
5.SINIF 7. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık TUNCELİ Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

DAĞ KEÇİSİ

Her tarafın karlarla örtülü olduğu bir gün, bir dağ keçisi bayırda çaresiz dururmuş. Bir kurt da onu izlermiş. “Kurt 
dumanlı havayı sever.” diye boşuna söylenmemiş. Kurt, ağır ağır yanaşmış dağ keçisine, yapmış hamlesini. Çevik 
hayvan, bir sıçrayışta kurtarmış kendini. Ödü kopmuş dağ keçisinin. Başlamış dere, tepe, kaya, uçurum demeden 
kaçmaya. Kurt da inat mı inat, bırakmaz peşini dağ keçisinin. Kurt kovalar, dağ keçisi kaçar. Dağ keçisi:
— Kurtuldum, deyip nefes alacağı sırada kendini bir kayanın oyuğunda bulur. Görünce ayıyı, nutku tutulur.
— Vay başıma gelen! Kaçarken yağmurdan tutuldum doluya, diye talihine kızar.
İnine ansızın dalan bu davetsiz misafiri  görünce ayı heyecandan yerinde duramaz.  Ayı, konuğunu ininin derinlerine 
çeker. Dağ keçisi bu sırada şöyle bir ölçüp biçer. Sonra ayıya:
— Ayı kardeş, büyüklüğünü bilirim, der. Kurdun pençesinden kaçtım. Sana sığınırım. Şimdi karar senindir.
Ayı bu sözlere içerlenir. Ona sığınana, ondan yardım isteyene nasıl dokunur? Böyle birini düşmanına nasıl verir? 
Ağzı kilitlenir, iştahı kaçar, sevinci kursağında kalır. Biri darda kalmış, bahtına sığınmış. Küçücük bir dağ keçisi 
fırtınada, boranda yolunu şaşırıp kendisine sığınmış.
— Tahtımı yıkarım, bahtımı yıkmam dağ keçisi, demiş. 
Onu kış boyu ağırlamış, baharda uğurlamış.
(baht: Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, 
kader, talih.)

1. Metnin türü nedir?
...........................................................................................................................................................................................

2. Metnin ana fikrini yazınız.
..........................................................................................................................................................................................

3. Dağ keçisi kurttan nasıl kurtulmuş?
..........................................................................................................................................................................................

4. Metinde geçen “Kurt dumanlı havayı sever.” atasözünün anlamını yazınız.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

5. a) Dağ keçisinin ayıdan istediği nedir?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

    b) Ayı, dağ keçisinin isteğine nasıl karşılık vermiştir?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen sözcüklerden uygun olanları ile doldurunuz.

sevgi Türkçe kitaplık tuzlu soru

durak dalgın sırdaş evcil şekersiz

a) .................... bütün engelleri aşar.

b) Alman arkadaşım .................... öğrenmeye karar verdi.

c) Sınıfa yeni bir .................... aldık.

ç) İlk beş .................... oldukça kolaydı.

d) .................... bügün çok kalabalık.

e) O kadar .................... ki önündeki basamağı fark edemeyip yere düştü.

f) Yıllardır bana .................... oldun.

g) Artık benim de .................... hayvanım var.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını tabloda “X” ile işaretleyiniz.

                               Cümleler Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam

Bugün ne kadar neşeli olduğunu görüyor musun?

Paltosunun yakasını kaldırıp yürümeye başladı.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!

Bu, iki perdelik bir oyunmuş.

Araba çok sallandığından midem bulandı.
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8. Aşağıda virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar ve bu kurallarla ilgili örnek cümleler verilmiştir. 
    Kurallarla örnek cümleleri eşleştiriniz.

                          Kurallar
a) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grup-
    larının arasına konur.
b) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi 
     belirtmek için kullanılır.
c) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler 
    arasına konur. 
ç ) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
d ) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
e) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

             Örnek Cümleler

(   ) Uyandım, kahvaltımı yaptım.

(   ) Tunceli’ye yarın gideceğim, dedi.

(   ) Kadın, hızlı adımlarla bulunduğu yerden ayrıldı.

(   ) Zayıf, gözlüklü, esmer biriydi.

(   ) Akşam, yine akşam, yine akşam, 

9.                        

Bu afiş ile ilgili aşağıda verilen yargılar doğru ise yargıların başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(   ) 6. sınıf öğrencisi Emre, afişteki konu hakkında yazdığı şiir ile yarışmaya katılabilir.

(   ) 4. sınıf öğrencisi Çağan, “Sağlık Çalışanlarına Vefa” konulu resmiyle yarışmaya katılabilir.

(   ) Ortaokul öğrencisi Rüzgâr, 26 Mart 2021’den sonra başvuru yaptığı için yarışmaya katılamaz.

(   )
7. sınıf öğrencisi Yasemin, afişteki konuya uygun bir resim ile yarışmaya katılıp birinci olmuştur ve ödül 
olarak fotoğraf makinesi kazanmıştır.

(   )
Lise öğrencisi Murat, afişteki konuya uygun bir resim yapmasına rağmen söz konusu yarışmaya 
katılamaz.
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10. İkilemeler; aynı sözcüğün tekrarı, anlamdaş sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler, 
      biri anlamlı biri anlamsız sözcükler, her ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşabilir.
      Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki ikilemelerin hangi yolla oluştuğunu ilgili boşluklara yazınız.

yalan yanlış ................................................................................................................................................

bata çıka ................................................................................................................................................

eğri büğrü

ıvır zıvır ................................................................................................................................................

sık sık ................................................................................................................................................

11. Aşağıdaki şema, verilen geçiş ve bağlantı sözcükleriyle doğru şekilde tamamlandığında hangi kitaba 
      ulaşılır?

Evden çıkmak istemiyorum ---- eskiden ne çok gezerdim.

oysa ama

Hedeflerine ulaşmıştı ---- mutlu olamıyordu. Güzel bir tatil yapmak istiyordu ---- zamanı yoktu.

üstelik buna rağmen ne var ki çünkü
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12. Aşağıdaki cümleleri “nesnellik-öznellik” açısından inceleyip uygun kutucuğa “X” işareti koyunuz.

                          Cümle Nesnel Öznel

Yazarın bu eşsiz kitabını kesinlikle herkes okumalı.

Bugün hava düne oranla daha soğuk.

Sınavdaki en kolay soru sekizinci soruydu.

Şair, son şiir kitabıyla üç ödül kazandı.

Tunceli, doğasıyla insana huzur veren bir şehirdir.

Duvardaki tablolar eve hoş bir hava katmış.

Görkem, bir saat önce evden çıktı.

13. Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. 
      Yapılan yanlışları belirleyerek doğru yazımları yandaki boşluklara yazınız.

a) Maç 21.45’de başlayacak.

b) Sana 2.inci katta ev alacağım.

c) Sayıları 3’er 3’er yazdım.

ç) Tatil boyunca üç-beş kitap okudum.

14. Aşağıdaki cümlelerin karşısına bildirdikleri duyguya göre “endişe, pişmanlık, acıma, özlem, beğenme” ifadele-
      rinden uygun olanları yazınız.

a) Onun bu hâline içim parçalandı.

b) Bu parayı bulamazsam ne yaparım?

c) Keşke annemin sözünü dinleseydim.

ç) Köyümü göresim geldi.
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16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(   ) a) “Sürekli aynı yerde çalışmak beni yıprattı.” cümlesindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. 

(   ) b) “Yeni aldığı perdeyi asmak için sabırsızlanıyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır. 

(   ) c) “Gelmek” kelimesinin zıt anlamlısı “gelmemek” kelimesidir. 

(   ) ç) “Tenis oynarken bileğim burkuldu.” cümlesindeki altı çizili sözcük terim anlamda kullanılmıştır.

17. Aşağıdaki deyim ve anlamları, anlamların numaralarını deyimlerin başlarındaki boşluklara yazarak eşleştiri-
      niz.

(   ) Gözden düşmek

(   ) Başını yemek

(   ) Şifayı kapmak

(   ) Derdini dökmek

1. Hastalanmak veya hastalığı artmak.

2. Derdinin sıkıntılarını ayrıntılı olarak anlatmak, dile getirmek.

3. Çok değerli duruma gelmek.

4. Değerini yitirmek, rağbet görmemek.

5. Birinin güç duruma düşmesine yol açmak.

15. “Atmak” sözcüğünü, cümlede kazandığı anlamlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Yardım et de masayı balkona atalım.

Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı.

Yırtılan çoraplarını çöpe atmış.

Sınavlar bir ay sonraya atıldı.

1

2

3

4

İstenmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak.

Bir yerden başka bir yere taşımak.

Geri bırakmak, ertelemek.

Bilmeden, kestirerek söylemek.

3
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19. Aşağıdaki dizelerde çocuğun nelere benzetildiğini noktalı yerlere yazınız.

Güzlerde ıslanan denizleri bilirsin
Sen her şeyde varsın çocuksun çünkü
Dünyada güneşsin ilk günden beri
Resimlerde aysın aydedesin
(Bir gün alıp gitmiştin geceyi)
Umudun en yalını en doğrusu
Senden öğrenildi her çağda
Var olan bütün sularda anlamsın
Denizlerde gemisin denizsin hiç bitmeyen
Güllerde pembeliksin morluksun zambaklarda

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

20. Aşağıdaki dizelerde işlenen ana duygu yazınız.

Akşam oldu mu bir kamyon
Bütün dostlarımı alır gider,
Bir başına kor 
Seni ovanın ortasında.
Sonra birden kuru
Kupkuru bir rüzgâr eser.
     

  

................................................................

18. Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

1 Sorun

2 Yöresel.

3 Mutluluk.

4 Ruhsal gerilim.

5 Denetleme.

3 Saadet

... Mahallî

Problem

Stres

Teftiş...

...

...
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21. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen boşlukları uygun noktalama işaretleriyle örnekteki gibi 
      eşleştiriniz.

1. Okumayı neden ihtiyaç hâline getiremiyoruz (d)

2. Annem, evimizin bir köşesini rengârenk çiçeklere ayırdı ( )                             

3. Siyasetçi ve öğretmen olarak da bilinen Halide Edip Adıvar ( ) Halide Salih 

    (1884-1964) ( ) edebiyatımızın usta romancılarındandır.

4. Aman, bırak artık bu boş işleri ( )

5. Kuşların cıvıltısını ( ) derelerin şırıltısını özledim.  

a Noktalı virgül

b Köşeli parantez

c Ünlem

ç Nokta

d Soru işareti

e Virgül

22. Aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup yazımı yanlış sözlerin doğru yazımlarını cümlelerin 
      altlarındaki boşluklara yazınız.

a) Önümüzdeki Salı günü tiyatroya gitmeyi düşünüyoruz.
    ...............................................................................................
b) Mustafa, odadaki arkadaşlarına 5’er adet kayısı ikram etti.
    ...............................................................................................
c) Bugün Anadolu’nun Batısı yer yer yağışlı geçecek.
    ...............................................................................................
ç) Küçük kardeşim, koşu yarışmasını 2’inci olarak tamamladı.
    ...............................................................................................
d) Kitap ikiyüz seksenyedi sayfadan oluşuyor.
    ...............................................................................................
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 23 ve 24. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
     

Sanatçı bir ailenin kızı olan Adile Naşit, 
babasının ölümü üzerine öğrenimini bıra-
karak 1944 yılında İstanbul Şehir Tiyatro-
suna girdi ve Her Şeyden Biraz oyunuyla 
sahneye çıktı.

1976’da İşte Hayat adlı filmdeki rolüy-
le Antalya Altın Portakal Film Festiva-
li’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü 
kazandı.

1948 yılında Lüküs Hayat filmiyle sinema 
oyunculuğuna başladı. 1961’de eşi Ziya 
Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile 
birlikte Naşit Tiyatrosunu kurdu.

1981 yılında TRT’de “Uykudan Önce” 
isimli bir çocuk programı sunmaya 
başladı. Bu programda anlattığı 
masal ve öykülerle çocukların gönlün-
de taht kurdu. 1985’te “Yılın Annesi” 
seçildi.

Rıfat Ilgaz’ın eserlerinden sinemaya akta-
rılan Hababam Sınıfı filmlerinin birçoğun-
da, ‘‘Hafize Ana’’ rolüyle yer aldı.

Tiyatro ve sinemanın 
yanı sıra müzikallerin 
de aranan yüzü oldu.

23. Bu parçadan Adile Naşit ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İyi bir tiyatro eğitimi aldığına B) Yılın annesi seçildiğine

C) Müzikallerde rol aldığına D) Bir tiyatro kurduğuna

24. Adile Naşit’e “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazandıran çalışma hangisidir?

A) Lüküs Hayat B) Uykudan Önce

C) İşte Hayat D) Her Şeyden Biraz
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25. • Hatırlamak
      • Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
      • Bir yere, bir noktaya erişmek,  ulaşmak

“Bulmak” sözcücüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen anlamlardan herhangi  birini karşıla-
maz?

A) Eden bulur.

B) Paramı buldum.

C) Böylece yılın sonunu bulduk.

D) Okulun ismini bir türlü bulamadım.

26. Gizem, aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarının ilk harfleri ile bir sözcük oluşturacaktır.

         zaman       -       hatıra       -       doğa       -       beyaz       -       öğüt

Buna göre Gizem’in oluşturacağı sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

A) vatan B) vasat C) vatman D) vapur

27. • Bu salgın döneminde hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz ( )
      • Su tüketimi konusunda toplumun bilinçlenmesi gerekli ( ) diyor uzmanlar.
      • Yaşar Kemal ( ) Kemal Sadık Göğceli (1923-2015) ( ) eserlerinde Çukurova’yı etkileyici bir dille anlatır. 
      • Elindeki kitabı içten bir duyguyla okuyor ( ) kitabın bitmesini istemiyordu. 

Aşağıdakinoktalama işaretlerinden yay ayraçla belirtilen yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) Nokta B) Köşeli ayraç C) Noktalı virgül D) Virgül
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28. “Kaldırmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yok etmek, ortadan silmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Gözlerini yüzüme kaldırdı, ikimiz de mavi mavi baktık.
B) Yeryüzünden hayali kaldırın, dünya bir taş ve toprak yığınından ibaret kalır.
C) Vazoyu ortadan kaldıralım, çocuğun eline geçmesin.
D) Bu ilaç onu yataktan hemencecik kaldırdı.

29.
 

Ben bir gülüm, sen bahçıvan,
Çok açarsam eser senin,
Mis kokarsam hüner senin.
Ama bir de solarsam.
Günah senin öğretmenim.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmen sevgisi B) Fedakârlık

C) Sorumluluk D) Başarı

30. Ortaya çıkarmak (I) meydana atmak deyimi; ortaya çıkmak, görünmek (II) meydana dökmek deyimi; kendisini 
      engelleyecek kimse görmeyerek aşırı davranışlarda bulunmak anlamında (III) meydanı boş bulmak deyimi; kötü bir 
      durumun gerçekleşmesi için imkân veya zaman bırakmamak anlamında (IV) meydan vermemek deyimi kullanılır.

Numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir?

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

31. Selin, güneşin ilk ışıklarıyla gözlerini açtı. Yatağında doğruldu. Dağınık odasına baktı. Alnını kaşıdı. Hemen üstünü 
      değiştirdi. Mutfağa gitti. Annesi güzel bir kahvaltı hazırlıyordu.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü düşmesine uğramıştır?

A) yatağında B) alnını C) baktı D) hazırlıyordu
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32. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir metinden alınmıştır?

A) Bir ara sokak kapısı çalındı. Ayten sedirden fırladı, kapıyı açtı. Gelen babasıydı. Öfkeli gibiydi babası. Altları de-
linmiş pabuçlarını çıkardı, merdiveni ağır ağır çıkarken söyleniyordu bir yandan. “Okumak… Bir meslek sahibi 
olmak… Evet, doğru ama neyle? Önce iş, önce ekmek…”

B) Sekiz işçiydiler. Ray döşemeden döneli iki saat olmuştu. Akşam bastırmıştı, hâlâ bir şey yememişlerdi. Eski bir 
ocağa koydukları tenekede fasulye pişiriyorlardı. Gözlerini ocağa dikmişler, ellerini karınlarına bastırarak sessizce 
bekliyorlardı. Bir kısmı da yorgunluktan uyuyuvermişti.

C) Bir zamanlar cimri mi cimri bir adam varmış. Bu adam öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çu-
val altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Ama adamın aklı hep altınlarındaymış. Gözüne uyku girmez 
olmuş, yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demeden aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra da 
altınlarını bir bir sayarmış.

D) Güneş yavaştan ısıtmaya başlamıştı ortalığı. Komşu tarlalarda ekinler yarım karış kadar boy vermişti. Halil’in tarla-
sı ise otlarla kaplıydı, henüz sürülmemişti. Çünkü Halil hastalanmıştı, doktor üç ay evden çıkmamasını öğütlemişti. 
Neyse ki iyi komşuları vardı ve Halil’in yardımına koşmuşlardı.

33. I.   Örümcekler, iplik üretmek istediklerinde vücutlarından çıkardıkları bu sıvıyı bacaklarıyla çekiştirir. 
      II.  Bu bezlerden kimyasal bir sıvı salgılanır. 
      III. Böylece kullanacakları ipek ipliği oluştururlar.
      IV. Örümceklerin pek çoğunun karnının altında iplik üretmeye yarayan bezler vardır.

Numaralanmış cümleler mantık akışına göre sıralandığında baştan ikinci cümle hangisi olur?

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

34. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Bu olaya “ünlü 
      düşmesi” denir.

Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Şehre çöken karanlık
     Sokakta bir adam gördü.
     Kattı adamı önüne
     Evine götürdü.

B) Adam dinlendi biraz,
     Sofraya oturdu.
     Yemeklerini yediler,
     Annesi çocuğu yatırdı.

C) O gece garip bir şey oldu:
     Karanlık uzandı göğe,
     Gökten bir yıldız aldı,
     Odaya getirdi.

D) Boşlukta dönen yıldız
     Işık ışık bölündü.
     Renkli maytaplar gibi
     Çocuğun üstüne döküldü.
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35. 

      Yukarıdaki görselde güvenli ve bilinçli bir internet kullanıcısının uyması gerekenlerle ilgili bilgiler verilmiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu bilgilerle çelişen bir davranışta bulunulmuştur?

A) Özge; ödev yaparken birkaç siteden edindiği bilgileri karşılaştırmış, ayrıca kitaplara bakarak bu bilgilerin doğrulu-
     ğundan emin olmuştur.

B) Sinem; sosyal medyadan kendisine gelen arkadaşlık isteğini kabul etmeden önce bu kişiyi tanıyıp tanımadığını
     araştırmış ve tanımadığı bu kişinin isteğini kabul etmemiştir.

C) Barış, bir ödevi için araştırma yaparken daha önce bilmediği bir programı indirmesi istenmiş ve ödevini bir an 
     önce bitirmek için bilgisayarına bu programı kurmuştur.

D) Murat; araştırma yaparken karşısına çıkan ‘‘Adınızı ve adresinizi yazarak çekilişe katılıp hediye kazanabilirsiniz.’’ 
     iletisini dikkate almamış, sayfayı kapatmıştır.

36. “Geçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak” an-
       lamında kullanılmıştır?

A) Konuklarıyla birlikte salona geçtiler.
B) Resim yaparak geçiriyor günlerini.
C) Kim bilir başından neler geçti.
D) Bizden geçti ağır işler yapmak.
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37. ---- mutluyum. Kuyudan çıkıyor, kenarda zıplıyorum; sonra da kuyunun 
dibine dönüyor, bir oyukta dinleniyorum. Suya daldığımda, su beni taşıyor ve 
bacaklarım belime kadar çamurun içine batıyor! Çevremde yaşayan larvalar, 
sivrisinekler, yengeçler benimle kıyaslanamaz. Kuyunun suyundan istediğim 
gibi faydalanıyor, mümkün olan tüm zevkleri orada buluyorum, bundan daha 
iyi ne olabilir ki?

Kurbağa, sözlerine aşağıdakilerden hangisi ile başlarsa paragrafa doğru bir başlangıç yapmış olur?

A) Çünkü burada olmaktan B) Diyelim ki kuyumda

C) Oysaki herkesten daha D) Kendi dünyamda çok 

38. Kişisel duygu ve düşünce içermeyen, kanıtlanabilir yargılara “nesnel yargı” bu yargılarla yapılan anlatıma da 
      “nesnel anlatım” denir.

I.  Öğrenciler karne günü çok heyecanlıdır.
II.  4. sınıf günleri asla unutulmaz.
III. Gördüğüm en güzel laleler İstanbul’da yetişir.
IV. Yeni taşındığımız evin iki balkonu vardı.

Verilen açıklamaya göre, numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

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

39.
 

Yaşamak ne güzel şey be kardeşim,
Sarıyı yeşile karıştıran sonbahar ağaçlarının altında yürümek,
Nemli toprağın kokusunu çekmek ciğerlere
Bir dosta selam vermek
Ve iki kelam etmek ordan burdan.

Bu şiirde şair hangi duygu içerisindedir?

A) Yaşama sevinci B) Korku

C) Çocukluğa özlem D) Karamsarlık
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41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili  yanlışlık yapılmamıştır?

A) Evimiz, Sümbül sokakta bulunuyor.
B) Annem ingilizce kursuna gidiyor.
C) Doktor Ahmet çok iyi biriymiş.
D) Kedim pamuk hastalanmış.

42.   

Verilen görselden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) UNESCO Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’den Göbeklitepe dışında listeye kayıtlı başka alanlar da vardır.
B) Göbeklitepe’deki kalıntılar dünyanın en eski tapınak kalıntılarıdır.
C) Göbeklitepe, son yıllarda birçok ziyaretçiyi kendisine çekmektedir.
D) Göbeklitepe’de “T” biçimli dikili taşlar dışında başka eserler de bulunmuştur.

40. • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
      • Adları sayılardan oluşan oyun isimleri bitişik yazılır.
      • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
      • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda verilen kurallara uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Annem küçükken hep beştaş oynarmış.
B) Herkese 2’şer kalem düşmüştü.
C) Yarışmayı 7’nci sırada bitirdiler.
D) Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.
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43. 

Görselden, ünlü düşmesine uğramayan sözcük çıkarıldığında oluşacak şekil hangisi olur?

A) B) C) D)

44. Seren, Ezgi, Ozan, Berrin ve Barış isimli kişilerden biri kedi, biri papağan, biri tavşan, ikisi ise köpek beslemektedir.
      Bu kişilerin beslediği hayvanlarla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

         • Herkesin birer evcil hayvanı vardır.
         • Barış tavşan beslemektedir.
         • Kedi besleyen kişi kadın değildir.
         • Berrin ve Seren aynı türden hayvana sahiptir.

    Bu bilgilere göre Ezgi hangi hayvanı beslemektedir?

A) Kedi B) Köpek C) Papağan D) Tavşan
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45. Türkçemizde aynı anlamı taşıyan atasözleri olduğu gibi karşıt (zıt) anlam taşıyan atasözleri de vardır. 

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangileri karşıt (zıt) anlam içermektedir? 

A) Emek olmadan yemek olmaz.
     Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

B) Azıcık aşım, ağrısız başım.
     Fazla mal göz çıkarmaz.

C) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
     Hazıra dağlar dayanmaz.

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
     Yalnız taş, duvar olmaz.

46. I. Sevgidir adın çünkü sevgi sende yoğrulmuş, şefkat sende var olmuş. II. Yağmurun ilk damlalarından sade, güneşin
      ilk ışıklarından aydınlıksın. III. Gökkuşağı gibi renkli ve ışıl ışılsın. IV. Sen hayata anlam katan öğretmensin.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.
B) II. cümlede karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
C) III. cümlede benzetme yapılmıştır.
D) IV. cümlede kişisel görüşe yer verilmiştir.

47. Benzetme, zayıf olan bir varlığın herhangi bir yönüyle güçlü olan bir varlığa benzetilmesidir.
      Kişileştirme, insan dışındaki varlıklara insan özelliği vermedir. 
      Konuşturma, insan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulmasıdır. 

      I.   Ankara’da bir çocuk erken uyudu, düşünde bir ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü; ata benziyordu çiçek,
           konuşuyordu da. “Ben” dedi, “gelecek yüzyılın çiçeğiyim.” 
      II.  İstanbul’da, Dolmabahçe’deki küçük saat kulesine bir kuş kondu. On renkliydi. “Ben” dedi, “aslında on iki renkli-
           yimdir, temmuzum ve ağustosum koptu.” 
      III. Mersin’in dağ köylerinden biri Arslanköy’dür. Bu köyde yaşlı bir çam ağacı gözlüklerini takmış, masanın başına 
           geçmiş bir şeyler yazıyordu.  

Numaralanmış parçaların hangilerinde benzetme, kişileştirme, konuşturma söz sanatlarının üçü de kullanıl-
mıştır? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III
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48. Yalnızca flamingolar değil başka birçok kuş türü de uyurken ya da dinlenirken tek bacağı üzerinde durur. Ancak 
      flamingolar çok uzun süre tek bacakları üzerinde durduklarından bu özellikleri dikkat çeker. Araştırmacıların flamin-
      goların neden böyle durduğuyla ilgili farklı varsayımları var. Tek bacak üzerindeyken vücuttaki kan dolaşımının 
      daha kolay gerçekleşmesi, bu duruş şeklinin rahat oluşu, dinlenen kaslar sayesinde avlanma ya da tehlike anında 
      daha hızlı hareket edebilme gibi. Ancak en çok kabul gören varsayım, flamingoların böyle durarak vücut ısılarını 
      korumaya çalıştıkları. Flamingoların tüylerle kaplı olmayan uzun bacakları vücutlarında ısı kaybının en yüksek oldu-
      ğu yerdir. Bu nedenle flamingolar bir bacaklarını gövdelerine doğru çekerek o bacaklarının soğuk suyla, havayla 
      ya da zeminle temas ederek soğumasını engeller, dolayısıyla vücudun ısı kaybını azaltır.
                                                                                                                                                                     (Bilim Çocuk)

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olarak yazılmıştır?

A) Flamingolar tek bacakları üzerinde mi durur?
B) Flamingolar neden tek bacakları üzerinde durur?
C) Diğer kuşlarla flamingoların farkı nedir?
D) Flamingolar üzerine neden araştırmalar yapılmıştır?

49. Sitem; bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını   
      öfkelenmeden belirtmedir.
      Buna göre,
      1. Beni daha erken arasaydın ne olurdu sanki!
      2. Seni defalarca aradım, bir kez olsun cevaplamadın.
      3. Bütün gün bahçedeki otları temizledim. 
      4. Dayanılmaz ağrılar çekiyordu.

cümlelerinden hangileri sitem anlamı taşımamaktadır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4
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50. Soğuk rüzgârların, yerini ılık esintilere bıraktığı bir günde, kurdun biri ininin önünde lokmaları acele acele yutarken 
      boğazına koca bir kemik takıldı. Hayvancığız az kalsın yaşamını yitirecekti. Tam o sırada yanından bir leylek geçi-
      yordu. Kurt, el kol hareketleriyle yardım istedi. Leylek, hemen koştu ve uzun gagasını kurdun ağzına sokup kemiği 
      ustaca çıkardı, sonra da yaptığı işin karşılığını istedi.Kurt ise “Ne, benimle alay mı ediyorsun, ağzımdan boynunu 
      kurtarman büyük bir ödül sayılmaz mı? Sen nankörsün, şimdi git ve sakın pençelerimin arasına düşme bir daha!” 
      diye haykırmış.

Bu metnin hikâye unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Olay Kişi ve Varlık Kadrosu Yer Zaman

A) Boğazına kemik takılan kurdun leylekten yardım 
istemesi ve ikisi arasında dostluk oluşması

Kurt ve leylek İnin önü İlkbahar

B) Boğazına kemik takılan kurda leyleğin yardım et-
mesi ve yaptığı yardımın karşılığını alması

Kurt ve leylek Orman Yaz

C) Leyleğin zor durumdaki kurda yardım ederek 
ona yaranmak istemesi 

Kurt ve leylek Orman Yaz

D) Leyleğin, kurdun boğazına takılan kemiği çıkar-
masına rağmen uğradığı haksızlık 

Kurt ve leylek İnin önü İlkbahar

51. Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere,
      Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
      Omanlar koynunda bir serin dere
      Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevginin gücü B) Memleket özlemi

C) Kahramanlık D) Yalnızlık
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52.                      

Ahmet, bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinliklerden, sayıların yazımıyla ilgili herhangi bir yanlışın olmadığı 
kartlardaki etkinlikleri tercih etmiştir. 
Buna göre Ahmet’in katılmadığı etkinlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Uçurtma Şenliği - Akvaryum Gezisi
B) Çocuk Oyunları Etkinliği - Sinema Şenliği
C) Uçurtma Şenliği - Müzik Etkinliği
D) Çocuk Oyunları Etkinliği- Müzik Etkinliği
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53. • Gerçek niyeti ve niteliği ortaya çıkmak.
      • Bir olay karşısında ilgisiz kalmak, en küçük bir tepki göstermemek.
      • Kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamalardan birini karşılayan deyim kullanılmamıştır?

A) Kabak benim başıma patlamış, diğerleri bu olaydan sıyrılmıştı.
B) Havlayarak üstüne gelen köpeği görmesine rağmen kılını bile kıpırdatmadı.
C) Kardeşi olduktan sonra pabucunun dama atılması onu çok üzüyordu.
D) Sonunda maskesi düşmüş, arkadaşlarına yalan söylediği anlaşılmıştı.

54. Bugünlerde canım çok sıkılıyor. Kitap okumazsam bu sıkıntıyı üzerimden atamıyorum. Kitaplar farklı diyarlara götü-
      rüyor beni. Yeni yeni yerler, insanlar... Meğer keşfedecek ne kadar çok şey varmış.

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıkıntı, keşfetmeyi engeller.
B) Kitap, insana yeni kapılar açar.
C) Gezerek çok şey öğrenebiliriz.
D) Kitap okumak geçici bir hevestir.

55. Doktor: Şiddetli öksürük şikâyetiyle geldiniz. Muayenenizi yaptım.
      Hasta: Sağlığıma tekrar kavuşmak istiyorum. 
      Doktor: Şimdi size bazı ilaçlar yazacağım. Bu ilaçları ----.
      Hasta: Söylediklerinize harfiyen uyacağım. Teşekkür ederim.

Doktor ile hasta arasında geçen bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doktorun 
cümlesi koşul anlamı taşımaz?

A) Söylediğim şekilde kullanırsanız sağlığınız düzelir
B) Sabah, öğlen, akşam tok karnına kullanmalısınız
C) Düzenli kullanın ki sağlığınıza kavuşabilesiniz
D) Söylediğim şekilde kullandığınız takdirde iyileşirsiniz
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56.                                      
                      Financial Times “Yılın Kişisi”ni seçti: Özlem Türeci ve Uğur Şahin. 

Dünyanın en ünlü gazetelerinden İngiliz Financial Times gazetesi, yılın kişilerini seçti. ABD’li Pfizer ile birlikte dün-
yayı etkisi altına alan corona virüs için aşı geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin 
ve Özlem Türeci, yılın kişisi seçildi.
Financial Times, “Dünyayı kasıp kavuran bir salgının yayılmasıyla birlikte, bir yıldan daha kısa sürede güvenli ve 
etkili bir aşıya sahip olmamız, Dr. Şahin ve Dr. Türeci’nin başarısını ortaya koyuyor.” ifadeleriyle başarılı çifti övdü.
Financial Times’ın yazısında, “Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni 
fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95’in 
üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hâle getiriyor.” ifadelerine yer 
verildi.
Bu haber yazısından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalık vardır.
B) Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci yılın kişisi seçilmiştir.
C) Bulunan aşı hastalığı önlemede %95’in üzerinde başarı göstermiştir.
D) Aşı bulma çalışmaları bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşmiştir.

57. Ayşe ( ) nin Dr ( ) Suna Hanım ( ) la randevusu var ( )

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (.) (.) (.) B) (.) (,) (,) (.)

C) (:) (.) (:) (.) D) (‘) (.) (‘) (.)
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58. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak göstermeye “benzetme” denir.
      Buna göre,
      Güzel günler bir geldi mi üç dört hafta aralıksız sürüp gider; akşamlar ılık, geceler sıcaktır. Yıldızlar gökten birer 
      dost gibi sevgiyle göz kırparlar. Bereketli yaz yağmuru yağdı mı çabuk ve bol yağar, yerde sevinçle zıplar, ansızın
      sevinmiş bir insanın iri ve ılık gözyaşlarına benzer. Durur durmaz da güneş yine ışıklı ve tatlı sevgisiyle tarlaları, 
      tepeleri kucaklayıp kurutur; bütün ülke mutlulukla gülümseyerek ona kollarını açar.

metinde yıldızlar ve yağmur neye benzetilmiştir?

A) Dost - Gözyaşı B) Dost - İnsan C) Güneş - İnsan D) Gözyaşı - Güneş

59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) O filimi ben de ailemle seyretmiştim.
B) Derste Türkçe’nin ses kurallarını işledik.
C) Önümüzdeki yaz tatilinde İngiltere’ye gideceğim.
D) Kedimiz boncuk, son günlerde mamasını yemiyor.

60. 1891’de Amerika’da bir beden eğitimi öğretmeni, koşucuların kışın formda kalmaları için bir oyun düşünmüş. İlk     
       başta bu oyunda duvara asılmış tahta şeftali sepeti kullanılmış. Oyunda amaç, futbol topuna benzer bir topu se-
       petin içine atmakmış. Oyun da adını buradan almış. Oyunun ingilizce adı “basket” ve “ball” yani “sepet” ve “top” 
       sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Oyunun amacının ne olduğuna
B) Oyunun adının hangi sözcüklerin birleşimiyle oluştuğuna
C) Futbolcuların formda kalmaları için düşünüldüğüne
D) Kim tarafından, nerede düşünüldüğüne
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61. Altın Köprü: 2018 yılında Vietnam’da hizmete açılan Altın Köprü, ülkenin son dönemindeki en popüler turisti mekân
      larından biri. Fantastik bir filmden fırlamış gibi görünen köprünün ayakları, taştan iki dev el tarafından tutuluyormuş 
      gibi inşa edilmiş. Altın Köprü’nün bir başka önemli özelliği de yüksekteki Ba Na Tepeleri’nde inşa edilmiş olması.
      Kule Köprüsü: Birleşik Krallık’ın Londra şehrinde Thames Nehri üzerinde yer alan iki katlı açılır kapanır köprüdür. 
      Yıllar boyunca kentin iki yakasındaki trafiği birleştirmiştir. Londra Kulesi’ne yakın olduğu için “Kule Köprüsü” olarak 
      adlandırılmıştır.1894’te kullanıma açılan köprü, baskül köprü türünün en ünlülerinden biridir. Köprü, yüksek seviye-
      den iki yatay yürüyüş yolu ve aşağıdan bir araç yoluyla birbirine bağlanmış iki kuleden oluşur.
      Karl Köprüsü: Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bulunan Vltava Nehri üzerine kurulmuş olan tarihî köprüdür. 
      Kral IV. Karl tarafından yaptırılan köprünün mimarı Peter Parler’dir. Yapımı 1357-1400 yılları arasında tamamlanmış- 
      tır. 516 m uzunluğunda ve 10 m genişliğindeki köprü, günümüzde yaya trafiğine açıktır ve şehrin turistler tarafından 
      en çok ilgi gören yeridir. Yapıldığı dönemde köprü kalesi olarak da kullanılan bir tahkimat olan yapının iki ucunda 
      birer kule yer alır. Köprünün üstünde 30 tane heykel vardır. Aziz John Nepomuk heykeli, en ünlü olanıdır.
      Golden Gate (Altın Kapı Köprüsü): Kaliforniya’daki San Francisco Körfezi’nin girişinde, Golden Gate Boğazı üze-
      rinde bir asma köprüdür. Şu anda dünyadaki en uzun yedinci asma köprüdür. Köprü uzunluğu 2,73 km, ayaklar ara-
      sındaki uzaklık 1,28 km’dir. Yüksekliği 235 metreyi bulur. Taşıt trafiği için altı şerit vardır. Köprü, San Francisco’yu 
      Marin County’nin kuzey bölgeleri ve daha seyrek bir yerleşim olan Napa ve Sonoma Valley ile birleştirir.

Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen köprülerden biri olamaz?

A) B) 

C) D) 
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62. (I) 29 Aralık 1941 tarihinde Adana’da doğdu. (II) Gençlik yıllarında zor işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştı.
      (III) 1967 yılında girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosunda 13 yıl çalıştı. (IV) “Hababam Sınıfı” adlı filmde  Badi Ekrem 
      tiplemesini canlandırdı. (V) Ardından Tosun Paşa ve Kibar Feyzo gibi filmlerde başarılı bir oyunculuk sergiledi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel görüşe yer verilmiştir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve V D) III ve IV

63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A) Bu kitabı Türkçe öğretmenimiz tavsiye etti.
B) Büyük oğlu geçen sene üniversiteden mezun olmuş.
C) Burnunun dikine gidersen hata yapmış olursun.
D) Konuşulanları duyunca benzi sararmaya başladı.

64. Seren Öğretmen aşağıdaki hikâye unsurlarını tahtaya yazarak öğrencilerinden bu unsurlarla oluşturulmuş bir metin 
      yazmalarını istemiştir.

Olay Yer Zaman Kişi ve Varlık Kadrosu
Tekir adlı kedinin kaybolması ve onu arama çalışmaları Park Akşamüstü Arda, mahalleli ve Tekir

Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi öğretmenin isteğine uygun yazılmıştır?

A) Umut ve kardeşi evde çok sıkılmıştı. Kahvaltılarını yaptıktan sonra parka gitmeye karar verdiler. Yanlarına kedileri 
     Tekir’i de almışlardı. Arkadaşlarıyla parkta oynamaya yeni başlamışlardı ki Tekir’in, yanlarında olmadığını fark 
     ettiler. Hemen aramaya koyuldular ve iki saatin sonunda Tekir’i bir ağacın tepesinde buldular.
B) Bir akşamüstü salıncakta sallanan Umut, kedisi Tekir’in uzun süredir görünmediğini fark etti ve koşarak kardeşine 
     haber verdi. Birlikte parkın her yerine baktılar, parkın altını üstüne getirdiler ama Tekir’i bir türlü bulamadılar. So-
     nunda aramalara tüm mahalleli de katıldı. Uzun bir arayışın sonunda Umut sevinçle kardeşine seslendi: “Arda, 
     Tekir’i buldum!” Tekir, büyük bir köpekten korkup parktaki bir ağaca saklanmıştı.
C) Arda, bahçede top koştururken Tekir de bir köşede süt içiyordu. Abisi Umut: “Akşamüstü parkta arkadaşlarla bulu-
     şacağız, gecikmeyelim.” dedi ama Arda, abisinin bu sözlerine aldırış etmeden oyununa devam etti. Bir süre sonra
     oyundan sıkılan Arda, kedisini de alarak eve girmeye karar verdi ancak Tekir ortada yoktu. Telaşla abisine seslen-
     di ve birlikte Tekir’i aramaya koyuldular.
D) Umut ve Arda okuldan çıktıklarında akşamüstüydü. Okul dönüşünde anneleri, kedileri Tekir’i de alarak parka 
     gideceklerine söz vermişti. Bu yüzden koşar adım yürüyorlardı. Eve vardıklarında anneleri evde yoktu. Telaşla 
     dışarı çıkacaklardı ki annelerini kucağında Tekir ile kapının önünde buldular. Tekir kaybolmuş ve anneleri saatler-
     ce onu aramıştı. Nihayet Tekir’i başka bir evin bahçesinde bulmuştu.
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65. Ben şiirlerimi öyle kısa sürede yazamam. Bazen yazdığım şiirdeki bir kelime için günlerce düşünürüm. Bazı insan-
      lara komik veya tuhaf gelebilir bu durum. Bu nedenle o insanlar bana bazı eleştiriler yöneltir. Ama ben bu insanların 
      eleştirilerini kulak ardı ederim. Çünkü bana göre şiir yazmak sabır, emek ve zaman isteyen bir iştir.

Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dikkate almamak B) Önem vermek

C) Büyük bir dikkatle dinlemek D) Uyarıda bulunmak

66. Nihayet damlarda leylekler göründü.
      Upuzun gagalarını takırdatan,
      Vefasız sandığımız turnalar döndü.
      Geçen yıl gittikleri meçhul diyardan.

Bu dizelerde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurt sevgisi B) Karamsarlık

C) Memleket hasreti D) Bahar özlemi

67. Ağustos böceği bütün yaz saz çalmış, türkü söylemiş. Kara kış birden bastırınca şafak atmış zavallıda. Bir şey bu-
      lamaz olmuş. Koca ormanda ne bir kurtçuk ne bir sinek. Gitmiş, komşusu karıncaya “ Aman kardeş, canım kardeş, 
      hâlim fena. Bir şeycikler ver de kışı geçireyim. Yaz gelince öderim.” demiş. Yoo, demiş karınca. “Hep türkü söylemek
      olmaz, kışın da oynayın biraz.”

Bu parçada verilmek istenen mesaj hangi atasözüyle açıklanabilir?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B) Çok bilen çok yanılır.
C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
D) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
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68. Serim; Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya 
      başlandığı bölümdür.

Buna göre aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin “serim” bölümünden alınmış olabilir?

A) Sonra gelin kalktı gitti. Biraz sonra sırtında dolu bir çuvalla geri döndü. Çuvalı orta yere indirdi. Çuvalın ağzını açın-
    ca dışarı pamuk kozaları döküldü. Kozalar temizlenmiş, bembeyazdı. Her biri bir top beyaz bulut gibiydi. Birden 
    evin içini keskin bir koza kokusu doldurdu.
B) Ertesi sabah Memed çok erken uyandı, yataktan kalktı. Hemen dışarıya fırladı. Güneş doğmak üzereydi. Süley-
     man’ın odasına gitti ve horultuyla uyuyan Süleyman’ı dürterek uyandırdı.
C) Yağmur çiseliyordu. Güneşli bir yağmur. Bir zaman açıyor, sonra gene usul usul çiseliyordu. Kamışlar ıslanmıştı. 
     Üstlerinden sular süzülüyordu. Sular yapraklarda kabarcıklanıyor, güneşte parlıyordu.
D) Meseleyi az zamanda bütün köy duydu. Bütün köy, düğün bayram yapıyordu. Karısı, genci, çocuğu, kızı hep bir 
     ağızdan sevinç çığlıkları atıyorlardı. Ama Abdi Ağa’dan gizli. Abdi Ağa’nın ve onun adamlarının yanında köylü,
     onlardan daha üzgün görünüyordu. 

69. Özveri, bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmedir.  

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özveri” sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Bence dünyadaki en fedakâr kişiler annelerimizdir. 
B) Azim ve mücadele ile bütün engelleri aşabiliriz.
C) İyimserlik her zaman mutluluk getirir.
D) Onun çok aceleci bir mizacı vardı.

70. 

       

2. Alınan hediyeleri görünce içim içime sığmadı. Beğeni

3. Ahmet’in kitaplığında harika kitaplar vardı. Sevinç

1. Kardeşimin odamı karıştırması beni çileden çıkardı. Kızgınlık

4. Bütün bu yaşananları sana hiç anlatmamalıydım. Pişmanlık

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A)  1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4
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CEVAP ANAHTARI
1. Fabl

2. Zor durumda kalarak bize sığınan birine zarar vermemeli, onu korumalıyız. 

3. Çevik bir hayvan olduğundan bir şıçrayışta kendini kurtarıp kaçmış.

4. “Kurt dumanlı havayı sever.”: Kendi yararına bir iş yapmak için fısat kollayan kişi, kimsenin bu işe engel olamaya-
cağı, karışık zamanı sever.

5. a) Kurdun pençesinden kaçıp kendisine sığınan ayıdan kendisini öldürmemesidir. 
b) Tahtımı yıkarım, bahtımı yıkmam, diyerek dağ keçisinin isteğini kabul etmiştir.

6. a) sevgi
b) Türkçe
c) kitaplık
ç) soru
d) durak
e) dalgın
f )  sırdaş
g) evcil

7. Cümleler Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam

Bugün ne kadar neşeli olduğunu görüyor musun? X

Paltosunun yakasını kaldırıp yürümeye başladı. X

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! X

Bu, iki perdelik bir oyunmuş. X

Araba çok sallandığından midem bulandı. X

8. (ç) Uyandım, kahvaltımı yaptım.
(e) Tunceli’ye yarın gideceğim, dedi.
(b) Kadın, hızlı adımlarla bulunduğu yerden ayrıldı.
(a) Zayıf, gözlüklü, esmer biriydi.
(c) Akşam, yine akşam, yine akşam,

9. Y -Y - D - Y - D

10. yalan yanlış Yakın anlamlı sözcükler ile

bata çıka Zıt anlamlı sözcükler ile

eğri büğrü Biri anlamlı, biri anlamsız sözcükler ile

ıvır zıvır İkisi de anlamsız sözcükler ile

sık sık Aynı sözcüğün tekrarı ile

11.
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12.                             Cümle Nesnel Öznel

Yazarın bu eşsiz kitabını kesinlikle herkes okumalı. X

Bugün hava düne oranla daha soğuk. X

Sınavdaki en kolay soru sekizinci soruydu. X

Şair, son şiir kitabıyla üç ödül kazandı. X

Tunceli, doğasıyla insana huzur veren bir şehirdir. X

Duvardaki tablolar eve hoş bir hava katmış. X

Görkem, bir saat önce evden çıktı. X

13. a) 21.45’te
b) 2. katta / 2’nci
c) üçer üçer
ç) üç beş

14. a) Acıma
b) Endişe
c) Pişmanlık
ç) Özlem

15. (3) İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak.
(1) Bir yerden başka bir yere taşımak.
(4) Geri bırakmak, ertelemek.
(2) Bilmeden, kestirerek söylemek.

16. a) D         b) Y         c) Y         ç) D
17. (4) Gözden düşmek

(5) Başını yemek
(1) Şifayı kapmak
(2) Derdini dökmek

18. (3) Saadet
(2) Mahallî
(1) Problem
(4) Stres
(5) Teftiş

19. güneş, ay, aydede, anlam, gemi, deniz, pembelik, morluk

20. Çocukluğa özlem

21. 1. d          2. ç          3. b          4. c          5. e
22. a) salı

b) beşer
c) batısı
ç) 2’nci
d) iki yüz seksen yedi
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23. A
24. C
25. A
26. A
27. C
28. B
29. C
30. B
31. B
32. C
33. B
34. A
35. C
36. D
37. D
38. D
39. A

40. B
41. C
42. C
43. D
44. C
45. B
46. A
47. A
48. B
49. D
50. D
51. B
52. C
53. A
54. B
55. B

56. D
57. D
58. A
59. C
60. C
61. B
62. C
63. A
64. B
65. A
66. D
67. C
68. C
69. A
70. B
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