeki yasak bölgede o zamandan beri insan yerleşimine izin verilmiyor. Öte yandan doğal 

yaşam açısından işler daha farklı ilerlemişe benziyor. Zira görünüşe göre felaketin hemen sonrasında pek çoklarının 

bir nükleer çöle dönüşeceğini öngördüğü santral çevresindeki alan, bugün felaketin öncesinde olduğundan daha zengin 

bir biyoçeşitlilik sergiliyor. Ancak bunun nükleer felaketin doğal yaşamı pek de etkilemediği anlamına gelip 

gelmediği araştırmacılar arasında hayli tartışmalı bir konu. Çernobil felaketi yüz binlerce insanın ve nükleer kirliliğe 

maruz kalan alanlardaki tüm canlı türlerinin yaşamını etkiledi. Etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar tahliye edilirken 

doğal yaşam kaderiyle baş başa kaldı. Bu durum ise bir bakıma bilimsel araştırmalar açısından önemli bir fırsat 

yaratmış oldu. Bugün santral çevresindeki insansız bölge nükleer bir felaketin çevreyle ilgili etkilerinin 

araştırılabileceği devasa bir açık hava laboratuvarı olarak işlev görüyor.” 

 

6. Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A)Ukrayna’da bulunan nükleer santralde meydana 

gelen kaza başka ülkeleri de etkilemiştir. 

B)Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza, 

büyük bir ihmal sebebiyle olmuştur. 

C)Kazadan etkilenen bölge, felaketin çevreyle ilgili 

etkilerinin araştırılabileceği bir alan haline gelmiştir. 

D)Kaza olan bölgede insan yerleşimine izin 

verilmemiştir. 

 

7. Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi bilim insanları tarafından tartışmalı bir 

konu haline gelmiştir? 

A)Nükleer santrallerinin ülke ekonomisine ve 

enerjisine olan yararları. 

B)Ukrayna’da meydana gelen kazanın diğer ülkeleri 

etkileyip etkilememesi. 

C)Nükleer santralde meydana gelen kazanın bölgedeki 

doğal yaşamı etkilemesi. 

D)Nükleer santralden sonra o bölgede yaşayan 

insanların sağlık durumu. 

 

8. Yukarı verilen metnin dil ve anlatım 

özellikleriyle ilgili: 

I. Kanıtlanabilir yargılara yer verilmiştir. 

II. Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

III. Konuşturma sanatı kullanılmıştır. 

IV. Hayal gücüne dayalı olarak yazılmıştır. 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A)II ve III 

B)I ve IV 

C)III ve IV 

D)I ve II 

 

 

 

 

9. Yukarıda verilen metinde, altı çizili cümlenin 

yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Fiilimsi bulunan cümle 

B)Bağlaçla bağlanan cümle 

C)Çok yüklemli cümle 

D)Tek yüklemli cümle 

 

10. Yukarıda verilen metnin türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Söyleşi 

B)Makale 

C)Deneme 

D)Haber yazısı 

 

11.  “Facebook” akıllı” bir online sosyal ağ platformu. 

Akıllı; çünkü kendinden önceki sosyal ağ sitelerine 

göre kullanıcılara daha çok kontrol veren bir yazılıma 

sahip. Kimlerle arkadaş olduğunuzu tanımlamanın 

yanında, onlarla nerede nasıl tanıştırdığınızı 

açıklayabiliyor ya da yeni edindiğiniz arkadaşlarla 

hangi amaçla bir arada olduğunuzu 

ifadelendirebiliyorsunuz. Bunu yaparken sizin 

hakkınızda kimin ne kadar bilgi sahibi olabileceğine de 

tamamen siz karar verebiliyorsunuz. Bu kişisel gizlilik 

ayarları özelliği pek çok örneğine fark attıran bir 

özellik.” 

Yukarıda verilen metinle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)Facebook, değeri milyarlarca dolar olan bir sosyal 

ağ sitesidir. 

B)Facebook’la beraber arkadaşlık ilişkileri de 

değişikliğe uğramıştır. 

C)Facebook, benzerlerine göre farklı bir sosyal iletişim 

platformudur. 

D)Facebook, günümüzde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 
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12. ve 13. soruları aşağıda verilen metne göre 

cevaplayınız. 

“Kış mevsiminin en güzel yanıdır yağan karı 

pencereden seyretmek. Hemen hemen hepimiz cama 

vuran farklı şekillerdeki kar tanelerinin eşsiz 

güzelliğinden etkileniriz. Farklı bir yağış türü olan kar, 

donmuş yağmur damlacıkları demek değildir. Bunlara 

dolu deniyor. Karın oluşumu biraz daha farklı. Bazı 

durumlarda, su buharı doğrudan minik buz kristalleri 

halinde yoğunlaşarak “hegzagonal” yani altı gen 

prizma görünümü alarak kar tanelerini oluşturur. Fakat 

bu kristaller havadaki daha soğuk su damlacıklarını 

kendilerine çekebiliyor. Tek tek oluşan kristaller 

köşelerinden dallanmış filizler görünümünde daha 

karmaşık şekillerde başka kar tanelerine dönüşür. Her 

kar tanesi bir diğerinden farklı şekildedir, hiçbiri 

birbirlerine benzemez.” 

 

 

12. Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A)Karın oluşumu, doluya göre daha farklıdır. 

B)Karlar taneleri birbirine benzememektedir. 

C)Kar yağışı birçok hastalığın önüne geçmektedir. 

D)Yağan karı izlemek, kış mevsiminin güzel bir 

yanıdır. 

 

 

 

13. Yukarıda verilen metinde, yazım hatası 

aşağıdakilerden hangisi ile giderilebilir? 

A) “Hiçbiri” kelimesi ayrı yazılmalıdır. 

B) “Bazı durumlarda” ifadesinde, “da” ayrı 

yazılmalıdır. 

C) “kristaller” kelimesi “kıristaller” şeklinde 

yazılmalıdır. 

D) “altı gen” kelimesi birleşik yazılmalıdır. 

 

 

 

14. “Zarf – fiil eki eklendiği sözcüğe farklı anlamlar 

katabilir.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf – fiil eki 

cümleye “durum” anlamı katmıştır? 

A)Başını kaldırır kaldırmaz öğretmen yakaladı onu. 

B)Eşsiz dağ manzarasını doyasıya seyrettik. 

C)Eve gelir gelmez yemek masasına oturmuş. 

D)Sen gideli ben de sevdim gitmeyi. 

 

 

 

 

15.  “2 Ocak’ta Ay dolunay evresinde. Bu 2018’in en 

büyük dolunayı. Çünkü 2 Ocak’ta Ay yörünge hareketi 

sırasında Dünya’ya en yakın konumda olacak ve 

2018’de dolunay evresindeyken bir daha Dünya’ya bu 

kadar yakın olmayacak. Ay yerberi konumundayken 

Dünya ile aralarındaki mesafe 356.585 km.” 

Yukarıda verilen parçada, düşünceyi geliştirme 

yollarından 

I.Tanık gösterme 

II. Sayısal verilerden yararlanma 

III. Karşılaştırma 

IV. Tanımlama 

Hangileri kullanılmıştır? 

A)II ve III 

B)I ve II 

C)III ve IV 

D)I ve IV 

 

 

 

 

 

 

16. “Karanlıkta nereye bastığını görmeden ağır aksak 

karşıya geçti.” 

Yukarıda verilen cümlede altı çizili kelime grubu 

cümlenin hangi ögesidir? 

A)Belirtisiz nesne 

B)Belirtili nesne 

C)Yer tamlayıcısı 

D)Zarf tümleci 

 

 

 

 

 

 

17. “Burkulmalar eklem bağlarının aşırı gerilmesi, 

kısmen yırtılması ya da kopması sonucunda oluşur. 

Eklem bağı, kemikleri eklem adı verilen birleşim 

noktalarında birbirine bağlayan lifli bir dokudur. 

Burkulmanın genellikle bilek, omuz, diz ve 

parmaklarda gerçekleşmesinin nedeni de budur.” 

Yukarıda verilen parça, aşağıdaki sorulardan 

hangisine cevap olarak söylenmiştir? 

A)Burkulmalar nasıl gerçekleşir? 

B)Burkulmaların insan sağlığına etkisi nedir? 

C)Burkulmalara ne iyi gelir? 

D)Burkulmalardan sonra ne yapılmalıdır? 
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18. “Kuzey Kutup Dairesi ve çevresi coğrafi koşullar 

ve zorlu iklim koşulları nedeniyle kutup ayısı, kar 

tilkisi, kuzey fareleri, kar baykuşları gibi, çok farklı 

türde canlıya ev sahipliği yapar.” 

Yukarıda verilen cümleden kesin olarak 

çıkarılabilecek yargıyı bulunuz? 

A)Kuzey Kutup Dairesi, küresel ısınmanın yaşandığı 

en belirgin yerdir. 

B)Kuzey Kutup Dairesi’nde canlı yaşamına 

rastlanmaz. 

C)Kuzey Kutup Dairesi, canlıların yaşamını 

sürdürmesi için iyi bir yer değildir. 

D)Kuzey Kutup Dairesi’nde zorlu iklime rağmen bazı 

canlı türleri yaşar. 

 

 

 

 

 

 

19. “Trafik sorunu, çevre kirliliği, hareketsizlikten 

kaynaklanan sağlık sorunları gibi nedenlerle insanların 

bisiklete ilgisi artıyor. Bu ilgi ticari olarak da karşılık 

buluyor olsa gerek ki dünya genelinde bisiklet 

paylaşımı ile ilgili yeni girişimler ortaya çıkıyor. 

Bisiklet paylaşımında mobil teknolojilerin de 

yardımıyla iki farklı model öne çıkıyor. Birinci 

modelde şehrin belirli bölgelerinde bulunan bisiklet 

parklarından istediğiniz bisikleti alıyor ve işiniz 

bittiğinde en yakındaki bisiklet parkına bırakıyorsunuz. 

Ya kullandığınız süre kadar ya da kullanım başına 

sabit bir ücret ödüyorsunuz. Daha esnek ve hızlı 

yaygınlaşan ikinci modelde ise bir mobil uygulama 

yardımıyla size en yakın bisikleti buluyor, yine mobil 

uygulama ile kilidini açıp bisikleti alıyorsunuz, işiniz 

bittiğinde de istediğiniz yerde bırakıyorsunuz. 

Üzerlerinde bulunan ağ bağlantılı çipler yardımıyla 

nerede oldukları tek bir merkezden izlenen bisikletler 

daha sonra kamyonetlerle toplanarak daha merkezî 

yerlere dağıtılıyor.” 

Yukarıda verilen parçayla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Bisikletler, üzerlerinde bulunan çipler sayesinde tek 

bir merkezde izlenebilmektedir. 

B)Bisiklet paylaşımında iki farklı model 

uygulanmaktadır. 

C)İnsanların bisiklete olan ilgisi farklı sebeplerle 

artmaktadır. 

D)Bisiklet kazalarında son yıllarda ciddi bir azalma 

olmuştur.  

 

20. “Manavdan aldığım ürünlerden bazıları şunlar         

( ) elma, üzüm, turp, marul… 

Yukarıda verilen cümlede yay ayraçla gösterilen 

yere hangi noktalama işareti getirilmelidir? 

A)Noktalı virgül (;) 

B)Nokta (.) 

C)İki nokta (:)  

D)Virgül (,) 
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ÇÖZÜMLER 

 

1.  Gökhan, zekâ oyunları dersini seçmiştir. 

Cevap: C 

 

2. Soruda yer alan metin 3. kişi ağzıyla yazılmıştır. 

Cevap: D 

 

3. Soruda verilen cümlede altı çizili ifadeyle 

sıradanlıktan kurtulup özgün olmak anlatılmaktadır. 

Cevap: B 

 

4. Soruda verilen metinde “Cıvaların insan sağlığına 

etkileriyle ilgili üniversitelerde birçok araştırma 

yapılmıştır.” yargısına ulaşılamaz. 

Cevap: D 

 

5. Onu görmek için okula gittim. Cümlesi amaç – 

sonuç, diğer cümleler sebep – sonuç cümleleridir. 

Cevap: A 

 

6. Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza, 

büyük bir ihmal sebebiyle olmuştur. İfadesine 

ulaşılamaz. 

Cevap: B 

 

7.  Nükleer santralde meydana gelen kazanın bölgedeki 

doğal yaşamı etkilemesi. Bilim insanları tarafından 

tartışılmaktadır. 

Cevap: C 

 

8. Soruda verilen metinde açıklayıcı anlatım 

kullanılmış ve kanıtlayıcı yargılara yer verilmiştir. 

Cevap: D 

 

9. Soruda verilen altı çizili cümle içinde fiilimsi 

barındırdığı için yapıca fiilimsi bulunan cümledir. 

Cevap: A 

 

10. Soruda verilen metnin türü makaledir. 

Cevap: B 

 

11. Soruda verilen metinde, “Facebook, benzerlerine 

göre farklı bir sosyal iletişim platformudur.” yargısı 

anlatılmıştır. 

Cevap: C 

 

12. Kar yağışı birçok hastalığın önüne geçmektedir. 

Yargısı soruda verilen metinde geçmemektedir. 

Cevap: C 

13.  “altıgen” kelimesi birleşik yazılmalıdır. 

Cevap: D 

 

14. Eşsiz dağ manzarasını doyasıya seyrettik. 

Cümlesinde “doyasıya” kelimesi cümleye durum 

anlamı katmıştır. 

Cevap: B 

 

15. Soruda verilen metinde sayısal verilerden 

yararlanma ve karşılaştırma kullanılmıştır. 

Cevap: A 

 

16. “ağır aksak” kelime grubu, yükleme sorulan 

“Nasıl?” sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci 

görevinde kullanılmıştır. 

Cevap: D 

 

17. Soruda verilen parça “Burkulmalar nasıl 

gerçekleşir?” sorusuna cevap vermektedir. 

Cevap: A 

 

18.  Kuzey Kutup Dairesi’nde zorlu iklime rağmen 

bazı canlı türleri yaşar. Yargısına ulaşılabilir. 

Cevap: D 

 

19. Bisiklet kazalarında son yıllarda ciddi bir azalma 

olmuştur. Yargısına ulaşılamaz. 

Cevap: D 

 

20. İki nokta (:) gelmelidir. 

Cevap: C 

 

 

 

 

 

 

 


