
8. SINIF 7. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
TÜRKÇE

Bu kitapçık İSTANBUL Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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Yapılan ölçümler ve geçmişe dönük çalışmalar, Dünya’nın ortalama sıcaklığı-
nın artma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Küresel ısınma ya da iklim değişik-
liği olarak adlandırılan bu süreç canlıların yaşamını pek çok bakımdan tehdit 
ediyor.
Dünya’nın ortalama sıcaklığının 1906-2005 yılları arasında yaklaşık 0,74°C 
arttığı görülüyor. Üstelik sıcaklık artışı giderek hızlanıyor. Deniz seviyelerinin 
yükselmesi, buzulların giderek erimesi, okyanusların sıcaklığındaki artış gibi 
pek çok gözlemsel olgu da Dünya’nın ortalama sıcaklığının artmakta olduğunu 
gösteriyor. 1880-2011 yılları arasındaki en sıcak 13 yılın 11’i 2001-2011 arasın-
da yaşandı.
1979’dan beri yapılan gözlemler her on yılda bir karaların sıcaklığının ortalama 
0,25°C, denizlerin sıcaklığının ise ortalama 0,13°C arttığını gösteriyor. Deniz-
lerin karalara göre daha yavaş ısınmasının nedeni ısı kapasitelerinin karalara 
göre daha yüksek olması. Ayrıca denizler buharlaşma yoluyla karalara göre 
çok daha fazla ısı kaybediyor.
İklim değişikliği çok önemli sonuçlara yol açabilir. Örneğin ortalama sıcaklığın 
artması, denizlerin yükselmesine ve çöllerin büyümesine neden olabilir. Bunun 
yanı sıra bazı bölgelerde kuraklığın artmasıyla zirai üretim azalabilir. Ayrıca 
iklim değişiklikleri sel, fırtına gibi doğal afetlerin artmasına ve okyanusların asit 
derecesinin değişmesine de neden olabilir.

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

1, 2 ve 3. etkinlikleri metinden hareketle yapınız.

1.

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

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

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

Metinden hareketle altı çizili kelimelerin 
anlamlarını yazınız.

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

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

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

Metne göre Dünya'nın sıcaklığının 
arttığını nereden anlamaktayız?

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

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

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

Metne göre küresel ısınmanın sonuçları 
nelerdir?

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

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

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

Sizce küresel ısınmayı önlemek için neler 
yapmalıyız? Açıklayınız.

a. b.

d.c.
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Metinde geçen bazı sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları verilmiştir. Verilen sözcükleri anlamlarıyla 
eşleştiriniz.

2.

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliğinde olan ve birle-
 şimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik.

Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz 
  kütlesi.

Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi.

Yağışsızlık.

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana 
  getirme.

Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, 
  sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

     

     

     

     

     

     

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sıcaklık

  buzul

    ısı

kuraklık

 üretim

   asit

Metne göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.3.

  Küresel ısınma canlı yaşamını tehdit etmektedir.

  Küresel ısınmayı gözlemleyerek anlayamayız.

  En sıcak 13 yılın 11'i  2001-2011 yılları arasındadır.

  Karalar denizlere göre daha yavaş ısınır.

  Küresel ısınma okyanuslar üzerinde etki gösteremez.

  Kuraklık tarımsal faaliyetleri sınırlandırır.

  İklim değişiklikleri doğal afetlere sebep olabilir.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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4. Aşağıda "korumak" sözcüğünün "TDK Güncel Türkçe Sözlük"te yer alan anlamlarından bazılarına yer verilmiştir.  
Bu anlamlarla sözcüğün cümle içindeki kullanımını eşleştirerek boş bırakılan yerlere anlamların 
numaralarını yazınız.

İlkel kabileler geleneklerini korumaya önem verirler.

Yurdunu korumak için üstün çaba gösterdi.

Uyguladığı ilaçla meyveleri korudu.

Evimizi doğal felaketlere karşı korumak için önlem almalıyız.

Bayramlık kıyafetlerini gözü gibi koruyordu.

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Aşağıda "bakmak" sözcüğünün "TDK Güncel Türkçe Sözlük"te yer alan anlamlarından bazılarına yer verilmiştir. 
Bu anlamlarla sözcüğün cümle içindeki kullanımını eşleştirerek boş bırakılan yerlere anlamların 
numaralarını yazınız.

Oturdukları evin penceresi denize bakıyordu.

Tüm hafta sonu evdeki eski resimlere bakıp mutlu oldum.

Buyurun, siz kime bakmıştınız?

Üç çocuklu bir aileye bakıyor.

Çiçek bakmak emek isteyen bir iştir.

.
.

.

.
.
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6. Aşağıdaki metinlerin konularını yazarak metinlere uygun başlıklar bulunuz.

Arıların olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Kuşkusuz, piknikte çok rahat ederdik. Ancak 
bu kez de piknik sepetine koyacak yiyecek bulmakta zorlanabilirdik. Birçok bitkinin mey-
vesi arıların tozlaşmayı sağlaması sonucunda üretilebiliyor. Böylece bitkiler, bize yiye-
cek sağlayabiliyor. Bu durumda arıları belki sevip okşayamayız ama dostlarımız olarak 
kabul edebiliriz.

 Konu  
 Başlık 

:
:

Martılar genelde başlarında ve kanatlarında siyah lekeler bulunan gri ve beyaz deniz kuş-
larıdır. Dünyada yaklaşık 50 martı türü vardır. Kuzey Kutbu'nun en soğuk bölgeleri de dâ-
hil olmak üzere Dünya'nın her yerinde bulunabilir. Öncelikli olarak kıyı bölgelerinde yaşar 
ancak tatlı su kütlelerinin yakınlarında da bulunabilir. Çoğu martı türü insanlarla birlikte 
yaşamayı öğrenmiştir. Martılar, 10 ila 15 yıl yaşayabilir.

 Konu  
 Başlık 

İnsanlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve değişik zamanlarda çok büyük kayaları bir ara-
ya getirerek megalit adı verilen anıtlar  yapmışlardır. MÖ 5000 ila 2500 yıllarına tarihlenen 
bu inanılmaz boyutlardaki kayaların nasıl taşındığı hâlâ araştırılıyor.

 Konu  
 Başlık 

Şehirde yaşam hızlıdır. Hep bir yere yetişmek, koşturmak gerekir. İnsanlar telaşlı, stresli 
ve sinirli bir şekilde birbirine bile bakmadan akar gider caddelerde. Zaman önemlidir şe-
hirdeki insanlar için. Biraz daha zaman kazanmak için yarışırlar birbirleriyle. Ama kırsal 
yaşamda durum farklıdır. Orada telaş ve stres yoktur. Zaman, insana değil insan, zama-
na hükmeder. İnsanlar birbirini tanır ve birbirleriyle selamlaşır. 
 Konu  

 Başlık 

:
:

:
:

:
:

a.

b.

c.

d.
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7.

Bilim insanları, yer sincapları tarafından 30.000 yıl önce toprak altına gömülmüş 
bitki tohumları buldu ve donmuş hâldeki bu tohumları hayata döndürdü. Uzmanlar,  
ilk denemelerde bu tohumları yeşertmeyi başaramadılar. Daha sonra Rus 
Bilim Akademisinden bir grup uzmanın çeşitli yöntemler deneyerek ektiği tohum 
iki yıl sonra çiçek verdi. Uzmanlar toprak altında gizli kalmış hazineleri aramaya 
devam edeceklerini söylüyorlar.

Bu metindeki bazı sözcükler ve sözcük gruplarını, verilen anlamlardan hareketle bulup sarmal bulmacaya 
içten dışa doğru yazınız. Bulmacadaki renkli sayıların bulunduğu kutulardaki harfleri "Gizli Sözcük" bölümü-
ne yazınız.

• (1-6) Yer kabuğunun, toz duruma gelmiş 
türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik 
cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama 
ortamı sağlayan yüzey bölümü.

• (7-11) Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, 
görüş ve becerisi çok olan kimse.

• (12-16) Evrenin veya olayların bir bölümünü 
konu olarak seçen, deneye dayanan yön-
temler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç 
çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

• (17-23) Yüksekokul.

• (24-28) Bir bitkinin, üreme organlarını taşı-
yan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.

• (29-34) Gömülü veya saklıyken bulunan 
değerli şeylerin bütünü.

1

2

3

4
5

6

7

8
22

21

20

19

18 17

34

16

33

32

15
31

14
30

29
13

12
28

27

11

2625

24

23
9

10

23 14 6 12 10 29 17 4
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Aşağıdaki şiirlerde geçen söz sanatlarını verilen boşluklara yazınız. (Bazı şiirlerde iki tane söz sanatı bulun-
maktadır.)

Bahar olsun da seyredin
Nasıl söyler bayırlar
Zümrüt gibi çayırları
Yüze gülen o nazenin
Gelin yüzlü papatyalar
Altın gözlü papatyalar

Yine bahar gelecek
İnsanları sevecek 
Dünya döndükçe
Yapraklar yeşerecek

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

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

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

8.

Havalar güzel gidiyor
Sen de çiçek açtın erkenden
Küçük zerdali ağacım
Aklın ermeden Bak kurt gibi kalın yapılı

Görmüş geçirmiş ağaçlara
Küçük zerdali ağacım
Pişman olursun sonra

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

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

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

Hasreti denizlerin
Denizler kadar derin
Ve o kadar bucaksız
Ta karşımda yapraksız
Kullanılmış bir takvim

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

Dönmez oldu göçmen kuşlar
Gözlerimden akar yaşlar
Kurudu kesildi ağaçlar
Yeşil doğa benim adım
Kaldı mı ki eski tadım

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

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

a.

b.

c.

d.

e.
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9.

       

       

Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları "         ,       ,       ,        ,        ,         " simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcük-
leri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz ve numaralanmış kutulardaki harflerden hareketle anahtar 
sözcüğü bulunuz.

              Lise derecesinde ortaokul.
           
              Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini işleten kimse.

              Müracaat.

              Öğrenim.

              Deneyim.

              
Bir kimseye herhangi bir okul veya öğrenim programını başarıyla tamamladığı, bir derece veya unvanı kul-

              lanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir 
              öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belge.

Kurtuluş Savaşı’nın kahraman pilotlarından Vecihi Hürkuş (1896-1969) İstanbul’da doğmuştur. Bebek’teki Üskü-
dar Paşakapısı  İdadisinde okumuş ve sanata olan yeteneği nedeniyle daha sonra Tophane Sanat Okulunu bitir-
miştir. 1914 yılında Türk havacılığının büyüklüğünü göstermek için İstanbul’dan Kahire’ye yapılan uçuşta Fethi, 
Nuri ve Sadık Beylerin şehit olmalarından çok etkilenmiş ve Türk havacılığını yükseltmek amacı ile havacı olmaya 
karar vermiştir. Yeşilyurt Tayyare Makinist Mektebinden 1915 yılında mezun olmuştur. Uçak makinisti olarak Birin-
ci Dünya Savaşı’nda Bağdat Cephesi’ne tayin edilmiştir. 2 Şubat 1916 tarihinde bir tecrübe uçuşunda gerçekleşen 
kazada yaralanarak İstanbul’a dönmüştür. Geçirdiği kazaya rağmen tayyareci yani pilot olmaya karar vermiş, ge-
rekli başvuruyu yapmıştır. Bu karar onu tam elli yıl göklere bağlamıştır. Yeşilköy’deki Tayyareci Mektebine girmiş, 
15 Kasım 1916 tarihinde tayyarecilik tahsilini bitirmiş ve pilotluk diplomasını almıştır.

       

15

4

8

7

26

3

1 2 3 4 5 6 7 8
ANAHTAR 
SÖZCÜK
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Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış sözcüklerin altını çizip doğrusunu boş bırakılan yerlere yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışlarını bulup doğrusunu boş bırakılan 
yerlere yazınız.

10.

 1. 2007 Yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.
 ..................................................................................
 2. İlçeye gittiğimizde kaymakam Erol Bey bizi güzelce ağırladı.
 ...............................................................................................

 3. Biz Dünya'dan ayrı yaşarken Dünya epey değişmiş.
 ..................................................................................

 4. Önümüzdeki yaz Ağrı dağında kamp yapmayı düşünüyoruz.
 ...............................................................................................

 5. Yeni yazısı varlık Dergisi'nde yayımlanacakmış.
 ...........................................................................

 6. Millî Edebiyat dönemi yazarlarını okumak bana zevk verir.
 ...........................................................................................

 7.   Yağlı ve ince kabuklu olan Antep Fıstığı, tatlıcılık sektöründe kullanılır.
 ...............................................................................................................

 8. 29 Mayıs 1453 salı günü İstanbul fethedilmiştir.
 ...........................................................................

 9. Kurban bayramında köyümüzü ziyarete gittik.
 ........................................................................

1. Eserleri orjinal dilinden okumak daha öğretici olabilir.
 ...................................................................................
2. Onunla bir çok kez alışveriş merkezinde buluştuk.
 ...............................................................................
3. İstanbul'da çok sayıda gök delen inşa edildi.
 ......................................................................
4. Öğretmenim hoş görülü bir yapıya sahipti.
 .......................................................................

5. Hiçbirşey yapmadan tüm gün evde oturdum.
 ......................................................................

6. Arkadaşlarım bana doğum günüm için süpriz hazırlamışlar.
 ..............................................................................................

7. Öğretmenler yeni nesiller için birer klavuzdur.
 ........................................................................

8. Ödevimi teslim edeceğim sırada bir yanlışımı farkettim.
 .......................................................................................

9. Okuduğun paragrafın anadüşüncesini bulmaya çalış.
 ....................................................................................

10. Haftasonu kuzenlerim bize misafirliğe gelecekmiş.
 ...................................................................................

11.
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Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin doğru ya da yanlış kullanımlarını belirleyip "✓" işareti ile gösteriniz.

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretleri getiriniz.12.

 CÜMLELER Doğru Yanlış

1. Bir tepeye çıkıp gün boyu Boğaz'ı izledim.

2. Samanyolu'nda milyarlarca yıldız bulunmaktadır.

3. Yeni Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.

4. Sözcüğün anlamına Türk Dil Kurumu'ndan baktım.

5. Kuşada'mızdaki liman görülmeye değerdir.

6. Yazar, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'na pek çok 
katkı sağlamıştır.

7. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan destanlar yazılmış.

8. Atatürk, 1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a 
çıktı.

9. Karar, Yürütme Kurulu'nun oylamasına sunulacak.

10. Türkçe'de sözcük köklerinde çift ünsüz bulunmaz.

• Tren 09 ( ) 15'te istasyondan kalkacaktır.
 • 14 ( ) 06 ( ) 2020'de üniversiteden mezun olmuş.
 • Geldim ( ) gördüm ( ) yendim.

• İstanbul'a yarın gideceğim ( ) dedi.

• Yeni usul şiirimiz ( ) zevksiz ( ) köksüz ( ) acemice görünüyordu.

• Küçük bir sürü ( ) dört inekle birkaç koyun ( ) yol ağzında durmuştu.

• ( ) Yazım Kuralları ( ) bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

• Elbette ( ) sizinle gelmeyi çok isterim.

• Birden bana döndü ve ( )

• Adınızı öğrenebilir miyim ( )

• Hava güzel oldu mu değmeyin keyfime ( )

• Hey ( ) buraya bakın ( )

• ( ) İstanbul, benim şehrimdir! ( ) dedi.

• Anadolu ( ) da pek çok şair yetişmiştir. 

13.
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Aşağıda verilen cümleleri inceleyip ifade ettiği anlam ve duyguları bulunuz. Cümlelerin harflerini uygun 
şeklin içine yazınız.

14.

 a. Buralara kadar gelip beni ziyaret etmemişsin.
 b. Kıyafetim üzerime tam istediğim gibi oldu. 
 c. Odasını toplaması gerektiğini söyledim ama söz dinletemedim.
 d. Bu soruyu bebekler bile çözer.
 e. Öğretmenimin sözünü dinleseydim bugün daha mutlu olurdum.
 f. Dersime dikkatli çalışmalıydım. 
 g. Bu kadar çalışmayla mı iyi bir liseye gidecekmiş?
 h. Yazılarınızı büyük bir keyifle okuyorum. 
 ı. Bir işe de elini sürse şaşarım.
 i. Dünkü yemeğin tadı bugünkünden daha iyiydi.
 j. Şimdiye kadar yaptığım en iyi iş, başkalarına yardım etmektir.
 k. Bir yemek yaptı diye kendisini aşçı sanıyor.  
 l. Bir metrelik kumaştan elbise dikilmez.

Küçümseme Azımsama Sitem

PişmanlıkYakınma Beğenme

Karşılaştırma
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Aşağıdaki cümleleri yüklemlerinin türüne göre inceleyip özelliklerini yazınız.

Aşağıdaki cümleleri tablodaki özelliklerine göre inceleyiniz ve uygun sütunları işaretleyiniz.

15.

asd Cümleler Yükleminin Türüne Göre

1.
Gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz her şey
evrenin içindedir.

2.
Evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda 
yer alan her şeyin toplamıdır.

3.
Bilimin amacı, doğayı ve evreni hem bir bütün
olarak hem de parçalarıyla birlikte açıklamaktır.

4.
Uzmanlık gerektiren bilimsel yöntemin özünde 
sorgulama ve sınama yatar.

5.
Araştırmalar, evrenle ilgili bilgilere yenilerini 
eklemeye devam ediyor.

Cümleler Yükleminin 
Türüne Göre

Yükleminin 
Yerine Göre Anlamına Göre

İsim Fiil Kurallı Devrik Olumlu Olumsuz

1.
Eski çağlardan beri insanlar evrenin sırlarını açığa 
çıkarmaya çalıştı.

2.
Bilimdeki inanılmaz gelişmeler sayesinde çözüldü 
bu sırların birçoğu.

3.
İnsanoğlu uzay hayalleri kurmaya Jules Verne'in 
kitaplarını okuyarak başlamadı.

4. Evren bizim için artık bir hayaller dünyası değil.

16.
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Aşağıdaki cümleleri yapılarına göre inceleyip uygun sütunu işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri yüklemlerinin türüne, yerine, anlamına ve yapısına göre inceleyiniz.

1. Ahşap evlerin her biri sanat eseridir. 
 
Yükleminin Türüne Göre:   Yükleminin Yerine Göre: 
Anlamına Göre:    Yapısına Göre: 

2. Ahşap evleri koruyalım ve onaralım. 
 
Yükleminin Türüne Göre:   Yükleminin Yerine Göre: 
Anlamına Göre:    Yapısına Göre: 

3. Ahşap evlerin olduğu mahallelerde özel depolu yangın musluğunun olması 
lazım. 
 
Yükleminin Türüne Göre:   Yükleminin Yerine Göre: 
Anlamına Göre:    Yapısına Göre: 

      İçinde 
     Fiilimsi 
    Bulunan 
     Cümle

Virgül 
ya da Noktalı 
    Virgülle 
Ayrılan Birden 
 Çok Yüklemli 
    Cümle

   Bağlaçla 
Ayrılan Birden 
 Çok Yüklemli 
      Cümle

       Tek 
    Yüklemli 
     Cümle

   Çita, aslanların da içinde bulunduğu büyük 
       kedigiller ailesinin bir bireyidir.

   Onun bu ailenin öteki bireylerinden farkı, hızıdır.          

   Dünyada, çita kadar hızlı başka hayvan 
       yoktur ama çitaların sayıları günden güne azalmaktadır.

   Bugün dünyada 12.000 kadar çita kaldığı
       düşünülüyor.

  Binlerce yıl önce Kuzey Amerika ve Asya'da çita göre-
       bilirdiniz, şimdi sadece Afrika ve Ortadoğu'da bulunuyor.

17.

18.
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19. Aşağıdaki metinlerde geçen "nesnel" ve "öznel" cümlelerin numaralarını verilen alana yazınız.

(I) Atatürk "Türk dili, dillerin en zenginlerin-
dendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin." dedi-
ği güzel Türkçemiz bir tedbir alınmazsa yok 
olup gidecek. (II) Pek yazık ki insanımız sahip 
olduğu hazinenin farkında değil. (III) Oysaki 
Türkçe yaklaşık 83 milyon konuşuru ile dün-
yada en çok konuşulan 20. dildir. (IV) Ama 
her gün, insanlarımızın duygu ve düşüncele-
rini güzel kelimelerimizle değil, emojilerle ve 
kısaltmalarla dile getirdiğine şahit oluyorum. 
(V) Bir milletin bağımsızlık simgelerinden biri 
olan dilin bu şekilde bozulması içimi acıtıyor.

Nesnel Cümle

(I) İlçenin 2800 metre yüksekliğinde iki krater 
gölü ve Dikmen çevresinde üç adet küçük gölü 
vardır. (II) İlçe, Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bu-
lunan iki ilçesinden biri olup kıyı uzunluğu 14 
km'dir. (III) Dağlarla kaplı bir bölgede kuruldu-
ğu için tarım alanları sınırlıdır. (IV) 1950 yılın-
dan sonra çay tarımı yapılmaya başlanmıştır. 
(V) Az miktarda ama çok lezzetli narenciye ye-
tiştirilmektedir.

 Öznel Cümle

20. Aşağıdaki metnin olay örgüsünü inceleyiniz ve bu metindeki hikâye unsurlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Sıcak bir yaz günü, güneş başını şafak-
tan yeni yeni kaldırıyordu. Güreş meydanı 
kalabalıktı. Kasabanın dört bir yanından 
insanlar yılda bir kez düzenlenen festi-
vale akın etmişlerdi. Erken davrananlar 
tribünde, geri kalanlar ise kenarlarda bek-
leşiyordu. Güreşçileri daha iyi görebilmek 
için parmak uçlarımızda duruyorduk ne-
redeyse. Cazgırlar hiç durmadan güreş-
çileri tanıtıyor, övüyor ve dualar eşliğinde 
er meydanına hazırlıyorlardı. Cazgırların, 
davul ve zurna sesiyle birleşen sesleri gü-
reşçileri daha da coşkulandırıyordu.

Kişiler 
Yer      
Zaman
Olay

:
:
:
:
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21.

 Ben herkese saygılı davranır, severim.

 Herkes onun ne kadar başarılı olduğunu bilir, ona kötü 
söz söylemezdi.

 Dedesinin bir dediğini iki etmez, her zaman saygı 
duyardı.

 Kardeşim ayran, ben gazoz içtim.

 Tüm gün kitap okuyor, arasında bir bağ oluşuyordu.

Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarının hangi ögenin eksikliğinden kaynaklandığını bulup eşleştiriniz.

Tabloda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini işaretleyiniz.

1. .....

.....

.....

.....

.....

2.

3.

4.

5.

   Özne Eksikliği

   Zarf Tamlayıcısı     
             Eksikliği

    Yer Tamlayıcısı     
             Eksikliği

  Yüklem Eksikliği

   Nesne Eksikliği

a.

b.

c.

e.

d.

Cümleler Öge 
Eksikliği

Tamlama 
Yanlışlığı

Ek Fiil 
Eksikliği

Çatı 
Uyuşmazlığı

1.
Birçok aileler çocuklarının spor yapmasını teşvik 
ediyor.

2. Gece dişlerini fırçalayıp erkenden yatıldı.

3.
Herkes baharın tadını çıkarıyor, parktan ayrılmak 
istemiyordu.

4.
Arkadaşım salıncakların yanına, ben kaydırağa 
doğru koştum.

5. Deniz çok soğuk fakat temiz değildi.

6. Ne kadar çok çalışılırsa o kadar çok kazanırsın.

22.
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İstanbul'u çok sevmişti, 
burada yaşamayı düşü-
nüyordu.

Kararlarımı kendim alır 
ve uygun davranırım.

Her şeyin yolunda 
gitmesini istiyor fakat 
yolunda gitmiyor.

Her zaman olumlu 
düşünürüm, karam-
sarlığa kapılmam.

Ne ben ne de sen bu 
görevi yapabilirsin.

Derslerine çok çalışmak 
veya hiç çalışmamak 
kişinin başarısını yansıtır.

Arkadaşımla yeni 
çıkan filme gittik, çok 
beğendik.

 
  1. Çıkış

    
   2. Çıkış

    
  3. Çıkış

    
  4. Çıkış

   
   5. Çıkış

    
  6. Çıkış

    
  7. Çıkış

    
  8. Çıkış

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

X

X

X

X X X X

X

23. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğu varsa        , yoksa         işaretli kısmı takip ederek doğru çıkışı 
bulunuz.

24. Aşağıdaki metinde anlatımın akışını bozan cümlenin numarasını verilen kutucuğa yazınız.

 (I) Altokümülüs bulutları orta atmosferdeki en yaygın bulut çeşididir. (II) Beyaz veya gri renklerde, küçük parçalar 
 hâlinde gökyüzünü geniş çapta kaplar. (III) Yuvarlak yapılıdır ve birbirine paralel hizalanır. (IV) Serbest atmosfer 
 üzerinde gözle görülen kristaller ve su damlacıklarının bir araya gelmesiyle bulut oluşumu gerçekleşir. (V) Koyun 
 yününe ya da uskumru balığının pullarına benzetilebilir. (VI) Bu yüzden "koyun sırtı" ve "uskumrulu gökyüzü" gibi 
 takma isimleri vardır.
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25. Aşağıdaki metinlerde hangi anlatım biçimlerinin ağır bastığını bulup kutucuklara yazınız.

Aziz Sancar, 8 Eylül 1946’da Mardin’in Savur ilçesinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin 
yedinci çocuğuydu. İlk ve ortaöğrenimini Mardin’de tamamladıktan sonra yükseköğrenim için 
İstanbul’a, daha sonra da ABD’ye gitti. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. Aziz Sancar, 
DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdür-
mektedir. 

Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıntıları içinde 
kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık 
çukurlara saplanıyordu. Çok yorulmuştuk.

Teyzemin bahçesi öyle güzel ki… Bir tarafta dut ağaçları, bir tarafta kayısı, şeftali ve vişne ağaç-
ları… Ayva ağaçlarına kurulan salıncak, her tatilde olduğu gibi bizi bekliyordu. Biraz ben sallan-
dım, biraz kardeşim… Daha sonra yumurta almak için tavuk kümesine bakmaya gittik. Sıcacık iki 
yumurtayı oradan alıp anneme göstermek için yeniden bahçeye koştuk. Annem heyecanımızı ve 
mutluluğumuzu yüzümüzden anlamış olmalı ki teyzeme şöyle dediğini işittim:
− Bu çocuklara bitkileri, hayvanları, yeşili, maviyi sen sevdirdin. Eğer şu bahçen olmasaydı onlar 
apartmanlar arasına sıkışmış bir yaşamda bütün bu güzelliklerden mahrum olacaktı.

a.

c.

b.
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26.

27.

Betimleme en yalın biçimiyle sözcüklerle resim çizme işidir. Varlıkların niteliklerini, duyularımız üze-
  rinde uyandırdığı izlenimleri belirtmektir. Nesnelerin, varlıkların belirgin özelliklerini tanıtıp göz önünde 

   canlandırmaktır. 

BETİMLEYİCİ ANLATIM

Uzun süren kış ayları bitti. Köyün üzerini örten kara bulutlar gitmiş, 
yerini masmavi gökyüzüne bırakmıştı. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla akan 
derenin suları türküler söyleyerek akıp gidiyordu.Vadi rengârenk 
çiçeklerle dolmuştu. Uykudan uyanan böcekler yuvalarından çıka-
rak şimdiden kış hazırlıklarına başladı. Karıncalar sıcak günlerin 
uzun sürmeyeceğini bildikleri için ambarlarını yiyecekle doldurma 
yarışına başladılar. Bizim tembel ağustos böceği de sabahın erken 
saatlerinde müzik şölenine başlamış, gece gündüz demeden güzel 
türkülerini söylüyordu.

Bu metinde betimleyici anlatıma örnek olabilecek cümleleri aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

Bu metinde kişileştirilen varlıkları aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

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

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

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

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

İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesiyle oluşturulan sanattır.

KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS)

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

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

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

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

26 ve 27. etkinlikleri aşağıdaki metinden hareketle yapınız.
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I. Çiçek Dürbünü
II. Yurdumu Özledim
III. Kızgın Bir Lira
IV. İki Tekerli Özgürlük

a. Görünüşü dürbünü andırsa da rengi sıcak ve can-
lı. Elinize aldığınızda tam avucunuza oturur. Asıl 
önemlisi, gözünüze tutup ışığa kaldırdığınızda 
bambaşka bir dünyaya götürür sizi. Ve bu dünya 
ne burnunuzun dibine kadar sokulur ne de ala-
bildiğine uzaklaşır. Birbirinden güzel renklerle ve 
biçimlerle oluşmuştur. Bir düş dünyasıdır.

b. Bırakın her günü, hafta boyunca birkaç kez bi-
sikletle gezmek bile ihtiyacımız olan formu bize 
kazandırmaya yeter. Daha enerjik ve dinç hisset-
mek, kalp sağlığımızı korumak, nefes alışverişi-
mizi düzene sokmak, bol bol oksijen almak, tra-
fik stresinden ve kirli havadan uzaklaşarak açık 
havada kendimizle baş başa kalmanın huzurunu 
yaşamak, iki teker üzerindeki hürriyet hissiyle 
kendimize daha çok güvenmek gibi güzellikler bi-
sikletin bize sunduğu avantajlardan bazıları.

c. Sanıyorum bir mart günüydü. Hava o denli sıcak-
tı ki... Sanki yaz günü gibiydi. Sosyal Sigortalar 
Hastanesini geçtim, aşağıya doğru yöneldim. İşte 
bu sırada gözüme bir parlaklık çarptı. Demir yolu-
nun sağ rayında, güneşin ışıklarıyla parlayan bir 
liralık vardı.

d. Uzun, maceralı ve zor bir yolculuğun sonunda Al-
manya’ya varırlar. Ali, burada yeni okuluna baş-
lar. Özellikle dil bilmemenin, farklı bir kültürden 
gelmenin sıkıntılarını yaşar ve Ali'nin ilk günler-
deki heyecanı yerini mutsuzluğa bırakır. 

Numaralanmış başlıklarla metinlerin doğru şekil-
de eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-a, II-b, III-d, IV-c
B) I-a, II-d, III-c, IV-b
C) I-b, II-c, III-a, IV-d
D) I-c, II-a, III-b, IV-d

30.28. Türkçe Öğretmeni Emel Hanım, Doğa ve Evren tema-
sında öğrencilerden çevre kirliliği konusunda kısa bir 
metin yazmalarını istemiştir. 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin 
yazdığı metin Emel Öğretmen'in istediği konuyla 
ilgili değildir?

A) Çınar: Dünyamız sadece bize değil bizden sonra-
    kilere de aittir. Her gün kirletilen topraklarımız, su- 
    yumuz ve havamız belli bir süre sonra bu kadar 
    kirliliğe dayanamayacaktır. Onu yaşatmak için var   
    gücümüzle çalışmalı ve çevre kirliliğini önlemeliyiz.

B) Derya: Sera gazlarının etkisi ile atmosferin, 
    denizlerin ve dünya yüzeyinin ortalama ısısının 
    yükselmesi olarak tanımlanan küresel ısınmanın 
    etkileri, en yüksek zirvelerden okyanus derinlik-
    lerine, Ekvator'dan kutuplara kadar dünyanın her 
    yerinde hissediliyor. 

C) Fatma: Hızla artan insan nüfusu, ihtiyaçları artır-
     makta; insan eliyle oluşan kirliliğin tabiata ve çevre-
    ye verdiği zararın boyutu her geçen gün artmak-
    tadır. Yaşamı daha mükemmel hâle getirmek uğru-
    na kirletilen doğada bitki ve hayvanların varlığıy-
    la bizim varlığımız tehdit altındadır.

D) Zeynep: Çevre kirliliğiyle ilgili araştırmamda 7 fark-
     lı kirlilik türü olduğunu öğrendim. Bunların içinden 
     en ilginç olanı ışık kirliliğiydi. Gece havanın aşırı 
     aydınlık olmasıyla ortaya çıkan bu kirlilik canlıların  
     yaşamını tehdit etmektedir. Anladım ki sokak lam-
     balarıyla bile çevreyi kirletiyoruz.

29. Doğruyu anlatır, hakikati söylerim
Ateş beni dinler, su beni dinler
Bir gün gelir, bu diyardan giderim      
Bülbül beni ünler (çağırır), gül beni ünler

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?  

A) Doğru, hakikat, ateş, su          

B) Gün, diyar, ateş, su
C) Ateş, su, bülbül, gül
D) Doğru, hakikat, bülbül, gül
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31. Doğa insanoğlunun belki de en büyük ihmalkârlığıdır.  
Her gün nefes aldığımız temiz havayı, içtiğimiz tatlı 
suları, etrafımızda gördüğümüz rengârenk çiçek ve 
ağaçları, sıkıldığımızda kenarına koştuğumuz denizi 
bile bize sunan odur. Ama gelin görün ki insan bunun 
farkında değil. Kendinizi hiç doğanın yerine koymayı 
denediniz mi? Her gün birine onlarca kez iyilik yap-
tığınızı ve hiç takdir edilmediğinizi veya farkına va-
rılmadığınızı düşünün. Ne kadar kötü değil mi? Âşık 
Veysel bunu fark etmiş olacak ki şu dizeleri söylemiş: 
"…Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi / Yemek verdi, 
ekmek verdi, et verdi / Kazma ile dövmeyince kıt verdi 
/ Benim sadık yârim kara topraktır."

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğa insanlara faydalar sunar.

B) İnsanlar doğaya saygı duymaktadır.

C) İnsanlar doğaya karşı vefasızdır.
D) Doğa gün geçtikçe bozulmaktadır.

32. (I) İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık günümüzün 
en ciddi küresel problemi olarak görülüyor. (II) Dünya-
da 18’i gelişmiş olmak üzere 110 ülkedeki 250 milyon 
insan çölleşmenin olumsuz sonuçlarından doğrudan 
etkilenirken 1,2 milyardan fazla insan ise çölleş-
me riski bulunan topraklarda yaşamını sürdürüyor. 
(III) Dünyada her yıl, toprağın üst tabakasının 24 mil-
yar tonu kaybedilirken 6 milyar hektar alan çölleşiyor. 
(IV) Sadece yanlış sulama nedeniyle dünyada her yıl 
500 bin hektar alan çölleşmektedir.                      
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle, yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

B) II. cümle, yüklemin yerine göre kurallı cümledir.
C) III. cümle, yapısına göre içinde fiilimsi bulunan cüm-
     ledir.
D) IV. cümle, anlamına göre olumsuz cümledir.

Yaz, kitap okumak için en uygun mevsimdir. (I) Hava-
lar ısınmaya başlayınca doğanın her köşesi bir oku-
ma yeri olur. (II) Güzel bir ağaç altında ya da deniz 
kıyısında doya doya okursunuz. (III) Okuma biçimi ve 
teknikleri her insanda farklıdır. (IV) Kimi okuyucu üç 
beş kitabı birden okumayı ister, kimi de bir kitabı bitir-
meden diğerine başlamaz.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci 
paragraf kaçıncı cümleyle başlar?
A) I B) II C) III D) IV

35.

Aşağıdakilerin hangisinde yer tamlayıcısı eksikliğin-
den kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kış mevsiminde sık sık müzelere gider ve oralar-
     da geçmişin izlerini takip ederim.
B) Bu kısacık sürede bulabildiği odunlarla içeri girdi, 
     sobanın önüne bıraktı.
C) Onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor, bir 
     dediğini iki etmiyormuş.
D) Bitirdiği tabloyu salonun en geniş duvarına astı ve 
     hayranlıkla bakmaya başladı.

33.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır?

A) Sonuçta her iki yolda aynı caddeye çıkıyordu. 
B) Bu yolda devam edersen başarıya ulaşırsın.
C) Yolda hemşehrileri ona yiyecek ikram etmişti.
D) Cüzdanı yolda bulduğunu söyleyip polise teslim etti.

34.
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36. Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakiler-
den hangisinde verilmiştir?

A) Destan, yakut, can
B) Gazi, kahraman, vatan
C) Vatan, dil, taş
D) Nehir, dağ, tarih

39. Kedilerle insanların dostluğu çok eskilere dayanıyor. 
Arkeolojik araştırmalar, binlerce yıl önce Ortado-
ğu’nun bazı bölgelerinde ve Mısır’da evcil kedilerin 
bulunduğunu gösteriyor. Fransa’da bulunan Jacqu-
es Monod Enstitüsünden araştırmacılar, dünyanın 
çeşitli yerlerindeki arkeolojik alanlarda bulunmuş ke-
dilere ait kalıntıları incelediler. Genetik incelemeler 
sonucunda, evcil kedilerin bir bölümünün günümüz-
den binlerce yıl önce çiftçilerle birlikte Ortadoğu’dan 
Akdeniz’in doğusuna doğru yayıldığı anlaşıldı. Evcil 
kedilerin başka bir bölümüyse Mısır’dan denizcilerin 
tekneleriyle Afrika’nın diğer bölgelerine, Avrupa’ya ve 
Asya’ya taşınmış.

Bu parça aşağıdaki soruların  hangisine cevap 
olarak söylenmiştir?
A) Evcil kedilerin başka kıtalara götürülme amacı 
     nedir?
B) Evcil kedilerin dünyaya yayılımı nasıl gerçekleş-
     miştir?
C) Kediler ne zaman evcilleştirilmeye başlanmıştır?
D) Kediler hangi özellikleri nedeniyle evcilleştirilmiştir?

37. • Ortaya koymak, gerçekleştirmek, meydana getir-
mek, oluşturmak.

• Olmasına yol açmak.
• Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek.

"Yapmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde yukarıda verilen anlamlarından biriyle 
kullanılmamıştır?

A) Her işi aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır.
B) Bozulan saatimi saatçi yaptı.
C) Durgun sular sıtma yapar.
D) Bir ayın sonunda onu yaman bir polis köpeği  
     yapacağım.

38. • Şeyda, Sedef ve Mirkan yeşil şehir Bursa’da 
yaşıyor.

• Ağaçları budamış, her yeri sulamıştı.
• Papatya, en sevdiğim çiçek, baharda köyümü-

zün her tarafında açar.
• Herkes hayvanları korumalı, dedi.

Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki görevlerinden 
hangisinin örneği yoktur?

A) Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.
B) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerin sonunda 
     kullanılır.
C) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için 
     kullanılır.
D) Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

Oyun oynamak için sokağa çıktı ve kedilerin üzgün 
baktığını, pencere kenarlarındaki çiçeklerin renkle-
rinin solgun olduğunu gördü. Her canlının duyguları 
vardı bu hayatta, bunu çok iyi biliyordu. Çiçekler sa-
dece sulanmamalı, kedilere sadece mama ve su ve-
rilmemeliydi. Onlarla konuşulmalı, sevgi sözcükleri 
söylenmeliydi. Ali de tam olarak böyle yapardı ve işte 
bu sebeple onun çiçekleri daima daha canlı renklere 
sahipti, kedisinin gözleri hep sevecen bakardı.

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından han-
gisi yoktur?

A) Olay
B) Şahıs
C) Mekân
D) Zaman 

40.
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41. I. Dünya, oluştuğu günden bu yana defalarca dö-
nüşüm geçirmiştir. Bazen her tarafını sular kap-
lamış, bazen tüm yüzeyi lavlarla örtülmüş, bazen 
de buzullarla kaplanmıştır. Tüm bu değişim ve 
dönüşümlerin sonucunda bugünkü hâline kavuş-
muştur. 

II. Camın ana maddesi kumdur. Kumun cam ola-
bilmesi için çok çetin evreler geçirmesi gerekir. 
Kuma çeşitli mineraller ve soda eklenerek bir 
harman oluşturulur ve bu harman yaklaşık 1500 
derecede eritilir. Daha sonra alacağı şekle göre 
ya makinelerde ezilir ya kesilir ya da şişirilir. İşte 
kum ancak bunca yanma, ezilme ve kesilme 
işlemlerinden sonra kullanabileceğimiz, güzel bir 
eşyaya dönüşebilir.

Bu metinlerden çıkarılabilecek ortak yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bazı maddelerin işlenme süreci uzun zaman alır.
B) Dönüşüm her zaman olumlu sonuçlar doğurmaz.
C) Büyük değişimler zorlu süreçler sonucunda 
     gerçekleşir.
D) Kolay elde edilen şey kıymetli olmaz.

İnsanoğlu doğayı inceleyerek yeni icatlar yapmakta-
dır. Japonya’nın hızlı trenlerini tasarlayan Eiji Nakat-
su, trenlerin daha hızlı gitmesini sağlamak için balıkçıl 
kuşlarının uçuşlarını inceler. Suya gökyüzünden dik-
lemesine ve çok hızla dalabilen bu kuşların, gagaları 
sayesinde hızlarını arttırdığını tespit eder. Öğrendik-
lerini trene uyguladığında trenin daha hızlı gitmesini 
sağlayan sistemi oluşturur.
Bu parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Doğa insanlara ilham kaynağı olmuştur.
B) Trenler ile kuşlar arasında benzerlikler vardır.
C) Araç teknolojisi gün geçtikçe gelişmektedir.
D) Dünyanın en hızlı trenleri Japonya’dadır.

45.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Bu dizelerde aşağıdaki anlatım biçimlerinden han-
gisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama
B) Betimleme
C) Tartışma
D) Öyküleme

46.

"Çıkmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
"boy ölçüşmek, karşı gelebilmek" anlamında kullanıl-
mıştır?

A) Bu sokak nereye çıkıyor acaba?
B) Bu görüşmeden çok şey çıkar.
C) Bundan ancak beş bardak çıkar.
D) Koşuda karşıma çıkmak güçtür.

43.

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı 
yanlıştır?

A) Doğayı yeşillendirmek için bir takım önemli proje-
     ler başlattık.
B) Karadeniz’e giden birçok kişi oranın doğasına 
     hayran kalıyor.
C) Geri dönüştürülebilen hiçbir şeyi çöpe atmama-
     lıyız.
D) Sınıftaki birkaç arkadaşımla fidan dikmek için  
     okula gittik.

42.

Kınalı keklik, kayalık ve sarp arazileri sever. Ayrıca 
kurak bölgeler, çalılıklar, otlu yamaçlar ve ekili alan-
larda yaşar. Karadeniz sahil kesimi hariç bütün Tür-
kiye’de yaygın bir türdür. Beslenmek için de otsu bit-
kilerin tohumları, yaprakları ve yumrularıyla böcek, 
örümcek ve çekirgeleri tercih eder.

Bu metinde kınalı kekliklerle ilgili,
I. Yaşam sürelerine
II. Nerelerde yaşadığına
III. Besin kaynaklarına
ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

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

44.
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Ormanlar bir ekosistem olarak doğaya ve insanlara 
çok sayıda hizmet sunar. Yaban hayatı için habitat 
sağlama, oksijen, su ve odun üretimi, toprak koruma, 
karbon depolama, eğlence, eğitim bu hizmetlerden 
bazılarıdır. Tüm bu yararlarına rağmen küresel orman 
varlığı insan faaliyetleri sonucunda her yıl, ortalama 
13,5 milyon hektar azalmaktadır. Ormanların küresel 
boyutta azalışı, ormanları korumanın ve yeni orman-
lar oluşturmak için ağaçlandırma çalışmaları yapma-
nın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ormanların doğaya ve insana pek çok yararı 
     vardır.
B) İnsanların bilinçsiz davranışları nedeniyle orman-
     lar azalmaktadır.
C) Ormanların korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan 
     kuruluşların sayısı artırılmalıdır.
D) İnsan ve doğa için çok önemli olan ormanlar 
     korunmalı ve sayısı artırılmalıdır.

47.

Her yıl yapılan "En İyi Buğday Yarışması"nı yine aynı 
çiftçi kazanmıştı. Yarışmanın sonunda gazeteciler 
böyle kaliteli ürün yetiştirebilmenin sırrını sormakta 
gecikmedi. Çiftçi "Benim sırrım, kendi buğday tohum-
larımı komşularımla paylaşmakta yatıyor." dedi. Bu 
yanıta oldukça şaşıran gazeteciler "Elinizdeki kaliteli 
tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Böyle bir 
şeye neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Bu durum sizin 
yarışmayı kaybetmenize yol açmaz mı?" diye sordu-
lar. Çiftçi şu cevabı verdi: "Bilmediğiniz bir şey var; 
rüzgâr, olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve 
tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşularımın kötü 
buğday yetiştirmesi demek, benim ürünümün de ka-
litesinin düşük olması demektir. Eğer en iyi buğdayı 
yetiştirmek istiyorsam komşularımın da iyi buğday 
yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor. Başarımı, 
mutluluğumu ve yarışmayı bu davranışım sayesinde 
kazandım."

Bu parçada sözü edilen kişiyi en iyi anlatan 
kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşkan

B) Hazırcevap

C) Tecrübeli

D) Anlayışlı

48.

Bilgisayar başından kalkıp oyunlara ve sosyal med-
yaya bir doğa molası vermeliyiz.  Neden mi? Çünkü 
yapılan çalışmalar doğanın bizi iyileştirmek için her 
zaman hazır olduğunu gösteriyor. Araştırmacıla-
ra göre ormana yakın bölgelerde yaşayan bireyler 
stresle baş etme konusunda diğerlerine göre daha 
başarılı. Heidelberg Üniversitesindeki araştırmacılar 
tarafından yürütülen beyin görüntüleme çalışmaları, 
beyinde duygusal tepkilerden sorumlu olan ve stres 
oluşumunda önemli rol oynayan amigdalanın, şehirde 
yaşayan bireylerde küçük kasabalarda yaşayanlara 
göre daha aktif olduğunu göstererek şehir yaşamının 
yarattığı stres düzeyini ortaya koyuyor.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?

A) İnsanlar kalabalık şehirlerde daha huzurludur.

B) İnsan her an doğayla iç içe olmalıdır.

C) Doğal ortamlara yakın yerlerde yaşayan insanlar 
     daha az streslidir.
D) Küçük kasabalarda yaşayan insanlar daha kaygı-
     lıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan 
çok, bir durumu vurgulama anlamı vardır?

A) Mahallemizde yaşanan su kesintisinin nedenini 
     biliyor musunuz?
B) Onunla daha iki gün önce suyumuzu boşa harca-
     maması gerektiğini konuşmadık mı?
C) Dünyanın en uzun uçurtmasının 1034 metre 
     olduğunu duymuş muydun?
D) Kırkikindi yağışları daha çok nerelerde görülür?

49.

50.

Aşağıdakilerden hangisinde bağlaçla birbirine 
bağlanmış cümle vardır?

A) Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlan-
     mak zorundasın.
B) Dolu, kırar geçirir ama yağmur, kiraz çiçekleri 
     açtırır.
C) Nisan, yağmuru; mayıs, çiçeği getirir.

D) Deniz bile olsan yağmurda ıslanırsın.

51.
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A) Anadolu notları arasına bugün, dumanı üstünde 
bir Rumeli notu sıkıştırıyorum.

B) İstanbul sonbaharı için bundan daha hoş bir gezin-
ti olur mu?

C) Yıllardır, İstanbul’un burnunun dibindeki Çatal-
ca’da yaşıyor.

D) Yağışlı havalarda arabalar ortadan çekiliyor, halk 
kuşatmada kalıyor.

52.

Atıkların geri dönüşüm süreci olmadan yok edilmesi 
hem madde hem de enerji kaybına neden olmakta-
dır. Sıfır atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltıl-
masını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan ve 
"atık önleme yaklaşımı" olarak tanımlanan bir hedef-
tir. Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere 
temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve bü-
tüncül bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri dönüşüm süreçleri kullanılarak kaynak kayıp-
     ları azaltılmalıdır.
B) İsrafı önlemek için atıklar doğru yönetilmelidir.
C) Atık miktarını en aza indirmek için geri dönüşüm 
     çalışmalarına hız verilmelidir.
D) Daha yaşanabilir bir dünya için atıklar kontrol altı-
     na alınmalıdır.

53.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çok yeni, üze-
rinden çok zaman geçmemiş" anlamını taşıyan bir 
sözcük grubu kullanılmıştır?

Sultan Sazlığı Millî Parkı, Kayseri sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana 
kuş yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle ülke-
mizdeki en önemli sulak alanlardan biridir. Millî Park, 
farklı bitki tür ve topluluklarını birbirine çok yakın alan-
lar içinde bir arada bulundurmaktadır.

Bu parça "Sultan Sazlığı Millî Parkı" ile ilgili aşa-
ğıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş 
olabilir?
A) Ne zaman millî park olmuştur?
B) Hangi kuş türleri vardır?
C) Özellikleri nelerdir?
D) Hangi bitkiler yetişir?

54.

Olay       : Kış gelmeden tarlasını ekmeye çalışan yaşlı 
               bir adamın yaşadıkları.
Yer        : Köy
Kişiler    : Yaşlı adam, yaşlı kadın ve torun
Anlatıcı  : 3. kişi ağzından anlatım
Zaman   : Kış başlangıcı

Aşağıdaki metinlerden hangisi verilen hikâye un-
surlarına uygun olarak yazılmıştır?

A) Kar yağmak üzereydi. Köyün üzerindeki çamlar acı 
    acı uğulduyordu. Birkaç güne kalmaz beyaz yorgan 
    tarlaları örterdi. Fakat daha bir tohum tanesi bile 
    atamamıştı tarlasına. Hasta yatağından güçlükle
    doğruldu. Yaşlı karısının tüm ısrarına rağmen eski 
    kıyafetlerini giydi ve tarlanın yolunu tutu.
B) Daha dün gibi hatırlıyorum. Askerden yeni gelmiş-
     tim. Köyde hiçbir şey değişmemişti. Aynı askere 
      gittiğim günkü gibi kış gelmek üzereydi. Dedem yine  
      hastaydı. Daha ekinler ekilmemişti. Tüm gün  tarlayı  
   sürmek için çabalıyordum. Yorgun argın eve gel- 
        diğimde ninemin şefkatli bakışları dinlendirebiliyordu  
     beni.
C) Çocukluğumun geçtiği yollarda yürümek içime  
      huzur doldurmuştu. Attığım her adımda köyümle          
      aramdaki son tepe gözüme engel olmaktan vazge- 
      çiyordu. Yüzüme vuran yağmur damlaları ve karın 
      habercisi soğuk rüzgârdı artık tek engel. Yeni ekil-      
      miş ve ıslak tarlalar gençliğimi gözümde canlan-       
      dırdı yeniden.
D)  Çok yorgundu. Günlerdir dinlenmeden bir çift öküzle  
    ekin ekmeye çalışıyordu. Sadece öğlen yaşlı karı- 
     sının getirdiği sıcak ekmeği yemek için duruyordu.   
    Hastalığı yüzünden geç kalmıştı bu yıl. Geçen yıl  
      bu vakitler çoktan kar yağmıştı. Bu yüzden biraz da  
     şanslı hissediyordu kendini. Torunu askerden dön- 
      düğü zaman her şey daha güzel olacaktı.

55.
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56. Yapılan araştırmalar, gürültü kirliliğinin canlıları olum-
suz etkilediğini gösteriyor. Örneğin fokların, gemi tra-
fiğinin neden olduğu gürültüden sağır olabildiği, zebra 
ispinozlarınınsa gürültü nedeniyle ortalama ömürleri-
nin kısaldığı belirlendi. Pek çok kuş türünün gürültü 
kirliliği bulunan yerlere göç etmeyi bıraktığı; mercan 
resiflerinden yayılan sesle evlerini bulan balık larva-
larının, uygun resifleri bulamadığı ve bu durumun da 
yaşam sürelerini kısalttığı belirlendi. Ayrıca farklı ses-
ler çıkararak birbirleriyle iletişim kuran pek çok amfi-
bi, kuş ve böcek türünün, gürültü kirliliğinden dolayı 
iletişim kurmakta zorlandığı saptandı. Araştırmacılar; 
önlem alınmazsa gürültü kirliliğinin, ekosistemin işle-
yişini de olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürültüden dolayı denizlerdeki balıkların azalması
B) Gürültü kirliliğinin şehirlerdeki hayvanlara tesiri
C) Gürültü kirliliğiyle stres arasındaki bağlantılar
D) Gürültü kirliliğinin canlılara etkisi

58.

Görseller ile aşağıdaki metinler eşleştirildiğinde 
hangi metne ait görsele yer verilmemiştir?

A) Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş 
     ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan 
     bir beyaz atı varmış ki kral bu at için ihtiyara ne-
     redeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama 
     adam satmaya yanaşmamış.
B) Tekrar eski Martı Jonathan olması uzun sürmedi. 
     Denizde, çok ötelerde yine öğreniyordu. Aç fakat 
     mutluydu. Hedefi hızlı uçmaktı ve bir hafta süren 
     çalışmadan sonra hız hakkında, yaşayan en hızlı 
     martıdan bile daha çok şey biliyordu. 
C) Müezzinler Mahfeli’nin kuzeydoğu yönünde, kö-
     şedeki mermer ayağında, bir küçük ters lale motifi 
     bulunur. Yaygın söylenceye göre bu lale, cami 
     arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren 
     kişinin ters tutumunu sembolize etmektedir.
D) Akşama doğru vadide ilerlerken sultanın 
     kulağına bir ses gelir: "Burada dur!.." Sultan,  
     orada konaklamaya karar verir. Çadırlar kurulur, 
     bir oba oluşur. Orası artık yeni bir yerleşim birimi 
     olmuştur. Adını, önceleri "Burada dur!" şeklinde 
     söylemişler. Bu ad söylene söylene bugünkü 
     şeklini almış, "Burdur" olarak söylenir olmuş.

57. Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan longoz orma-
nı yeşil bir cenneti andırıyor. Bu güzel yerde piknik 
yapabilir, denize girebilir veya kuş gözlemciliği yapa-
bilirsiniz. Burada görebileceğiniz kuşlar arasında kara 
leylek, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt gibi pek çok tür 
bulunur.

Burdur’un 64 km güneyinde yer alan Salda Gölü’nün 
maviliği içinde kaybolup gidebilirsiniz. Pamuk beyazı 
kumsalı Mars gezegeninin kaya yapısıyla benzerlik 
gösteren ve Türkiye’nin en temiz gölü olan Salda Gö-
lü’nde göl turizmi, spor turizmi, kuş gözlemciliği, kamp 
ve karavan turizmi vb. faaliyetler yapılabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özel-
liklerinden biri değildir?

A) Öznel anlatımdan yararlanılması
B) Karşılaştırma yapılması
C) Benzetme yapılması
D) Örneklere yer verilmesi
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59. Sevgi, Duygu, Barış, Meltem, Özgün isimli beş arkadaş, hafta içi ve farklı günlerde seyahat etmişlerdir.
Bu durumla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Duygu, pazartesi günü seyahat etmiştir.
• Meltem, perşembe veya cuma günlerinden birinde seyahat etmiştir.
• Sevgi; Barış’tan sonra, Özgün’den önce seyahat etmiştir.

Beş arkadaşın seyahat çizelgesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
A)        Duygu Sevgi Barış Özgün Meltem
B)        Duygu Barış Sevgi Meltem Özgün
C)        Duygu Özgün Sevgi Barış Meltem
D)        Duygu Barış Meltem Özgün Sevgi

61. Deyimler; sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyece-
ğimiz  fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından 
bilinir. Örneğin kötü niyet ve eylemlerin, sahibine zarar verdiği durumlarda - - - -, küçük bir iyilik yapılmak istenirken 
büyük zararlar verildiğinde - - - -, bir şeyi bildiği hâlde bilmiyormuş gibi görünmek anlamında - - - - deyimini kullanırız. 

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) renk vermemek
B) kaş yapayım derken göz çıkarmak 
C) çizmeyi aşmak 
D) kazdığı kuyuya düşmek

60. Aşağıda virgülün kullanım yerlerinden bazıları verilmiştir.

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

Buna göre virgülün verilen görevlerine uygun bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Akşam, yine akşam, yine akşam,
    Göllerde bu dem bir kamış olsam! 
B) Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller
     Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller
C) Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
     – Bu anahtar köşkü de açar, dedi.
D) Umduk, bekledik, düşündük. 
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62. TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı): 1993 yılında Ankara’da devlet desteği ile kurulmuştur. Yeşil ve ekolojik 
yaşamdan denizlerin temizliğine, kültürel değerlerin korunmasından bu konularda halkın ve gençlerin bilinçlendiril-
mesine kadar birçok alanda çalışmalar yapar.
ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ambalaj 
atıklarının geri dönüşümünde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş en büyük kuruluştur.

Bu metinlere göre, 

I.   Devlet tarafından desteklenmek

II.  Çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmalar yapmak

III. Millî değerlerin yaşatılması için çaba göstermek

durumlarından hangileri bu kuruluşların ortak özelliklerindendir?

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

63. "Gönül" kelimesi birçok deyimde geçmektedir. Razı olmak anlamında "gönlü olmak" deyimini; kırılan bir kimseyi gü-
zel bir davranışla hoşnut etmek anlamında "gönülden ırak olmak" deyimini; birine karşı güçlü sevgi duymak anlamın-
da "gönlü akmak" deyimini; sevilmekten yoksun kalmak, sevilmemek anlamında "gönül almak" deyimini kullanırız.

Yukarıdaki paragrafta hangi iki deyim yer değiştirilirse yapılan hata düzeltilmiş olur?

A) gönülden ırak olmak - gönül almak
B) gönülden ırak olmak - gönlü akmak
C) gönlü akmak - gönlü olmak
D) gönül almak - gönlü olmak
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64. Kişiler         
Yer             
Zaman       

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Yine hareket etmeye başladık. Kendimi bildim bileli hep hareket ederiz. Güneşin peşinden bütün dünyayı dolaş-
     tık. Artık ilkbaharın en güzel günlerindeyiz. Ben ve ailem güneşi yakalamaya çalışan bu kaplumbağanın sırtında   
     geceyi hiç tanımadan yaşıyoruz.
B) Gemilerle birlikte hareket etmek kadar beni mutlu eden bir şey olamaz. Bir balık değilim. Yine de gemilerin pe-
     şinden koşabilmek… Ancak ilkbaharın adını bile unutturan bu kara kışta burada bulunmak neden?
C) Yine rüzgâr başladı. Benim gibi küçük bir karınca için ilkbaharın serin ve hafif rüzgârları bile çok şiddetli. Üstüne 
     üstlük rüzgârla başlayan bu sarsıntılar. Sevimli ama yaramaz adamız yine hareket etmeye başladı. Bakalım 
     rüzgâr bizi nerelere götürecek?
D) Büyük bir dinozorun kelebek sessizliğinde hareket ettiğini düşünün. Çok zor, benim gibi bir rüzgârgülü için çok 
     zor! Özellikle de kuzeyden esen rüzgâr fırtınaya dönmeye başladığında... Ama ben sessizce toprağa düşen kar
     tanelerini izlemek istiyorum.

65. Türkçe Öğretmeni Tahsin Bey; Türkçe dersinden proje ödevi alan Ahmet, Birsen, Ceyhun, Damla, Emre, Fuat ve 
Gamze'yi gruplara ayırmış; onlardan toprak kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliği konularında bilgilendirici bir dergi ha-
zırlamalarını istemiştir. Bu öğrencilerin çıkaracakları dergilerle ilgili şunlar bilinmektedir: 

• Su kirliliği konulu dergide üç, hava kirliliği konulu dergide iki öğrenci görevlidir.
• Birsen hava kirliliği, Ceyhun toprak kirliliği konulu dergide görev alacaktır.
• Ahmet ve Fuat aynı dergide görevlidir.

Gamze’nin su kirliliği konulu dergide görev alacağı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Emre, su kirliliği konulu dergide görevlidir.
B) Fuat ve Gamze aynı dergide görevlidir.
C) Damla, toprak kirliliği konulu dergide görevlidir.
D) Birsen ve Damla aynı dergide görevlidir.  

: Hayvanlar veya cansız varlıklar.
:  Hareket eden bir ada.
: İlkbahar.
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67.

   2013 2014 2015 2016 2017
Fidanlık 
Sayısı (Adet)

128 128 128 129 131

Fidan Üretimi 
(Adet)

3358 3372 3397 3264 3264

Tohum 
Üretimi (Ton)

600 605 495 780 928

Tablodaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 2016 ve 2017 yıllarında tohum üretiminin arttığına
B) Fidanlık sayısının artmaya başladığı yıl fidan üretiminin düştüğüne
C) 2013, 2014 ve 2015 yıllarında fidanlık sayısının aynı olduğuna
D) Fidan üretiminin her yıl artarak devam ettiğine

Aşağıdaki tabloda 2013-2017 yılları arasında "Fidanlık Sayısı ile Fidan ve Tohum Üretimi" ile ilgili bilgilere yer 
verilmiştir.

Bu grafikten yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 2019 yılında en fazla yumurta üretimi ekim ayında yapılmıştır.
B) 2018 eylül ayındaki yumurta üretimi 2020 eylül ayından azdır.
C) En az yumurta üretimi 2019 haziran ayında yapılmıştır.
D) 2019 haziran ayından 2019 ekim ayına kadar yumurta üretiminde artış yaşanmıştır.

66. Aşağıdaki grafikte 2018 ve 2020'nin bazı aylarıyla 2019 yılında tavuk yumurtası üretim miktarları verilmiştir.

1,63

1,69

1,62
1,59

Tavuk yumurtası üretim miktarı, Eylül 2020 
(Milyar adet)
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Resim Sevinci isimli programıyla Amerika’daki birçok insana resim yapmayı aşılayan Bob Ross, Türkiye’de de ol-
dukça iyi tanınıyordu. Floridalı sanatçı, yaptığı harikulade manzara resimleriyle büyük ilgi toplamıştı. Resim ya-
parken sarf ettiği öğretici ve şakayla karışık cümleleri klasikleşti. Sanat otoriteleri Bob Ross’un eserlerinde pek de 
sanatsal değer olmadığını dillendirse de "Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır." sözü milyonlarca insanın zihnine 
kazınmış durumda. Programın ilgi görmesinin sebebi, Ross’un resmi sevdirmesi, sıcak ve içten anlatımıyla herkesi 
resim yapabileceğine inandırmasıydı. Onun için yetenek değildi önemli olan; sevgiydi, meraktı ve istekti. Ross’un 
ünü arttıkça hakkında yapılan konuşmalar da çoğaldı. "Resim sanatını basitleştiriyor, sanat yapmıyor ancak man-
zara yapıyor." eleştirileri, ressamın kulağına kadar gitti. Bu sözlere şöyle cevap verdi: "Evet, ben manzara resimleri 
yapıyorum. Çünkü doğanın binbir güzelliğini ve bu kusursuz dengeyi insanlara aktarmak hoşuma gidiyor. Siz güzel-
liklerin farkına varın, yeter."
Bob Ross’un ölümünden sonra öğrencisi Annette Kowalski ile görüşen televizyoncular ona cazip bir teklifte bulunur: 
"Ross’un programları güzeldi. Halk çok tutmuştu. Programlar hâlâ ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Onun bir taklidini 
çıkarın, hemen yayımlayalım." Kowalski bu sözlere hiç aldırış etmez ve der ki: "Siz başarının sırrını programda mı 
sanıyorsunuz? Bob’daydı. - - - -"

Metinde geçen "zihnine kazınmak" sözünü anlamca karşılayan bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
vardır?
A) Bu çocuğu bir yerden gözüm ısırıyor ama hatırlayamadım.
B) Öğretmenimin bu sözleri aklımdan hiç çıkmıyor.
C) Sanki benim cümlelerim bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor.
D) Bunu kardeşimin yaptığı aklımın köşesinden geçmedi.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Bu yüzden bu programın bir daha yapılması mümkün değildir.
B) Benzer bir programın onun başarısına ulaşacağını düşünmüyorum.
C) Onun için Bob’a benzeyen birini bulmamız lazım.
D) Programın tekrarını yayımlasanız yeni bir programdan daha etkili olur.

68 ve 69. soruları aşağıdaki metinden hareketle cevaplayınız.

69.

68.
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Müzik Öğretmeni Arya, nota bilgisi olmayan öğrenciler için bir sistem geliştirmiştir. Bu sisteme göre her notayı bir 
sesli ritimle eşleştirmiştir. Notalar ve onları karşılayan ritimler şunlardır:

                                                          Do=Pa
                                                          Re=Pam
                                                          Mi=Ra
                                                          Fa=Ram
                                                          Sol=Ta
                                                          La=Tam

Arya Öğretmen, bestesini             rapam param tatam,               ritmiyle seslendirmiştir.
                                                  papara tatara ramtatam

Buna göre bestenin notaları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) mi fa do fa sol la
    do do mi sol fa sol fa la sol
B) mi re do fa sol la
    do do mi sol sol mi fa la sol 
C) mi re do fa sol la
    do do mi sol sol mi fa sol la
D) mi fa do fa sol la
    do do mi sol fa sol fa sol la

70.

71. Kuşburnu, yabani gül çiçeğinin hemen altındaki yuvarlak kısmıdır ve bitkinin tohumlarını içerir. Taze kuşburnu, li-
mondan çok daha fazla C vitamini barındırır. Bu nedenle bazı insanlar soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkları tedavi et-
mek ve C vitamini eksikliklerini doğal yolla gidermek için kuşburnu tüketir. Taze olarak ya da kurutularak tüketilebilir. 
Yaygın olarak çayı tüketilen kuşburnudan reçel, marmelat, ezme ve pekmez gibi ürünler de elde edilir.

Bu parçada kuşburnu ile ilgili değinilen bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlenmiştir?

Hangi vitamini 
barındırdığı

Yaygın tüketim
alanı

Fazla tüketilmesinin 
sakıncaları

Kuşburnu kullanılarak 
yapılan yiyecekler Üretim yerleri

A)           ✓ ✓ ✓
B)           ✓ ✓ ✓
C)        ✓ ✓ ✓
D)           ✓ ✓ ✓
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72.

Lise öğreniminden sonra güzel sanatlar eğitimi almak isteyen Merve, Özlem, Ali ve Umut hakkında bilinenler şun-
lardır:
• Merve, özel gün ve törenlerde sesi ve gitarıyla müzik öğretmenine eşlik eder. 
• Özlem, yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında sıklıkla dereceye girer.
• Okulda resim ve afiş çalışması olduğunda öğretmenleri, bu konuda yetenekli olan Umut’tan ürün isterler.
• Ali, etkileyici ses tonuyla özel gün ve törenlerde sahnelenen müzikallerde yer alır.
Bu bilgilere göre, öğrencilerin alabilecekleri sanat eğitimiyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ali, dramatik sanatlarda eğitim alabilir. B) Özlem, dil sanatlarına yönelebilir.
C) Umut, hacim sanatlarına yönelebilir. D) Merve, ses sanatları alanında eğitim alabilir.
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 TÜRKÇE ÇALIŞMA FASİKÜLÜ 8. SINIF 7. TEMA CEVAP ANAHTARI

1. a. iklim: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların 
ortalamasına dayanan durumu. 
    zirai: Tarımsal. 
b. Deniz seviyelerinin yükselmesi, buzulların giderek erimesi, okyanusların sıcaklığındaki artış gibi pek çok göz-
lemsel olgu da Dünya’nın ortalama sıcaklığının artmakta olduğunu gösteriyor.  
c. Ortalama sıcaklığın artması, denizlerin yükselmesine ve çöllerin büyümesine neden olabilir. Bunun yanı sıra 
bazı bölgelerde kuraklığın artmasıyla zirai üretim azalabilir. Ayrıca iklim değişiklikleri sel, fırtına gibi doğal afetlerin 
artmasına ve okyanusların asit derecesinin değişmesine de neden olabilir. 
d. Öğrenci cevapları incelenir.

2. 1-c / 2-b / 3-f / 4-d / 5-e / 6-a
3. D / Y / D / Y / Y / D / D
4.  

İlkel kabileler geleneklerini korumaya önem verirler.

Yurdunu korumak için üstün çaba gösterdi.

Uyguladığı ilaçla meyveleri korudu.

Evimizi doğal felaketlere karşı korumak için önlem almalıyız.

Bayramlık kıyafetlerini gözü gibi koruyordu.

5

2

3

1

4

 
 
 
 

5. 

6. a. Konu: Arıların insanlara faydaları / Başlık: Vızıldayan Dostlarımız 
b. Konu: Martıların özellikleri / Başlık: Deniz Kuşları 
c. Konu: İnsanların yaptığı anıtlar / Başlık: Şaşırtan Anıtlar 
d. Konu: Şehir hayatı ve kırsal hayatın farkları / Başlık: Telaşsız Yaşam

7. 

Oturdukları evin penceresi denize bakıyordu.

Tüm hafta sonu evdeki eski resimlere bakıp mutlu oldum.

Buyurun, siz kime bakmıştınız?

Üç çocuklu bir aileye bakıyor.

Çiçek bakmak emek isteyen bir iştir.

3

1

2

5

4

1

2

3

4
5

6

7

822

21

20

19
18 17

34

16

33

32

15
31

14
30

29
13

12
28

27

11

2625
24

23
9

10

T
O

P

R
AK

A K A

E
N

İ

Z

A

H

K
EÇİ

Ç

İ

M

E

D

U

Z

M
A N B

İ

L

İ

M

Gizli Sözcük: İLKBAHAR
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8. a) Benzetme/Kişileştirme 
b) Kişileştirme 
c) Kişileştirme/Benzetme 
d) Kişileştirme 
e) Kişileştirme/Konuşturma

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.
 1.  orijinal

 2.  birçok
 3.  gökdelen
 4.  hoşgörülü
 5.  hiçbir şey
 6.  sürpriz
 7.  kılavuz
 8.  fark ettim
 9.  ana düşünce
      10. hafta sonu

       

15

4

8

7

26
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AM K İ N İ T

D İDİ

O M A

Anahtar Sözcük: KAHRAMAN

 1.  2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık.
 2.  İlçeye gittiğimizde Kaymakam Erol Bey bizi güzelce ağırladı.

 3.  Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.
  4.  Önümüzdeki yaz Ağrı Dağı'nda kamp yapmayı düşünüyoruz.
  5.  Yeni yazısı Varlık dergisinde yayımlanacakmış.
  6.  Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını okumak bana zevk verir.
  7.   Yağlı ve ince kabuklu olan Antep fıstığı, tatlıcılık sektöründe kullanılır.
  8.  29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedilmiştir.
  9.  Kurban Bayramı'nda köyümüzü ziyarete gittik.
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12.    

       

 
13. 1-Doğru / 2-Doğru / 3-Doğru / 4-Yanlış / 5-Yanlış / 6-Doğru / 7-Doğru / 8-Doğru / 9-Yanlış / 10-Yanlış

14. Küçümseme: d, k Azımsama: g, l    Karşılaştırma: i, j Sitem: a 
 Yakınma: c, ı  Pişmanlık: e, f  Beğenme: b, h

15.  1-isim cümlesi / 2-isim cümlesi / 3-isim cümlesi / 4-fiil cümlesi / 5-fiil cümlesi
 
16. 

17. Içinde Fiilimsi Bulunan Cümle / Tek Yüklemli Cümle / Bağlaçla Ayrılan Birden Çok Yüklemli Cümle / Içinde  
             Fiilimsi Bulunan Cümle / Virgül ya da Noktalı Virgülle Ayrılan Birden Çok Yüklemli Cümle
 

• Tren 09 (.) 15'te istasyondan kalkacaktır.
 • 14 (.) 06 (.) 2020'de üniversiteden mezun olmuş.
 • Geldim (,) gördüm (,) yendim.

• İstanbul'a yarın gideceğim (,) dedi.

• Yeni usul şiirimiz (;) zevksiz (,) köksüz (,) acemice görünüyordu.

• Küçük bir sürü (-) dört inekle birkaç koyun (-) yol ağzında durmuştu.

• (") Yazım Kuralları (") bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

• Elbette (,) sizinle gelmeyi çok isterim.

• Birden bana döndü ve (...)

• Adınızı öğrenebilir miyim (?)

• Hava güzel oldu mu değmeyin keyfime (!)

• Hey (,) buraya bakın (!)
• (") İstanbul, benim şehrimdir! (") dedi.

• Anadolu (') da pek çok şair yetişmiştir. 

Yükleminin 
Türüne Göre

Yükleminin 
Yerine Göre Anlamına Göre

İsim Fiil Kurallı Devrik Olumlu Olumsuz

1. X X X

2. X X X

3. X X X

4. X X X
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18.   

19.  Öznel Cümle: V  Nesnel Cümle: III

20.   Kişiler: Seyirciler, güreşçiler, cazgırlar 
  Yer: Güreş meydanı 
 Zaman: Bir yaz günü 
 Olay: Güreş meydanında insanların toplanması ve güreş müsabakalarına hazırlık yapılması.

21.  1-d / 2-a / 3-e / 4-c / 5-b 

22.  1-Tamlama Yanlışlığı / 2-Çatı Uyuşmazlığı / 3-Öge Eksikliği / 4-Öge Eksikliği / 5-Ek Fiil Eksikliği / 
  6-Çatı Uyuşmazlığı

23.  1. Çıkış

24.   IV 
       

25.  a. Açıklayıcı anlatım  b. Öyküleyici anlatım c. Betimleyici anlatım

26.  Köyün üzerini örten kara bulutlar, yerini masmavi gökyüzüne bırakmıştı. 
 Yılan gibi kıvrıla kıvrıla akan derenin suları türküler söyleyerek akıp gidiyordu. 
 Vadi rengârenk çiçeklerle dolmuştu.  

27.  derenin suları, böcekler, karıncalar, ağustos böceği

1. Ahşap evlerin her biri sanat eseridir. 
 
Yükleminin Türüne Göre: İsim Cümlesi Yükleminin Yerine Göre: Kurallı Cümle 
Anlamına Göre: Olumlu Cümle  Yapısına Göre: Tek Yüklemli Cümle 

2. Ahşap evleri koruyalım ve onaralım. 
 
Yükleminin Türüne Göre: Fiil Cümlesi Yükleminin Yerine Göre: Kurallı Cümle 
Anlamına Göre: Olumlu Cümle  Yapısına Göre: Bağlaçla Ayrılan Birden Çok 
                                                                                                 Yüklemli Cümle 

3. Ahşap evlerin olduğu mahallelerde özel depolu yangın musluğunun olması lazım. 
 
Yükleminin Türüne Göre: İsim Cümlesi Yükleminin Yerine Göre: Kurallı Cümle 
Anlamına Göre: Olumlu Cümle  Yapısına Göre: İçinde Fiilimsi Bulunan Cümle 
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28. B
29. C
30. B
31. C
32. D
33. D
34. A
35. C
36. D
37. B
38. C
39. B
40. D
41. C
42. A
43. D
44. D
45. A
46. B
47. D
48. C
49. C
50. B
51. B
52. A
53. D
54. C
55. D
56. D
57. B
58. D
59. B
60. C
61. C
62. B
63. A
64. C
65. A
66. B

67. D
68. B
69. C
70. C
71. B
72. C
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