
7.SINIF 2. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık İSTANBUL Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. 
Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: "Ağacın dalları uzamış, 
binanın duvarına dayanmıştır. Bunun için keseceğim." Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile im-
kânsız olan bir emir verir: "Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak." Görev İstanbul Belediyesine intikal eder. Belediye 
Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla 
Yalova’ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp 
yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim çalışılarak bina yapı altına 
sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelin-
miştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında Ulu Önder Atatürk ile birlikte kardeşi Makbule Atadan, Vali Vekili Muhittin Bey, 
Emanet Fen Müdürü Ziya Bey ve Gazeteci Yunus Nadi nezaretinde bina 4.80 metre civarında kaydırılır. Bu olağanüstü 
ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı 
Yürüyen Köşk olarak kalmıştır.
Köşk, Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile korunması gerekli Kültür ve Tabiat 
Varlıkları arasında sayılmış ve tescili yapılmıştır. 2006 yılında, Yalova Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak 
ziyaretçilere açılmıştır. 

YÜRÜYEN KÖŞK 

a. Okuduğunuz metinde anlatılan olay nedir?

c. Hikâyede anlatılanlar hangi mevsimde ger- 
    çekleşmiştir?

b. Hikâyenin ana kahramanı kimdir?

d. Hikâyenin geçtiği yer neresidir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.

1.
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• Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillere "iş fiilleri" denir. "Kardeşime masal 
anlattım." cümlesindeki "anlattım" fiili iş (kılış) fiilidir.

• Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiillere "durum fiilleri" 
denir. "Teyzem bizde kalıyor." cümlesindeki "kalıyor" fiili durum fiilidir. 

• Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere "oluş fiilleri" adı verilir. "Yapraklar iyice sarardı." cümle-
sindeki "sarardı" fiili oluş bildirmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri bulup fiillerin anlam özelliklerini yanındaki boşluğa 
yazınız.

                                                       
Öğretmenlerini dikkatlice dinliyorlardı.

Kullanılmayan makas paslanmıştı.

İstediği şey olmayınca hemen ağlar.

Dışarıda unuttuğumuz ekmek küflenmiş.

Karnı doyunca bebeğin ağlaması kesildi.

Her gün elli sayfa kitap okuyorum.

Sonbaharda dökülen yaprakları süpürdü.

Her sabah işe tramvayla gidiyor.

Dışarıda kalan tereyağı erimiş.

Parkta en yakın arkadaşımı gördüm.

3.

2. Metinde geçen bazı sözcükler ve sözcük grubunun anlamları verilmiştir. Verilen sözcükleri ve sözcük 
grubunu anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. ulu     a. yer değiştirmek

2. bahçıvan    b. tren vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol

3. intikal etmek    c. çok yüksek, çok büyük olan

4. ray     d. herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme

5. tescil     e. yenileme

6. restorasyon    f. bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse
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CÜMLELER Gerçek 
Anlam

Mecaz 
Anlam

Kurtuluş Savaşı zor şartlarda gerçekleşti.

Vatan için cepheden gelen iyi bir haber dört gözle bekleniyor, halk coştukça coşuyordu.

Atatürk ve Meclis, dış ülkelerin tehdit ve baskılarını kulak ardı ederek onlara boyun 
eğmemişti.

Millet, vatanı için fedakârlıklar yaptı.

Atatürk, konferanslar ve mitinglerle halkta millî bir uyanış sağlamıştı.

Savaş yıllarında birçok kişi anı yazdı.

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

Millî Mücadele yıllarında ordu ve halk tek yürek olmuştur.

Millî Mücadele yıllarında askerler dönmeyi düşünmedi.

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı Dönemi'ndeki durumu Türkiye dışındaki Türkler tarafından 
da takip ediliyordu.

Atatürk, alacağı kararlar için yakın arkadaşlarına başvuruyordu.

Atatürk, milletimizin geleceğine âdeta bir ışık oldu.

Millî egemenlik için ordu ve millet birlikte hareket etti.

Vatan için canını dişine takan yiğitler üstün bir başarı sergileyecektir.

Atatürk, ileri görüşlü bir liderdir.

Millî Mücadele Dönemi'nde TBMM açılmış ve düzenli ordu kurulmuştur.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırarak uygun yerleri 
işaretleyiniz.

4.

• Bir sözcüğün sözlükte geçen ilk anlamına “gerçek anlam” denir. 

• Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir. 

Bu açıklamaya göre aşağıda gerçek anlamlarıyla cümle içinde kullanılan altı çizili sözcükleri, mecaz anlama 
gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

  Gerçek Anlam      Mecaz Anlam
1. Çalışma odasına gelen ışık yeterli değildi.
2. Baklavanın iyisi ince hamurlu olur.
3. Kitaplarını temiz kullanmalısın.
4. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili oldu.
5. Öğretmenimin hediye ettiği biblo kırıldı.

5.
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Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını verilen boşluklara yazınız.

İnsan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir

Kıyı takmış yaprağını gülünü
Bahar eder
Bir gemi yaklaşır karanlıktan
Felek terk-i diyar eder
Eder oy

Gecenin gündüzün döndüğü rüzgâr
Kurdun kuşun yediği aş
Ya ölüm ya istiklal

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

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

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

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

6.
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Aşağıda verilen boşlukları, cümlede verilen fiillere uygun haber kiplerini ve eklerini yazarak doldurunuz.

Cümleler

Gelecek 
Zaman

Akşamları evde ağabeyimle kitap okuruz.

7.

 
Bundan böyle arkadaşlarıma güleryüzlü davranacağım.

Canlı ders dinlemek için bilgisayarı açıyorum.

Teyzemin gönderdiği mektup yerine ulaşmış.

Günlerdir beklediğim haber geldi.

Bu akşam misafirliğe onlar da mı gelecek?

Haber Kipleri Ekler

-ecek,
-acak

Aşağıda verilen kelimeleri uygun kip ekleriyle birleştirerek örnekteki gibi cümle kurunuz.8.
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Böbreklerini korumak için düzenli su içer.
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Aşağıda istenenleri bulmacada soldan sağa yerleştiriniz.

Bulmaca doğru yanıtlandığında 3. sütundaki 
harfler hangileri olur?

1. "Özgür" sözcüğünün zıt anlamı
2. "Sığ’" sözcüğünün zıt anlamı
3. "Kapalı" sözcüğünün zıt anlamı
4. "Islak" sözcüğünün zıt anlamı
5. "Tam" sözcüğünün zıt anlamı
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A) B) C) D)

10.

P Ş H F T B I Ö

D Y N Ü Z G Ü N

A R K A L İ J C

Z F O S A R V E

J U N U T M A K

P S M L V E C D

E D A R B K N Z

T I K Ö Y Ş E H

geniş           X       dar 
ön                X 
sonra           X 
çıkmak        X 
neşeli          X  
hatırlamak   X

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamını verilen kare bulmacada bulunuz.9.
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Vatanın bütünlüğünü 
korumak için Türk 
milleti tek yürek oldu.

Elif, cepheye yardım 
götürmek üzere 
kağnısıyla yola koyuldu.

Elif’in kağnısı çok 
hızlı olduğu için 
cephede nam salmıştı.

Elif, kar bastırmadan 
cepheye ulaşmak 
için dua etti.

Elif, Kocabaş’ın karnı 
doysun diye önce 
ona yedirirdi.

Elif, kara gözleriyle 
etrafı incelerken kar 
serpiştiriyordu.

Elif, öküzü Kocabaş 
ihtiyar  ve zayıf diye 
çok üzülürdü. 

ArıburnuGeliboluConkbayırıAnafartalarSeddülbahirAlçıtepe Bombatepe Keçideresi

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

X

X

X

X X X X

X

11. Çanakkale Cephesi’ne yardım götürmek isteyen Elif, amaç-sonuç cümlelerini takip ederek yola devam 
ettiğinde hangi mevziye ulaşır? (       : Amaç-sonuç cümlesi olduğunu,        : Amaç-sonuç cümlesi olmadığını
ifade eder.)
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Şiiri kendi duygu ve düşüncelerinizle tamamlayınız.

Samsun’a ayak basmış……………………….
………………………………….zafer yolunda
………………………………………………….
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata’nın rüyasına………………………………
……………bahçelerinin ……………..gülünü
Bir sonsuz sabahtayız………………………
……………………………….onun gönlünü

SONSUZ KOŞU

……………………………Samsun’dan yola
Dağlardan dağlara ………………………….,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar …………………………….

Al bayrağım…………………………………
……………………………………………….
Yeni kahramanlar……………………yürür
…………………………….bayrağa doğru

13.

1. gezeceğim 2. başlıyor 3. açıklamışız 4. yazdım 5. dönersin

6. araştırmışlar 7. kullandı 8. görüntülemiş 9. susacak 10. istedik

11. çalışıyorsun 12. yaralanır 13. yapacağız 14. bitiririz 15. buluyoruz

a. Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.           ( ...................................... )
b. Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.         ( ....................................... )
c. Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.   ( ....................................... )
d. Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.                    ( ....................................... )
e. Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.                          ( ....................................... )

Tablodaki fiilleri aşağıda verilen açıklamalarla eşleştiriniz.12.
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"Millî Mücadele" ifadesi size neler çağrıştırıyor?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Fotoğraftan yararlanarak Çanakkale Şehitliği'ni gezdiğinizi hayal ediniz. Bundan hareketle
Çanakkale’de şehit düşmüş askerlerimize ithafen bir mektup yazınız.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

14.

15.
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Aşağıdaki boşluklara açıklamaları verilen sözcükleri hecelerine ayırarak yazınız. Sözcüklerin altında yer alan 
sayılardan yararlanarak şifreyi çözünüz.

12 1

5 17

13 11

6 10

8 4 16

7 14 2

3 15 9

87 11

105 912

Genel Türk dili

Üzerine herhangi bir şey 
asmaya yarar nesne

Gemilerin barınma, yük ve 
yolcu indirip bindirmelerine 
yarayan sığınak

Arka, bir şeyin sonra gelen 
bölümü, art  

Yumuşak çelikten yapılmış 
üzeri kalay kaplı ince sac

Genellikle sabahları 
yenilen hafif yemek

Oruç tutulan ay

16.
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Aşağıdaki kutucuklar içinde verilen sözcükleri inceleyip yazım yanlışı yapılan ve yapılmayanları uygun alana 
yazınız.

madem ki duydumki illa ki neyse ki belki

halbuki demek ki oysa ki meğer ki sanki

Yazım yanlışı yapılan sözcükler Yazım yanlışı yapılmayan sözcükler

17.

Aşağıdaki cümlelerde  "ki" nin yazımını inceleyiniz ve uygun kutucuğu işaretleyiniz.

CÜMLELER Doğru Yanlış

Bilelimki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Medeniyet öyle bir ışıktır ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdurki onun karşısında zincirler erir.

Türk milletinin bu yolda ki hızını her vasıtasıyla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en
kutlu vazifesidir.

Teknolojik aletlerin kullanımı eski devirlerde ki gibi basit değildir.

18.
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Atatürk’e sordular:
– Kurtuluş Savaşı’nı kazandınız. Cumhuriyet’i kurdunuz. Şimdi ne yapacaksınız?
Hemen cevap verdi:
– Millî eğitimi yükselteceğiz.
Bu amaçla her gittiği yerde okullara uğrardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yurdu dolaşırken yolu bir köye rastladı. 
Okula girdi. Öğretmen sınıfta ders veriyordu. Hemen ayağa kalktı ve yerini gösterdi. Atatürk "Hayır." dedi ve 
devam etti:
– Yerinizde oturunuz ve dersinizi yapınız. Eğer siz izin verirseniz biz de sizden yararlanalım. Unutmayınız ki, cum-
hurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Olay Yer Zaman Kişiler

Aşağıdaki metinde olay, yer, zaman ve kişileri belirleyip uygun yere yazınız.19.

Aşağıda verilen boşlukları, cümlede verilen fiillere uygun dilek kiplerini ve eklerini yazarak doldurunuz.

Cümleler

İstek
Kipi

  -e,
      -a

Okumamı geliştirmek için bol bol kitap okumalıyım.

20.

 
Hep birlikte oyun oynayalım.

Hayalini kurduğum her şey gerçek olsa.

Arkadaşımın gönlünü almak için ne yapayım?

Herkes tüm işlerini zamanında yapsın.

Dilek Kipleri Ekler
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Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Dost dostun eyerlenmiş atıdır. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını verilen boşluklara yazınız. 

ATASÖZLERİ

21.

Fiiller aldıkları kip eklerine göre aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Aylin, dilek (tasarlama) kiplerini alan fiilleri 
bulup takip ederse hangi şehre ulaşır?

22.

Başlangıç
sormalı koklasanız versinler atlamaz

kırsalar

duymasın

koştuk

gitsek yazınız

dinlemelisin

yıkayalım

alacak

silmelisin

konuşur

geliyor

ağlamış

konuşayım

sevecek

bulalım

konuşmayın

içmez

atlar

görsem

geldim

anlıyor

düşmez

uyusun

Amasya

Erzurum

Sivas
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Aşağıdaki cümlelerde yer alan benzetmeleri bularak benzeyen ve kendisine benzetileni tabloya yazınız.

CÜMLELER Benzeyen Kendisine
Benzetilen

1. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim.

2. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir yıldızısınız.

3. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

23.
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Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları 
sevmek ve onda yükselmektir.

Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, 
mahvolur.

Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin 
gelişmesinde başlıca etkendir.

Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onu-
runu öğretir.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdur.

Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz.

Aşağıda verilen Atatürk'ün özdeyişlerinin hangi konuyla ilgili olduğunu bularak karşılarına yazınız.
(çağdaşlık, gençlik, bağımsızlık, dil, eğitim, cumhuriyet, bilim, sanat, egemenlik)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.
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Aşağıda verilen cümlelerde fiileri bulunuz. Bulduğunuz fiillerin aldığı kişi eklerini verilen boşluklara yazınız. 
   
 

Mustafa Kemal Atatürk, millî bir mücadelenin fitilini ateşledi.                          ..........................

Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilginç bir belgesel izlemişler.                                       .........................

Cephelere gönüllü olarak katılmak isteyen komutanlıklara başvursun.           ..........................

Atatürk’ün milletimiz için yaptıklarını her zaman saygıyla hatırlıyoruz.            ..........................

Vatanın kurtuluşu için o günlerde halk da seferber oluyor.                               .........................

Atatürk’ün bal mumu heykelini Anıtkabir’de gördünüz.                                     .........................

Millî hükûmetin faaliyetlerini anlamayanlar olduğunu sanıyorum.                    ..........................

Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracak.                       ..........................

Kuvayımilliye cepheleri arasında kumanda birliğini sağladın.                          ..........................

Millî tarihimizi öğrenmek için Millî Mücadele yıllarını da iyi inceleyelim.           ......................... 

Atatürk ve silah arkadaşları memleketin geleceği için söz verdiler.                  .........................

Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.                        .........................

Atamızı vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyorum.     ..........................

Atatürk, barışçıl yöntemler ile birçok devlet adamına örnek oldu.                    ..........................

Atatürk, yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.                                  .........................

Vatanının her yerinde Atatürk’ün bıraktığı güzel şeyleri görürsün.                   ..........................

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları zor şartlarda mücadele ettiler.           ..........................

Atatürk, İtilaf Devletlerinin askerî güçlerini büyük bir bozguna uğrattı.             ..........................

19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın fiilî başlangıcı kabul edilir.      ..........................

Millî Mücadele yıllarının başarılarını anılardan da öğrenebiliyoruz.                  ..........................
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Aşağıdaki fiilleri aldıkları kişi eklerine göre uygun kutucukla eşleştiriniz.

Koşsanız

Yürüyorum

Anlayacaklar

Okumalısın

Sevelim

Oynar

1. tekil kişi

2. çoğul kişi

1. çoğul kişi

3. çoğul kişi

3. tekil kişi

2. tekil kişi

26.

27. Verilen fiilleri yanındaki kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek cümle içinde kullanınız.

uyu- / şimdiki zaman / 2. tekil kişi
...........................................................................................................................................

çağır- / görülen geçmiş zaman / 1. çoğul kişi
...........................................................................................................................................

kurtar- / istek kipi / 1. tekil kişi
...........................................................................................................................................

ara- / gereklilik kipi / 2. çoğul kişi
...........................................................................................................................................

gör- / duyulan geçmiş zaman / 3. çoğul kişi
...........................................................................................................................................

düşün- / emir kipi / 3. tekil kişi
...........................................................................................................................................
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Aşağıda virgülün işlevleri verilmiştir. Örnek cümlelerle verilen işlevleri eşleştiriniz.

   
   a. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının 
       arasına konur.
   b. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
   c. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup la-
       rıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek  
       ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
   d. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil - 
       diren kelimelerden sonra konur.
   e. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek  
       için konur.
   f. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
   g. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddeler- 
       den sonra konur.
   h. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin  
       veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

virgül

   (  ) Hayır, söylediklerinize katılmıyorum.

   (  ) Atatürk, ileri görüşlülüğü sayesinde Kurtuluş Savaşı’nın en zor aşamalarını  
        başarıyla atlatmıştır.

   (  ) Adalet evrenin ruhudur, der Ömer Hayyam.

   (  ) Türk dili, kültürümüzün aktarıcısı, yabancı dillerin etkisinden kurtarılmalıdır.

   (  ) Küçük, köpeğin yarasını dikkatlice sardı.

   (  ) Fırtınalara direnmiş, boyun eğmemiştik.

   (  ) Toplumlar bilim, sanat, kültür ve eğitimde çağı yakalamalıdır.

   (  ) A. Emel Kefeli, Halide Edib Adıvar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2019.

28.
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Atatürk’ün Çanakkale’deki başarısı ismini duyurmasını sağlamış.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeterki bu dil, şuurla işlensin. 

Gözlerimizde ki cumhuriyet ışığı hiç eksilmeyecek.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Halbuki Atatürk tek kurtuluş yolunun bağımsızlıktan geçtiğini düşünüyordu.

Florya onun için önemliki kızı Ülkü ile burada çok vakit geçirmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen "ki"lerin yazımı doğru ise başındaki kutucuğa "D", yanlışsa "Y" yazınız.

"Ki"nin Yazımı

29.

Aşağıdaki cümlelerin anlam ilişkisini belirleyerek uygun yerleri işaretleyiniz.

CÜMLELER Amaç - sonuç Neden - sonuç

Türk halkı, I. Dünya Savaşı’ndan yeni çıktığı için harap ve bitap durumdaydı.

Atatürk, kadınların da yönetime katılması için onlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

Atatürk, Millî Mücadele’nin fitilini yakmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.

Vatanın bağımsızlığı tehlikede olduğundan Türk milleti yediden yetmişe topyekün bir 
kurtuluş mücadelesi başlatmıştır.

Cephede savaşan askerlere gönderilmek üzere kağnılara cephane yüklenirdi.

Kalıcı bir başarı elde etmek maksadıyla askerî zaferler kültürel ve toplumsal zaferlerle 
taçlandırıldı.

Atatürk, Türk milletine güvendiği için Milli Mücadele’ye Anadolu’dan başlamıştır.

Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için birçok alanda yenilikler yapıldı.

Türk milleti bağımsız yaşamak için tarih boyunca hep mücadele etmiştir.

Atatürk, Türk milletini çok sevdiği için bu vatan uğruna savaşmaktan bir an bile tereddüt 
etmedi.

30.
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Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık varsa başındaki kutucuğa "D", yoksa "Y" 
yazınız.

Gün oldu, kuşları gördüm iniler,
Kalpteki acıyı durmaz yeniler.
Bayraklar: "Ata’mız öldü." dediler.
Ağla garip yurdum, bahtına ağla!
Göklerle gürülde, sularla çağla!

İhsan Bey de Atatürk’e "Hayır Paşam, henüz soyadı almadım." cevabını verir.

Seyit Onbaşı da düşman gemisinin Çanakkale boğazı’nı geçmesine kayıtsız kalamazdı.

Kızılay’daki Güven anıtı Atatürk’ün de katılımıyla açılmıştır.

Türkiye’nin kuruluş serüveni ile ilgili en önemli kaynak Nutuk’tur.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı ile ilgili bir pano hazırladık.

Atatürk, annesinin yaptığı Selanik Böreğini çok severmiş.

Fransız Le Figaro gazetesi, 11 Kasım 1938 tarihli manşetinde Atatürk’ün vefat haberini duyurmuş.

Kurtuluş Savaşı ile tüm dünyaya bağımsızlığımızı haykırdık.

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatıyla 
kurulmuştur.

31.
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"1926 yılında Gazi Urla’yı ziyarete gelecekti. Bir telaş-
tır esmeye başladı. Annem, babam, halalarım daha 
hızlı adımlarla dolanıyor gibime geliyordu. Sanki 
evde, sokakta her insan karşılama hazırlığına giriş-
mişti. Evler, sokaklar bayraklarla donatıldı. Sonunda 
o gün geldi. Beş yaşındaydım. Açık, güneşli bir gün-
dü. Urla’nın insancıllığından mıydı yoksa havasından 
mı bilmem sadece sıcaklık var belleğimde. İlk kez 
korkularımı unuttum. Yalnız aştım bizim sokağı. Cum-
huriyet Alanı’na ulaştım. Urlalılar sarmıştı alanın dört 
bir yanını. Kalabalığın arasına karıştım. Boyumun 
ancak dizlerini bulduğu adamların bakışları İzmir gi-
rişine dikilmişti. Derken Gazi göründü. Nasıl olduysa 
koştum başımın üstünde dikilen o dağ gibi adamların 
arasından. Koştum, kollarımı açarak Atatürk’e doğru 
atıldım. M. Kemal Paşa eliyle durdurdu onları. Bıra-
kın, dedi. Adımı, kimin oğlu olduğumu sordu. Şivem 
Rumeli şivesiydi. Dinlerken gülümsedi, saçımı okşa-
dı. Babamı tanıyıp tanımadıklarını sordu, kendisini 
karşılayan Urlalılara. Tanıdılar. Evime götürmelerini 
buyurdu. Eve dönerken Bekir Ağabey gurur duyuyor-
du beni kucağında taşımaktan. Gazi’yi Urla girişinde 
karşılayan çocuk bendim."

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangile-
ri kullanılmıştır?

A) Benzetme, Kişileştirme
B) Konuşturma, Karşıtlık
C) Benzetme, Karşıtlık
D) Kişileştirme, Konuşturma 

34.32. I.     Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış  
       yapmak yeterli değildir.
II.    Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esas-
       ları kapsar.
III.   Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilmek, 
       milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına   
       bağlıdır.
IV.   Misakımillî, barış yapmak için en uygun ve en 
       azından şartlarımızı içeren bir programdır.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf 
oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?

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

33. (I) Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış 
ve ulusal mücadeleyi başlatmıştır. (II) Kurtuluş Sava-
şı’nın zorluklarını, acılarını, başarılarını Nutuk’ta ele 
almıştır. (III) Askerî başarıların kazanılmasından son-
ra halkın eğitim seviyesini yükseltmek için Harf Dev-
rimi’ni yapıp Millet Mekteplerini açmıştır. (IV) Atatürk, 
ulusun kaderinde bir Güneş gibi parlayacaktır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harf-
lerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

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

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" eki bir ismin 
yerine kullanılmıştır?

A) Türkçedeki dil bilgisi konuları iç içe geçmiştir.
B) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır.
C) Gökyüzünün maviliğini denizinkinden daha  
     çok severim.
D) Mademki şartlar sağlanmadı, çalışmayı de-
     vam ettiremeyiz.
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37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde zaman an-
lamı yoktur?

A) Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını 
     kullanırım.
B) TDK, 1932 yılında Atatürk’ün talimatıyla 
     kuruldu.
C) Türk tarihini incelemek için gerekli çalışmalar 
     yapılacak.
D) Yazı dilinde yazım ve noktalama kurallarına 
     dikkat etmelisiniz.

38. (I) Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı bir köyün hazin 
hikâyesi bir yandan göğsümüzü kabartırken diğer yan-
dan bizi derin bir hüzne boğuyor. (II) Asıl adı Dereköy 
olan bu yiğit belde, Kurtuluş Savaşı’nda köyde yaşayan 
tüm erkekleri cepheye yolladı. (III) Vatanı, milleti ve dini 
için kahramanca mücadele eden Dereköylü erkekler-
den savaş sonrası köyüne dönen olmadı. (IV) Cephe-
ye giden bütün Mehmetçiğini kaybeden köye, hiç erkek 
kalmadığı için cumhuriyetin ilk yıllarında "Ersizlerdere" 
denmeye başladı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
neden-sonuç ilişkisi vardır?

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

39. Kışın çetin şartlarında İnebolu Limanı’ndan cepheye mer-
mi götürmek için bebeğiyle yola çıkan Şerife Bacı Millî Mü-
cadele’nin en önemli kadın kahramanlarından biridir. Onu 
kahraman yapan şeylerden biri de bebeğinin battaniyesini 
alıp mermiler ıslanmasın diye onların üstüne örtmesinde-
ki fedakârlıktır. Şerife Bacı mermileri cepheye ıslanmadan 
ulaştırmış, fakat kendisi donarak şehit olmuştur. Şehit Şeri-
fe Bacı’nın bebeği mucize eseri hayatta kalmıştır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kadın kahramanlardan her biri cepheye mermi 
     taşımıştır.
B) Şerife Bacı, Millî Mücadele’nin unutulan kadın 
     kahramanıdır.
C) Vatanı için ölümü göze alanlar gerçek kahraman-
     lardır.
D) İnebolu Limanı cepheye mühimmat aktaran bir 
     limandır.

40. Fırtına biraz hafifledikten sonra tekrar şiddetlendi. Şimdi 
daha da kudurmuştu, daha korkunçtu. Sanki gecenin ka-
ranlığından, karanlık ve sisten hiçbir şey göremeyen bu in-
sanların güçsüzlüğünden yararlanmak istiyordu. Kısa süre 
yavaşlamasının acısını çıkarmak, bunun bedelini ödetmek 
için dalgalar daha coşkun, daha azgın saldırıyordu kayığa.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü 
     içinde bulunmak 
B) Bir yakınının ölümünden, kaybından büyük üzüntü 
     duymak 
C) Uğradığı maddi veya manevi zararı giderici bir iş 
     yapmak
D) Bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak 

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin söylenme 
zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır?

A) Gelecek ay yeni kitabının imza gününü yapa-
     cak.
B) İhtiyar, anılarını gözleri yaşlı anlattı.
C) Yazarın kitabını zevkle okuyorum.
D) Sağlıklı bir ömür için düzenli spor yapar.
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44. Atatürk’ü, 1938 Gençlik ve Spor Bayramı günü, son 
defa, 19 Mayıs Stadyumu’nda gördüm. Şeref tribü-
nü kapısında -o zaman küçük bir çocuk olan kızıma- 
o günün anısı olan rozetini taktırmayarak bir şeyler 
söylüyordu. Zayıf ve yorgundu. Kızıma Atatürk’ün 
kendisine neler söylediğini sordum: "Rozette resmim 
varmış, nasıl takarım?" dedi. Zeki ve alçak gönüllü 
Atatürk rozetteki resmi görmüştü. Bu, O’nun stadyu-
ma ilk ve son gelişi oldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kullanılan 
noktalama işaretlerinin kullanım yerlerinden biri 
değildir?

A) Ara sözleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır.
B) Özel isme gelen ekler kesme işareti ile 
     ayrılır.
C) Doğrudan alıntıları göstermek için tırnak 
     işareti kullanılır.
D) Eş görevli kelimelerin arasına virgül kullanılır.

Emdiniz arılarım elma çiçeklerini,
      I
Doldurdunuz bahçenin bütün peteklerini
         II 
Şimdi, tutun baharın, tutun eteklerini,
                                     III
Gökte vızıldayarak uçun, uçun arılar.
                                 IV

Numaralanmış sözcüklerden hangisi durum bil-
diren bir fiildir?
A) I B) II C) III D) IV

41.

Yapacağım heykelin şablonunu çamurdan faydalana-
rak oluşturuyorum. Ardından bu şablona demir parçalar 
ekleyerek heykel şablonumun sağlam olmasını sağlıyo-
rum. Şablona çamur ekledikçe yaptığım çalışmayı koru-
ması için ıslak bez parçalarını kullanıyorum. Bu bezleri 
yavaş yavaş eklediğim ıslak çamurların üzerine sarıyo-
rum. Böylece her defasında istediğim kadar çamuru ek-
leyebiliyorum.
sadsad

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
söylenmiş olabilir?

A) Heykel şablonunun oluşturulma aşamaları nelerdir?
B) Heykel şablonunu oluşturmak zor mudur?
C) Heykeltıraşlar şablonlarını neden çamurdan yapar-
     lar?
D) Heykeltıraş yaptığı şablonu ne kadar sürede 
     tamamlamalıdır?

42.

sadsAşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil, karşısında 
verilen kip ve kişi ekini almamıştır?

   Çekimli fiil       Aldığı Kip ve Kişi Eki
A)  durasın         Emir  kipi – 2. çoğul şahıs
B)  konuşsa         Şart kipi – 3. tekil şahıs
C)  durmalıyım    Gereklilik kipi – 1. tekil şahıs
D)  yapasınız       İstek kipi – 2. çoğul şahıs  

43.



İS
TA

N
B

U
L 

Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

nd
irm

e 
M

er
ke

zi

26

Aşağıdakilerden hangisinde yargı gerekçesiyle 
birlikte verilmiştir?

A) Atatürk hastalığın vahametini bilmesine rağmen 
     son defa atını öpmek ister.
B) Atın iyileşmesi imkânsızdır çünkü ruam hastalığı-
     na tutulmuştur.
C) Islak eldivenlerini alır ve nemli gözlerle oradan 
     uzaklaşır.
D) Mustafa Kemal, atını son defa görmek için gelir. 

47.

46. O; çok tehlikeli işlerle uğraşan, kendisine zarar ve-
rebilecek bir işin üstüne üstüne giden biridir. Ayrıca 
kendisine zarar verebilecek ya da kendisi için kötü 
sonuçlar doğuracak adımlar atmaktadır.

Bu parçada sözü edilen kişi aşağıdaki deyimler-
den hangisiyle nitelendirilebilir?

A) dolap çeviren
B) kılı kırk yaran
C) ateşle oynayan
D) burnundan kıl aldırmayan

45. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Senarist, anlamsız cümlelerle senaryoyu kötü bir 
     hâle sokmuş.
B) Romanda küçük bir arının başına gelenler anlatıl-
     mış.
C) Ayva Festivali bu sene de iptal edildi.
D) Karadeniz’in tuzluluk oranı, Ege’den fazladır.

48. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde 
büyük harf yanlış kullanılmıştır?

A) Meclisin aldığı kararlar Resmî Gazete’de 
     yayımlandı.
B) İsmet Paşa komutanların görüşünü alarak 
     hareket etti.
C) Sivas Kongresi Delegeleri yeni bildiriyi mec-
     lise sundu.
D) Atatürk, Batı Anadolu gezisine silah arkadaş-
     larıyla çıktı.
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50. Alaca Camii, Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen 
şehrinde bulunmaktadır. Cami, 1438 yılında yapılmış-
tır. Adını mimari yapısındaki alacalıktan, renklilikten 
alır. Caminin mimarı İshak Bey’dir. Dönem camilerinin 
çoğu sultan, bey, paşa veya bir makam sahibi kişinin 
mali desteği ile yapılırken Alaca Camii, Kalkandelenli 
iki kız kardeşin mali desteği ile yapılmıştır.

Bu metinde Alaca Camii ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Kim tarafından yaptırıldığına
B) Hangi tarihte yapıldığına
C) İsmini nereden aldığına
D) Hangi bölümlerden oluştuğuna

49. Talat Paşa bana laf olsun diye sorular sordu: "Kemal 
                                                                1 
Bey çok dalmışsın, ne ile meşgul oluyorsun?" Önüm-
                   2                                      3
deki haritaları göstererek "Bunlar Rumeli savunma 
planıdır. Bir gün Küçük Balkanlı Devletlerin birleşerek 
birlikte hücum yapmaları ihtimaline karşı askerî ha-
zırlıklarımızdır." dedim. Talat Bey "Ben asker değilim. 
Bu gibi askerî işlerden anlamam, fakat bu gösterdiğin
                                           4
savunma planlarını kim uygulayacak?" diye sordu.
                                               5
Ben elimle kendimi işaret ederek "Ben yaparım." de-
dim.

Metinde yer alan altı çizili sözcükler sırasına göre 
hangi kiple çekimlenmiştir?

1 2 3 4 5
A) Görülen 

geçmiş 
zaman

Duyulan 
geçmiş 
zaman

Gelecek 
zaman

Şimdiki 
zaman

Geniş 
zaman

B) Duyulan 
geçmiş 
zaman

Görülen 
geçmiş 
zaman

Şimdiki 
zaman

Geniş 
zaman

Ge-
lecek 
zaman

C) Görülen 
geçmiş 
zaman

Duyulan 
geçmiş 
zaman

Şimdiki 
zaman

Geniş 
zaman

Ge-
lecek 
zaman

D) Duyulan 
geçmiş 
zaman

Görülen 
geçmiş 
zaman

Gelecek 
zaman

Şimdiki 
zaman

Geniş 
zaman

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın 
giriş cümlesi olamaz?

A) Roman, hayatı tanıma ve tanımlama iddiasında 
     olan bir edebi türdür.
B) Müzik, yaşamın her evresinde insanı saran, 
     insanlarla iç içe olan bir olgudur.
C) Oyunla öğrenme yaklaşımı açısından tekerleme-
     lerin önemli bir yeri vardır.
D) Çocukların oyunları bu anlamda çocuk 
     tiyatrolarına esin kaynağı olabilecek niteliktedir.

51.
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Sakarya’ya hareket edilecek günün gecesinde Mus-
tafa Kemal özel kalem müdürünü çağırarak sorar:
– Kararname hazır mı? Hemen getir, Sakarya’ya git-
meden imzalayalım. Ne olur ne olmaz...
Atatürk gidip de dönmeme olasılığını biliyordu. Bu 
cephenin düşmesi durumunda, direnişin beyni olan 
Ankara çökecek ve … Sonrasını düşünmek bile iste-
miyordu. İşte böyle bir günün sabahında uyanıp Sa-
karya’ya giderken imzaladığı kararname şuydu:
"Ankara’da Bir Etnografya Müzesi Kurulması ve Eski 
Ankara Evlerinin Korunması Hakkında Kararname"
Mustafa Kemal’in aklına müze, ortada henüz bir ülke 
bile yokken, daha savaş bile kazanılmamışken, hiç-
bir şey belli değilken ve belki de atacağı son imzada 
gelmişti.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atatürk, yeni kuracağı devletin temelini kültüre 
     dayandırmaya çalışmıştır.
B) Atatürk, devletlerin kurulmasında savaşların 
     önemsiz olduğunu düşüyordu.
C) Atatürk, Ankara evlerine daha çok önem gösteri-
     yordu.
D) Türkiye’de müzecilik Atatürk’le başlamıştır.

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz 
anlamlıdır?

A) hareket edilecek

B) çökecek

C) uyanıp 

D) kazanılmışken

52.

53.

(52 ve 53.  soruları metne göre cevaplayınız.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil 
haber kipiyle çekimlenmiştir?

A) Dökülen yaprakları hızlıca toplamalısın.
B) Köyden getirdiği kayısıları paketledi.
C) Topladığımız erikleri bölüşelim.
D) Derse geç kalacaksın koşarak git.

54.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç anlamı 
taşımaktadır?

A) Kedilere her gün mama verirdi.
B) Kulağı ağrıdığı için doktora gitti.
C) Bisiklet sürmek için parka gittiler.
D) Ağacın yaprakları rüzgârda savruluyordu.

55.
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Çok ilginçtir, Atatürk denince aklımıza deniz gelir. 
Çocukluğu Selanik kıyılarında geçtiği için o bir deniz 
çocuğudur. Hayatında gemilerin ve deniz yolculuğu-
nun çok büyük bir önemi var. Tam bir deniz tutkunu. 
Bu nedenle genellikle deniz kenarında yaşadığını gö-
rüyoruz. Örneğin, Dolmabahçe Sarayı’nı sevmezdi 
Atatürk. Bu yapının ısınma problemi vardı. Bu yüzden 
hayatının önemli bir bölümünü Florya Köşkü’nde 
geçirdi. Bu köşkte kalırken sıklıkla yüzer ve çok sev-
diği kürek sporu ile meşgul olurdu.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak verilmiş olabilir?
A) Mustafa Kemal’in deniz sevgisinden sık sık bah-
     sedilir. Bu sevgi nereden geliyor?
B) Atatürk’ün Anadolu’ya deniz yoluyla geçmesinin 
     sebebi nedir?
C) Atatürk’ün doğduğu şehir Selanik’te denizcilik 
     önemli miydi?
D) Mustafa Kemal’in çocukluğunun geçtiği ev ile ilgili 
     bilgi verir misiniz?

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Atatürk’ün deniz aşkı çocukluğundan gelir.

B) Atatürk bir yere giderken hep deniz yolunu tercih 
    etmiştir. 
C) Sevdiği sporlar arasında kürek de vardır.

D) Daha çok deniz kenarında yaşamak istemiştir.

56.

57.

(56 ve 57. soruları metne göre cevaplayınız.) "Evimizin bahçesi büyüktü. Sık sık mahalle arkadaş-
ları toplanır ve o zamanlar Selanik’te çok moda olan 
mancınık oyunu oynardık. Bu bir çeşit "birdirbir" oyu-
nuydu. Bir kişi eğiliyor ve diğerleri sırayla üzerinden 
atlıyorlardı. O, oyuna katılmazdı ama seyretmeye de 
bayılırdı. Hele içimizde düşenler falan olursa keyfine 
diyecek olmazdı. Bir gün kararlaştırdık, yaka paça 
onu oyuna soktuk. Sırayla hepimizin üzerinden atladı 
ve sıra kendisine gelince eğilmeden dimdik durdu ve 
"Haydi atlayın!" dedi. 
Biz başını yere doğru eğmesi için ısrar ettikçe o: "Ben 
eğilmem! Böyle atlarsanız atlayın." diyordu. Bir türlü 
razı edemedik."

Bu metindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Zorla, isteği dışında
B) Sevinerek, neşe ile
C) Keyifsizliğini anlatacak biçimde yüzünü buruştu-
     rarak
D) Herhangi bir zayıf noktası ile alay ederek

58.

Fiilde kipler, haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere 
ikiye ayrılır. Aşağıda bazı öğrencilerin bu konuyla ilgili 
verdikleri örnekler bulunmaktadır.
Ahu:  Hayatınız boyunca kendinize rehber olarak bili-
mi seçin. (Dilek kipi)
Cenk: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 
(Haber kipi)
Berk: Biz, Türkiye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü 
kurtarmaya çalışmalıyız. (Dilek kipi)
Çiğdem:  Geleceğin aydınlığına ilim ve irfan ile kavu-
şacaksınız. (Haber kipi)

Bu öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu örnek 
yanlıştır?

A) Ahu B) Cenk
C) Berk D) Çiğdem

59.
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Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden "Rüzgâr eken fırtına 
biçer." konulu bir kompozisyon yazmalarını ister.

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin yazmış ol-
duğu bu kompozisyonun giriş, gelişme ve sonuç 
bölümlerinden biri olamaz?

A) Bir sözün, bir eylemin nasıl bir sonuç doğuracağı 
     önceden hesap edilmelidir. Herkesin zarar görme-
     sine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tep-
     kilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara ken-
     disi uğrar.
B) Etrafında bulunanlara her zaman kötülük yapan 
     kimseler sonunda mutlaka büyük kötülüklerle 
     karşılaşırlar. 
C) Şiddetin tepkisel olarak daha fazla şiddet doğura-
     cağına ilişkin bir atasözüdür.
D) Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya ge-
     len, çaresiz kalan, kurtuluş için bir çıkar yol bu-
     lamayan kişi, bu kötü durumdan kurtulmak için 
     her türlü yola başvurur.

61.

Onu görür görmez - - - - .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır-
sa yüklem dilek kipiyle çekimlenmiş olur?

A) boynuna sarıldı
B) olanları anlatacak
C) hemen yanına koşun
D) hemen oradan uzaklaşmış

63.

64. Kuşlar yüksek metabolizma hızına sahip, dört odacık-
lı kalpleri ve hafif ama güçlü bir iskelet yapısına sahip, 
sıcakkanlı omurgalı hayvanlar grubudur. On bin ka-
dar yaşayan kuş türü bulunur ve bunların yarısından 
fazlasını ötücü kuşlar oluşturur. Kuşların türlere göre 
farklılık gösteren kanatları vardır ve kanatsız olduğu 
bilinen tek grup soyu tükenmiş olan moa ile fil kuşu-
dur. Kuşların sindirim ve solunum sistemleri de uçma 
yeteneğine uyum sağlamıştır. Özellikle deniz kuşları 
ve bazı su kuşları gibi kuşlar daha da evrimleşerek 
yüzme yeteneği de kazanmıştır.

Bu parçada kuşlar ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmemiştir?

A) Yaşayan ne kadar kuş türü olduğuna
B) Kanatsız kuşların soyunun tükendiğine
C) Solunumlarının uçma yeteneğine uyumsuz oldu-
     ğuna
D) Bazı kuşların yüzme yeteneğinin bulunduğuna

Haber kipleri fiillere zaman anlamı katar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip 
ekinin fiile kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

A) Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor. (Fiilin 
     söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynı-
     dır.)
B) Beni bu güzel havalar mahvetti. (Fiilin gerçekleş-
     me zamanı söylenme zamanından öncedir.)
C) Akşamları sahilde koşmayı severim. (Fiil, söylen-
     dikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.)

D) Geçen güzel günleri çabuk unutmuşsun. (Fiilin 
     geçmişte gerçekleştiği başkasından öğrenilmiş-
     tir.)

60. 62. Aşağıdaki atasözlerinden hangi ikisinin arasında 
anlam açısından çelişki yoktur?

A) Eğri oturup doğru konuşalım.
     Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) Düşenin dostu olmaz.
     Dost kara günde belli olur.
C) Cana geleceğine mala gelsin.
     Mal canın yongasıdır.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
     Yalnız taş duvar olmaz. 
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66. I.   kendinize duyduğunuz güven
II.  şüphenizin temelidir
III. aynı zamanda kendinizden
IV. kendiniz dışında bir şeye dayanarak

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

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

65. Türkçede üç farklı "ki" vardır:
1. Bağlaç olan "ki" : Her zaman ayrı yazılır. 

Örn: Bir baktım ki bana doğru geliyor.
2. Sıfat olan "ki" : Her zaman eklendiğe sözcüğe 

bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve 
öndeki ismi işaret eder. 
Örn: Evdeki hesap çarşıya uymaz.

3. İlgi zamiri olan "ki" : Eklendiği isme bitişik yazılır. 
Bir ismin yerini karşıladığından "aitlik zamiri" 
olarak bilinir.  
Örn: Kardeşiminki henüz gelmedi.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki-
lerin hangisinde "ki" nin yazımında yanlışlık ya-
pılmıştır?

A) Evdeki kitapları yarın getir, inceleyelim.
B) Yanlış yaptığını bilsinki doğrusunu öğrensin.
C) Senin proje ödevin harika ama benimki güzel 
     olmadı.
D) Git ki gökyüzü arkandan ağlasın.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır?

A) 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşın-
    mazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine ba-
    ğışladı.
B) Akşam yemeklerine devlet ve bilim insanlarını, 
    sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı.
C) Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmala-
     ra bizzat katılırdı.
D) Zeybek oyunlarına, güreşe, tavlaya, bilardoya ve 
    Rumeli türkülerine aşırı ilgisi her hâlinden belliydi.

67.

68. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıy-
la kendisine aktif görev verilmesini istemesinin üzeri-
ne 1915 yılı başında Esat Paşa komutasındaki 3. Ko-
lorduya bağlı olarak Tekirdağ'da kurulacak 19. Tümen 
Komutanlığına atandı.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda yer al-
    mamıştır.
B) 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı başlamamıştır.
C) Esat Paşa, Mustafa Kemal'in isteğini yerine getir-
    miştir.
D) Mustafa Kemal, 3. Kolorduya bağlı olarak atanmış-
    tır.
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Aşağıdakilerden hangisinde "ağır" kelimesi 
mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Alışveriş poşetimi ağırlığından taşıyamadım.
B) Kurşun, ağır bir madendir.
C) O, ağır kıyafetiyle bu mekâna uyum sağlamıştı.
D) Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçiyor.

69.

70. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel 
eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul eder-
lerse manevi mirasçılarım olurlar.

Atatürk’ün bu sözündeki altı çizili kelimenin eş 
anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yüzündeki beni aldırmak için doktordan randevu 
     aldı.
B) Türk milleti asırlar boyunca hep bağımsız yaşa-
     mıştır.
C) Komşumuzun küçük oğlu uslu ve güler yüzlü bir 
     çocuktu.
D) Bu tarihî yapıyı anlamak için bir kılavuza ihtiyacı-
     mız olacak.

71.

72.

(71 ve 72. soruları metne göre cevaplayınız.)

Mustafa Kemal Paşa, Sakarya savaşına hazırlık dö-
neminde bir gün Cebeci hastanesine giderek yaralı-
ları ziyaret etmişti. Paşa’nın diğer yaralılarla birlikte 
hatırını sorduğu Yüzbaşı Faruk: "ben iyiyim Paşam.” 
dedi. “görevimin başına dönmek istiyorum. Fakat bu 
inatçı doktorlara iyileştiğimi kabul ettiremiyorum." 
Doktorlar yüzbaşının gammazlığına güldüler. Daha 
dün akşam Mustafa Kemal’in başkomutan olduğunu 
öğrenince ameliyatlı olduğunu unutarak sevinçle ye-
rinden fırlamış, birkaç dikişi patlamıştı.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir ya-
zım yanlışı yapılmamıştır?

A) Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, say-
    gı sözleri, rütbeler büyük harfle başlar.
B) Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi 
     büyük harfle başlar.
C) Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle 
     başlar.
D) Cümle içinde tırnak ve yay ayraç içine alınan 
     cümleler büyük harfle başlar.

Bu metinde tırnak işaretinin kullanım amacı 
nedir?

A) Metindeki vurgulanmak istenen sözü göstermek
B) Doğrudan alıntıları göstermek 
C) Uzun alıntı olduğunu göstermek
D) Bilimsel bir çalışmayı göstermek
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73.

Ankara’da bulunan Yıldırım Ortaokulu öğretmenleri 10 Kasım Salı günü Millî Mücadele teması kapsamında Anıtkabir 
gezisi yapmayı planlamaktadır. Sosyal bilgiler öğretmeni olan Arzu Hanım 20 öğrenci seçmiş, kendi zümre arkadaş-
larından bir öğretmen ile bir de müdür yardımcısı olacak biçimde gezi planını yapmıştır. Gezi dosyasının içine gezi 
planını, geziye katılacak idareci, öğretmen ve öğrenci adlarını, veli izin belgelerini de koyarak 1 Kasım’da İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne teslim etmiştir. Bu arada Tursab Belgeli bir gezi firması belirlemiş, gerekli tüm evrakların da fo-
tokopisini alıp hazır etmiş ve ilçeden gelecek cevabı beklemeye başlamıştır. Bir hafta sonra ilçeden geziye ret yazısı 
gelmiştir.

Gezinin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru biçimde verilmiştir?

A) Evraklar ilçeye geç gönderilmiştir.

B) Gezi dosyasının içine araç belgeleri konmamıştır.

C) Gezi hafta içi planlanmıştır.

D) Geziye götürülen öğretmen sayısı fazla gelmiştir. 

 OKUL GEZİLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
1. Gezi aynı ilde yapılacaksa okul müdürlüğü İlçe 
MEM’e başvurarak onay alır. İl dışına yapılacaksa onay 
mülki idare amirince verilir.
2. Onaydan sonra okul müdürlüğü ilçe MEM’e bilgi ya-
zısı yazar. Geziye gidecek idareci, öğretmen, öğrenci 
isimleri, veli izin belgeleri ve gezi planı ilçeye bildirilir.
3. Gezide mutlaka bir idareci kafile başkanı olacaktır.
4. Gezide 40 öğrenciye 1 idareci ve en çok 3 sorumlu 
öğretmen görevlendirilir.
5. Gezi evrakları en az 15 gün önceden il/ilçe MEM’e 
gönderilecektir.
6. Ünite eğitim gezileri, Çanakkale gezileri ve lise öğ-
rencilerinin üniversite gezileri dışında hafta içi yapılan 
gezilere izin verilmeyecektir.
7. Geziler Tursab Belgeli güvenilir seyahat acenteleri 
tarafından yapılmalıdır. Gezi aracının gerekli tüm bel-
gelerinin fotokopisi alınıp muhafaza edilmelidir.
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74. Şiir türlerinin içerdikleri konular aşağıdaki gibidir.

Lirik, sevgi ve özlem; pastoral, köy ve çoban hayatı; didaktik, öğüt verici; epik, kahramanlık ve savaşları ele alır.

Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Dostum diye inanıp sır söyleme sakın
     Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın
     Sırrın sende bile durup gizlenmezken
     Durur mu hiç dostunda, iyi düşün

B) Mecliste ârif ol kelâmı dinle
     El iki söylerse, sen birin söyle
     Elinden geldikçe sen eylik eyle
     Hatıra dokunup yıkıcı olma

C) Köroğlu'yum methim merde, yiğide
     Koç yiğit değişmez cengi düğüne
     Sere serpe gider düşman önüne
     Ölümü karşılar meydan içinde

D) İnsanlığa dürüst davran
     İnsan küçük büyük evran
     İnsanlara hakça davran
     Koltuk sana bâki değil

75. Yusuf, Begüm, Mert, Alara, Aras, Hande, Berkay, Zeynep şiir yarışmasına katılmışlardır. Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili 
bilinenler şunlardır:

• Yusuf, Berkay’dan önde ve 4. sıradadır.
• Begüm, Alara’dan bir sonradır.
• Berkay, Begüm ve Mert sonuncu değillerdir.
• Hande yarışmayı 2. sırada bitirmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Aras yarışmayı 1. sırada tamamlamıştır.
B) Zeynep yarışmayı sonuncu sırada tamamlamıştır.
C) Alara yarışmayı 3. sırada bitirmiştir.
D) Yarışmanın birincisi Mert’tir.
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23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan 
edildi.

Harf inkılabı yapıldı. Eğitim
seferberliği başladı.

Kılık ve kıyafette yenilikler yapıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verildi.

Soyadı kanunu çıkarıldı.

Verilen panonun başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Atatürk’ün Hayatı B) Eğitim Alanındaki Yenilikler

C) Atatürk’ün Önderliğinde Yapılan Yenilikler D) Kurtuluş Savaşımız

76.
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Selim, Aysel, Tuna ve Murat kendi aralarında genel kültür yarışması düzenlerler. Art arda üç yarışma yapan arka-
daşların yarışma sonuçları şu şekildedir:

Selim'in Puanı Aysel'in Puanı Tuna'nın Puanı Murat'ın Puanı

1.Yarışma 70 50 30 60
2.Yarışma 50 40 80 60
3.Yarışma 30 45 50 60

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aysel bir yarışmada Selim’i geçmiştir.

B) Yarışmada en tutarlı sonucu Murat almıştır.

C) Tuna yarışmaların ikisini kazanmıştır.

D) Aysel dışında herkes yarışma kazanmıştır.

Tablodaki verilere göre aşağıdaki grafiklerden hangisi kesinlikle doğrudur?

77.

78.

77 ve 78. soruları aşağıdaki tabloya bakarak cevaplayınız.
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79.

Bu görselden gıda boyasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi hastalıklara sebep olduğuna

B) Kullanıldığı ürünlerin çeşitlerine

C) Kullanım oranının zamanla arttığına

D) Alternatif olarak kullanılabilecek ürünlere

Gıda Boyaları

 - Unlu Mamüller
 - İçecekler
 - Tatlılar
 - Evcil hayvan yemleri
 - İlaç ve kozmetik ürünleri
 - Şekerlemeler

Hangi Ürünlerde Kullanılıyor?
Genetik Faktörler

- DNA yapısını değiştirip genetik bozulmalara 
sebep olur.

Davranış Bozuklukları
- Dikkat dağınıklığına sebep olur.

Kanser Riski
- Bazı kanserlerin oluşmasına sebep olur.

Hafıza ve Öğrenim Bozukluğı
- Okuduğunu anlamamaya, bilgileri hafızada tuta-
mamaya ve öğrenmeyi geciktirmeye sebep olur.

pancar havuç ve portakal soğan kabuğu avokado yaprağı

Gıda boyalarının yerine ne kullanabiliriz?
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80.

Bu görselden müzikal ile ilgili,

I.   toplamda kaç kişi tarafından izlendiğine
II.  hangi illerde sahnelendiğine
III. nasıl tepkiler aldığına

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

05 Ağustos itibariyle perdelerini İs-
tanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Ser-
gi Sarayı'nda açan "Sihirli Beşik 
Müzikali" gittiği tüm illerde büyük 
ilgi gördü. Türkiye turnesini yeni 
tamamlayan müzikal 
Balıkesir, Kırklareli, Adana, To-
kat, Kayseri, Sivas ve Mardin gibi 
illerde tüm salonları doldurdu. 
Oyuncuların sahnede yıldızlaştığı 
müzikal izleyiciler tarafından daki-
kalarca ayakta alkışlandı.

SİHİRLİ BEŞİK MÜZİKALİ SİHİRLİ BEŞİK MÜZİKALİ 
GİTTİĞİ HER YERDE GİTTİĞİ HER YERDE 

SAHNELERİ DOLDURDUSAHNELERİ DOLDURDU
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81. Günümüzde sanal alışveriş sistemi yaygınlaşmıştır. Aşağıda sanal alışverişte kullanılan ürün teslimat görseli 
verilmiştir.

Bu görselden hareketle aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Gerçekleştirilen indirim tutarına
B) Ürünün hangi zamanda teslim edileceğine
C) Ödemenin ne şekilde yapılacağına
D) Ürünün teslimat şekline

Teslimat adresi ekle:

*Teslimat için uygun olmayan saatler 
kırmızı ile çizilmiştir.

Sipariş Notu:

Ekmeğin dilimlenme-
sini istiyorum.

x

x

x

x
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82.

Bu metinde "Bir Destandır Çanakkale" etkinliği ile ilgili,

I. Konuşmaların yapılacağı yer ve tarihe
II. Kimlerin katılabileceğine
III. Konuşmaların başlıklarına

bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE

16 Mart
Pazartesi

17 Mart
Salı

18 Mart
Çarşamba

19 Mart 
Perşembe

20 Mart
Cuma

Konuşmacı
A

Konuşmacı
B

Konuşmacı
C

Konuşmacı
D

Konuşmacı
E

Cephe 
Gerisi

Gençler 
Cepheye 
Koşuyor

Nusret 
Mayın 
Gemisi

Savaşın
Sonuçları

Anafartalar 
Cephesi

* Konuşmalar kongre salonunda yapılacaktır.
* Tüm konuşmalar saat 14.00'te başlayacaktır.

83. “Kumsalda yürüyen bir adam, avlanan balıkçıya yaklaştığında kova içerisindeki yakalanmış yengeçleri görür. Ko-
vanın üstü açıktır, kapağı yoktur. Bu durum onu şaşırtır, çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünür. Balıkçıya sor-
duğunda “Evet, tek bir yengeç olsaydı, kesinlikle kaçardı. Ancak, pek çok yengeç varsa biri kaçmaya çalıştığında 
diğerleri onu yakalar, kaçamayacağından emin olur, geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar.” yanıtını alır. Tek yengeç 
kapaksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken sayı arttıkça kaçış imkânsızlaşır. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine, 
aşağı çekerek engellerler. Sonunda kimse kazanamaz.”

Bu metinde anlatılan "Yengeç Sepeti Sendromu" na aşağıdaki sözlerden hangisi örnek olarak verilemez?

A) Sen zaten beceremezsin, boşuna uğraşma.
B) Kilo verip ne yapacaksın sen zaten böyle de güzelsin.
C) Bu saatten sonra meslek değiştirilir mi, olacak şey mi?
D) Ben her zaman senin yanındayım, merak etme.
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84.

Tür: 
Bilim kurgu

Seanslar:
18.00 / 20.00 / 22.00

* 8 yaşından küçükler 
   izleyemez.

Sinema 1

Tür: 
Macera

Seanslar:
10.45 / 13.30 / 16.15

Sinema 3

Tür: 
Komedi

Seanslar:
15.00 / 17.10 / 19.20 21.50

Sinema 4

Tür: 
Bilim kurgu

Seanslar:
14.00 / 16.00 / 18.00 
20.00 / 22.00

* 14 yaşından küçükler 
   izleyemez.

Sinema 2

Arkadaşlarıyla bilim kurgu filmi izlemek isteyen 10 yaşındaki Ayşe, sinemalardan hangisine gidebilir?

A) Sinema 1 B) Sinema 2
C) Sinema 3 D) Sinema 4
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85. Sirkte yapılan bir gösteride ince bir ipe ve direğe bağlı, hiç kıpırdamadan duran 15 tonluk fili görenler bakıcısına 
sorarlar: 
"Nasıl oluyor da bu 15 tonluk fili şu incecik iple bu direkte tutabiliyorsunuz. Hiç mi kaçacağından korkmuyorsunuz?"
Bakıcı ise emin bir tavırla, "Kaçmaz." der.
Çünkü fil daha çok küçükken kaçmamayı şöyle öğrenir: En başta kalın bir iple bağlanır. Küçük haliyle tüm çabalarına 
rağmen kaçamaz. Deneye deneye bu durumu kabullenmeyi öğrenir. Büyüdüğünde de ince bir ipe bağlı olmasına 
rağmen gücünü fark edemez ve ipten kurtulmayı hiç denemez. 

Bu metinde anlatılan filin yaşadığı durumu ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişteki olumsuz deneyime takılıp kaldığı için yeniden denemiyor.
B) Bugün hayatını tamamen değiştirebilecek gerçek olasılıkları değerlendiriyor.
C) Bugün mümkün olan gerçekliği, geçmişteki imkânsızlıktan daha güçlü görüyor.
D) Özgür olmak için çabalamayı denemesine rağmen başarılı olamıyor.
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86.

Bu verilerin sütun grafiğe aktarılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

%40
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%10

%10

%10

Aşağıdaki pasta grafiğinde bir öğrencinin interneti kullanma alanlarının oranları verilmiştir.
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 TÜRKÇE ÇALIŞMA FASİKÜLÜ 7.SINIF 2.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1. a. Metinde anlatılan olay, Atatürk'ün çınar ağacını kesilmekten kurtarmasıdır.
b. Hikâyenin ana kahramanı Atatürk'tür.
c. Hikâyede anlatılanlar yaz mevsiminde gerçekleşmiştir.
d. Hikâyenin geçtiği yer Yalova'da bir çiftliktir.

2. 1-c / 2-f / 3-a / 4-b / 5-d / 6/e
3. iş fiili - dinliyorlardı / oluş fiili - paslanmıştı / durum fiili - ağlar / oluş fiili - küflenmiş / durum fiili - kesildi /

iş fiili - okuyorum / iş fiili - süpürdü / durum fiili - gidiyor / oluş fiili - erimiş / iş fiili - gördüm
4. Gerçek / Mecaz / Mecaz / Gerçek / Mecaz / Gerçek / Gerçek / Mecaz / Gerçek / Gerçek / Gerçek / Mecaz /

Gerçek / Mecaz / Gerçek / Gerçek
5. Öğrenci cevapları incelenir.
6. Benzetme / Benzetme / Tezat / Kişileştirme
7. okuruz - geniş zaman: -r

açıyorum - şimdiki zaman: -yor
ulaşmış - duyulan geçmiş zaman: -mış, -miş, -muş, -müş
gelecek - gelecek zaman: -ecek, -acak
geldi - görülen geçmiş zaman: -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü

8. geliyor / sevdi / yemiş / söylüyor / güler / kazanacak / bitirdi / başlayacak
9. geniş (dar) / ön (arka) / sonra (önce) / çıkmak (girmek) / neşeli (üzgün) / hatırlamak (unutmak)

P Ş H F T B I Ö

D Y N Ü Z G Ü N
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J U N U T M A K

P S M L V E C D
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T I K Ö Y Ş E H
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11.  Anafartalar
12.  a. 1, 9, 13 / b. 2, 11, 15 / c. 4, 7, 10 / d. 5, 12, 14 / e. 3, 6, 8
13.  Öğrenci cevapları incelenir.
14.  Öğrenci cevapları incelenir.
15.  Öğrenci cevapları incelenir.
16. 

12 1

5 17

13 11

6 10

8 4 16

7 14 2

3 15 9

87 11

105 912

Genel Türk dili

Üzerine herhangi bir şey 
asmaya yarar nesne

Gemilerin barınma, yük ve 
yolcu indirip bindirmelerine 
yarayan sığınak

Arka, bir şeyin sonra gelen 
bölümü, art  

Yumuşak çelikten yapılmış 
üzeri kalay kaplı ince sac

Genellikle sabahları 
yenilen hafif yemek

Oruç tutulan ay
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17.  Yazım yanlışı yapılan sözcükler: madem ki, duydumki, illa ki, oysa ki, meğer ki
       Yazım yanlışı yapılmayan sözcükler: neyse ki, belki, halbuki, demek ki, sanki
18.  Y / D / Y / Y / Y
19.  Olay: Atatürk'ün millî eğitime verdiği önemi göstermek için okullara gitmesi ve sınıfları gezmesi   /   Yer: Köy okulu           
       Zaman: Cumhuriyet'in ilk yılları     /      Kişiler: Atatürk, öğretmen
20.  okumalıyım - gereklilik kipi: -meli, -malı 
       olsa - dilek-şart kipi: -se, -sa 
       yapayım - istek kipi: -e, -a 
       yapsın - emir kipi: -
 

21.  

22.  sormalı - koklasanız - versinler - konuşayım - kırsalar - duymasın - yıkayalım - dinlemelisin - yazınız: Sivas
23.  1) Benzeyen – Ben / Kendisine Benzetilen – Kuş 
       2) Benzeyen – Küçük hanımlar, küçük beyler / Kendisine Benzetilen – Geleceğin bir yıldızı 
       3) Benzeyen – Öğretmen / Kendisine Benzetilen – Kandil 
       

Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir. 
• Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden 

dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken 
tedbir alınabilir.

Dost dostun eyerlenmiş atıdır. 
• Gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.

Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez. 
• Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve 

kolay yapabilir.

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.
• Herkes iş yapar ama o işin gerektirdiği ustalığı gösteremez.

Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir. 
• İnsanın üzerinde yaşadığı yer, rahat ve huzurlu olmadıktan sonra oranın verimli olması çok önemli 

değildir.

24.  gençlik / sanat / egemenlik / bağımsızlık / dil / eğitim / cumhuriyet / bilim / çağdaşlık
25.  3. Tekil şahıs / 3. Çoğul şahıs / 3. Tekil şahıs / 1. Çoğul şahıs / 3. Tekil şahıs / 2. Çoğul şahıs / 
       1. Tekil şahıs / 3. Tekil şahıs / 2. Tekil şahıs / 1. Çoğul şahıs / 3. Çoğul şahıs / 3. Tekil şahıs / 1. Tekil şahıs
       3. Tekil şahıs / 3. Tekil şahıs / 2. Tekil şahıs / 3. Çoğul şahıs / 3. Tekil şahıs / 3. Tekil şahıs / 1. Çoğul şahıs
26.  Koşsanız - 2. çoğul kişi / Okumalısın - 2. tekil kişi / Yürüyorum - 1. tekil kişi / Sevelim - 1. çoğul kişi
       Anlayacaklar - 3. çoğul kişi / Oynar - 3. tekil kişi
27.  uyuyorsun / çağırdık / kurtarayım / aramalıyız / görmüşler / düşünsün
28.  d, e, f, h, c, b, a, g
29.  D / Y / Y / Y / D / D
30.  neden-sonuç / amaç-sonuç / amaç-sonuç / neden-sonuç / amaç-sonuç / amaç-sonuç / neden-sonuç / 
       amaç-sonuç / amaç-sonuç / neden-sonuç
31.  D / D / Y / Y / D / Y / Y / D / D / D
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32. C
33. D
34. A
35. C
36. B
37. D
38. D
39. C
40. C
41. D
42. A
43. A
44. D
45. A
46. C
47. B
48. C
49. C
50. D
51. D
52. A
53. B
54. B
55. C
56. A
57. B
58. A
59. B
60. C
61. D
62. D
63. C
64. C
65. B
66. A
67. D
68. D
69. C
70. D

71. A
72. B
73. A
74. C
75. C
76. C
77. C
78. D
79. C
80. C
81. A
82. C
83. D
84. A
85. A
86. D
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