5.SINIF 8. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
TÜRKÇE

Bu kitapçık AKSARAY Ölçme Değerlendirme Merkezi
tarafından hazırlanmıştır.
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1.

3268 metre yüksekliği ile Orta Anadolu’nun en yüksek ikinci dağı olan Hasandağı, volkanik bir dağ olup 1750 metreye
kadar meşe ormanı ile kaplıdır. Hasandağı; dağcılık, yayla turizmi, orman içi dinlenme alanları, sportif aktiviteler ve
kayak sporu ile kültür turizm açısından önem taşımaktadır. E-90 kara yolunun yanında bulunan Hasandağı; şehir
merkezine 28 km, Ihlara’ya ise 15 km mesafede yer alır.
Bu metin ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına ise "Y" yazınız.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
b) Hasandağı, birçok önemli ticaret yolunun kesiştiği noktadadır.
c) Hasandağı'nda en çok yetişen ağaç meşedir.
ç) Karşılaştırma yapılmıştır.
d) Bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

2. Aşağıdaki deyim ve anlamları, anlamların numaralarını deyimlerin başlarındaki boşluklara yazarak eşleştiriniz.

( ) Sözünü tutmak
( ) Ekmeğini taştan çıkarmak
( ) Sağlık olsun!
( ) Rahatına bakmak

1. En zor koşullarda bile kazancını sağlamak.
2. Bir işe başlamakta geç kalmak.
3. Hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak.
4. Üzücü bir durum veya bir zarar karşısında avunma sözü olarak söylenen bir söz.
5. Verdiği sözü yerine getirmek.

3. Aşağıdaki metinde yay ayraçlarla belirlenmiş yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Nasreddin Hoca bir gün bir işi için Konya( )ya gitmiş( ) Yolda giderken bir adam Hoca’yı durdurmuş( )
– Pardon Amca( ) bugün ayın kaçı biliyor musun( ) demiş( )
Hoca( )
– Ne bileyim yahu( ) Ben buraların yabancısıyım ( ) demiş ( )

4. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul) cümlelerin karşısındaki boşluklara
yazınız.
a) Covid-19 salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verildi. (......................................................)
b) Derslere yeteri kadar çalışmadığı için sınavlarda zorlandı. (....................................................)
c) Eşyalarını toplamana yardım ederim ama sen de bizimle geleceksin. (...................................................)
ç) Ayşe, okula gitmek üzere erkenden uyandı. (........................................................................)
d) Yarım kalan kitabımı bitirirsem kendimi ödüllendireceğim. (.........................................................)
e) Hedeflerine ulaşabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. (.................................................................)
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5.

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına ise “N” yazınız.
( ) a) Yazarın son kitabı 8. baskıyı yapmış.
( ) b) Bu elbise sana çok yakışıyor.
( ) c) Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ili Konya’dır.
( ) ç) Bu şiirde söz sanatları oldukça başarılı kullanılmış.
( ) d) Bu film çok etkileyiciydi.
( ) e) En etkili yayın aracı televizyondur.
( ) f) Yazar son denemesinde dilden bahsetmiş.
( ) g) Dün gece karın yağışı çok güzeldi.

6.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
( ) a) “Öğrencilere faydalı olabilmek için hazırladık bu fasikülü.” cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır.
( ) b) “Kurt gibi acıkmıştım.” cümlesinde benzetme yapılmıştır.
( ) c) “Düzenli çalıştığı için başarılı oldu.” cümlesinde karşılaştırma anlamı vardır.
( ) ç) “Bize karşı sıcak davranıyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük, gerçek anlamda kullanılmıştır.

7. Aşağıda verilen kelimelerden eş sesli olanları yuvarlak içine alınız.

yol

uygar

dünya
sevgi

kitap
ben

yüz

dolu
kalem

bin
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8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri uygun kutucuklara yazınız.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onun ince davranışları beni hep şaşırtmıştır.
Sıcaktan bayılmak üzereyim.
Pazardan aldığımız kavun çok tatlı çıktı.
Elleri soğuktan mosmor kesilmişti.
İnsan, boş hayallere kapılmaktan kendisini korumalı.
Hatay’ın künefesine bayılmamak elde mi?
İncecik gömlekle şu ayazda dışarı çıkmış.
Zavallı kadın, acısını içine gömüp yoluna devam etti.
Sabah siftahını yapamadığı için kasa bomboştu.
Bizden hoşlansaydı yüzümüze bu kadar soğuk bakmazdı.

GERÇEK ANLAM

MECAZ ANLAM
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9.

Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi göstermeye ve canlandırmaya "kişileştirme" denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır?
A) Kuşlar dört bir yanda ötüşüyordu.
B) Ağaçlar hüzünle savruluyordu yine.
C) Rüzgâr gülümserdi çarıklı ayaklarına.
D) Toprak nefes almak için haykırdı.

10. "Aklım kitapta kaldı." cümlesindeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ünsüz yumuşaması – Ünlü daralması
B) Ünsüz benzeşmesi – Ünlü düşmesi
C) Ünlü düşmesi – Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi – Ünsüz yumuşaması

11. Türkçe'de a, e ünlüleri ile biten fiillere "-yor" eki geldiğinde a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur. Bu ses olayına "ünlü daralması"
denir.
Buna göre aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
A) Almıyor

B) Beyni

C) Ağaca

D) Kitapta

12. "14 mart 2018 Cuma günü matematik dersinden yazılı olduk." cümlesindeki yazım yanlışının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

13. •
•
•

“Cuma” kelimesinin büyük harfle başlaması
“Mart” kelimesinin küçük harfle başlaması
“Matematik” kelimesinin küçük harfle başlaması
“Dersinden” kelimesinin küçük harfle başlaması

Hey, çabuk buraya gel
Nereye gittiğini bilmiyorum
Kalemi kırtasiyeden mi aldın

Bu cümlelerin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?
A) Üç nokta (...)
B) Soru işareti (?)
C) Nokta (.)
D) Ünlem işareti (!)

14. Doğruluğu ya da yanlılığı kanıtlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen anlatımlara "nesnel anlatım" denir.
Örneğin “Aksaray ili İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.” cümlesi nesnel anlatımlıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi nesnel anlatımlı bir cümledir?
A) Yarınki sınavda en yüksek notu bence Ayşe alacak.
B) Covid-19 aşısının bulunması tüm dünyayı mutlu edecektir.
C) Yağışların azalması bazı barajların kurumasına neden oldu.
D) Mutlu olmak her şeye olumlu bakabilmekten geçer.
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15. Sessiz bakışlarını arkadaşına çevirdi ( ) Yine gelirim ( ) beni bekleyin ( ) dedi ( )
Bu cümledeki boş parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (.) (,) (.) (,)
B) (,) (.) (,) (.)
C) (.) (.) (,) (.)
D) (.) (,) (,) (.)

16. Aşağıdaki tarih yazımlarının hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) 23.nisan.1920
B) 19 Mayıs 1919
C) 13 Aralık 2020
D) 01.01.2021

17. I
II.
III.
IV.

Kardeşim vazoyu kırınca annem çok kızdı.
Bugün apartmanımıza çok ters biri taşındı.
Bu soğukta dışarı çıkmayı düşünmüyorum.
Yemeğe acı biber katmışlar, sofradan aç kalktık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı anlatım vardır?
A) I		

B) II

C) III

D) IV

18. • Çocuğum, sen derslerine bak.
• Evin büyük balkonu denize bakıyor.
• Aileme iki yıldır ben bakıyorum.
• Yemeğin tadına bakar mısın?
Yukarıdaki cümlelerde "bakmak" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

19. “Kendi beceriksizliğini, yetersizliğini anlamak” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekmeğini taştan çıkartmak
B) Boyunun ölçüsünü almak
C) Başına çorap örmek
D) Kafasını ütülemek

20. (I) Aksaray İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. (II) Nevşehir, Kırşehir, Konya ve Niğde illeriyle komşudur. (III) Tarihi, çok
eskilere dayanan şirin bir ilimizdir. (IV) Büyük şehirlerin geçiş ve bağlantı yollarının kesişme noktasındadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
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21. Nasrettin Hoca sırtında cüppesi, elinde tesbihi, başında kavuğu ile meydana doğru ilerleyip sakalını sıvazlayarak tam
ortada durdu.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Betimleme cümlesidir.
B) Tanımlama cümlesidir.
C) Karşılaştırma cümlesidir.
D) Abartma cümlesidir.

22. Kelimenin her türlü ek çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümüne "kök" denir. "Yaptırmak" kelimesinde kök, "yap-"
bölümüdür.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü yanlış gösterilmiştir?
A) Bize doğru gelen birini gördüm.
B) Evin bahçesinde otlayan inekler vardı.
C) Gözlükçüden gözlükleri aldık.
D) Akşam bize geleceklermiş.

23. Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert
ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması” ya da “ünsüz değişimi” denir. Örneğin “kapak” sözcüğüne “-ı” eki
getirildiğinde sözcüğün sonundaki “k” sesi “ğ”ye dönüşür ve “kapağı” olur.
Bu açıklamaya göre “çiçek” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması
meydana gelir?
A) -dan

B) -cı

C) -ın

D) -lık

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Neden bunu söylediğini pek anlayamadım
B) Buraya neden geldiğini bize hâlâ söylemedin
C) Size gelmemiz için bir neden yoktu ki zaten
D) Bize her geldiğinde neden böyle davranıyor

25. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?
A) Seni burada bekliyor olacağım.
B) Aklı evdeki parada kalmıştı.
C) Kitaptaki kahramanlar iyi niyetliydi.
D) Tost yemene gönlüm elvermedi.

26. Kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklere "yapım eki", kelimeler arasında durum (hâl), iyelik, çokluk,
zaman, kişi ilişkisi kuran eklere ise "çekim eki" denir.
Buna göre “tuz” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Tuzculuk

B) Tuzcudan

C) Tuzlardan		
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D) Tuzluluk

27. İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan bazı kelimelere ünlü (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) ile başlayan ek geldiği zaman
sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna "ünlü düşmesi" denir.
Buna göre, aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi
gerçekleşir?
A) Sepet

B) Ayak

C) Okul		 D) Ömür

28.
in

sol
maç

kır

Şekilde verilen sözcüklerden sesteş olmayan sözcüğün yazılı olduğu kısım çıkarıldığında aşağıdaki hangi
şekil oluşur?
A)

B)

C)

D)

29. Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğduğu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sel

B) Deprem

C) Erozyon

D) Heyelan

30. Yürürken kollarımız kendiliğinden birer sarkaç gibi vücudumuzun hareketiyle sallanır. Yani kollarımızın bu hareketi kol
kaslarımızın enerji harcamasına neden olmaz. Ayrıca bu hareket sayesinde yürüyüşümüz kolaylaşır ve vücudumuz
daha dengede durur.
Bu metin aşağıdaki hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir?
A) Neden yürüyüş yapmalıyız?
B) Kollarımızı sallayarak mı yürümeliyiz?
C) Yürürken kollarımızı nasıl sallamalıyız?
D) Yürürken kollarımız neden sallanır?

31. 1471( )1528 yılları arasında yaşamış olan Alman ressam Albrecht Dürer( ) aynı zamanda bir matematikçiymiş.
Dürer, oran-orantı, perspektif ( )ışık ve gölge kurallarına uygun resimler yaparak klasikçilik adı verilen sanat akımının
öncülerinden olmuş. Sanatçı, resimlerindeki figürlerinde anatomik ayrıntılara da önem vermiş( )
Bu parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (,) (:) (,) (.)
B) (,) (,) (,) (.)
C) (-) (,) (,) (.)
D) (-) (-) (,) (.)
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32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
A) Beni anladığını sanıyordum
B) Yarın derse katılacak mısınız
C) Sınavdan yüksek not almamış
D) Tabletle çok vakit geçirmemelisin

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır?
A) Ahmet bey buraya uğradı mı?
B) Kedim Boncuk çok sevimlidir.
C) Ayşe hanım bize kek yapmış.
D) Bu Sokakta çok oynamıştık.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum.
B) Roman okumak beni mutlu ediyor.
C) Kardeşim, parka gitmek istiyordu.
D) Annem teyzeme göre daha hızlıdır.

35. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili kelimede ünsüz yumuşaması vardır?
A) Küreğin sapı yine kırılmış.
B) Havalar çok soğuk artık.
C) Kitabımı yarın getirir misin?
D) Senin saatten haberin var mı?

36. “Düşünüp taşınmadan hızlıca yapılan işten iyi sonuç alınamaz.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Acele işe şeytan karışır.
B) Ne verirsen elinle o gider seninle.
C) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
D) Zorla güzellik olmaz.

37. "Akıl" sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse ünlü düşmesi meydana gelir?
A) -lı

B) -den

C) -sız

D) -ım
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38. • Yaptığı resme tüm sınıf bayıldı.
			
I
• Cüzdanını kaybettiğini eve varınca fark etmiş.
			
II
• Bu dert beni yiyor.
		
III
• Arkadaşlarımı kırmak istemiyorum.
IV
Bu cümlelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

39. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?
A) Hastanın nabzı hızlı atıyordu.
B) Sana şimdiden başarılar diliyorum.
C) Gencecik yaşta çektiklerime bir bak.
D) Zamanımızı dikkatli kullanmalıyız.

40. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Evine gelen genci iyi ağırladı.
B) Rüyasında uzaklara gitmek istiyor.
C) Ailesini her gün arıyormuş artık.
D) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.

41. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ben de kitap okumayı seviyorum.
B) Yarın sinemaya gidelim mi?
C) Bu kitapdan çok şey öğrendim.
D) Seninle bu konuyu görüşmüştük.

42. Aşağıdakilerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) İlkbahar gelince ağaçlar çiçek açar.
B) Yağmur yağdığı için dışarı çıkmadılar.
C) Annesini görmek için Ankara’ya gitti.
D) Ödevini yaparsan televizyon izleyebilirsin.

43. Ali, sınava çalışmak için arkadaşlarıyla kütüphanede buluştu.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?				

C) Nerede?

B) Niçin?				

D) Ne zaman?
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44. Dükkânına beş gözlü bir raf yaptıran Terzi Mustafa Bey saten, ipek, yünlü, keten ve pamuklu türündeki kumaşlarını
yeni rafının gözlerine özenle yerleştirdi. Raflara yerleştirilen kumaşlarla ilgili bilinenler şunlardır:
• Her rafa bir kumaş türü konmuştur.
• En alt rafta saten kumaş vardır.
• Yünlü kumaş, ipek ve pamuklu arasındadır.
• Keten ve pamuklu kumaş arasında iki kumaş vardır.
Buna göre Mustafa Bey’in rafındaki kumaş dizilimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)			
Keten

5. Raf

B)				
Pamuklu 5. Raf

C)				
Saten
5. Raf

D)

Saten

5. Raf

İpek

4. Raf

Yünlü

4. Raf

İpek

4. Raf

İpek

4. Raf

Yünlü

3. Raf

Keten

3. Raf

Keten

3. Raf

Yünlü

3. Raf

Pamuklu

2. Raf

İpek

2. Raf

Yünlü

2. Raf

Pamuklu

2. Raf

Saten

1. Raf

Saten

1. Raf

Pamuklu

1. Raf

Keten

1. Raf

45. • I ve II numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.
• II ve III numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?
I

II

III

A) fayda

yarar

zarar

B) güzel

çirkin

hoş

C) tatlı

tatsız

acı

D) cömert

pinti

cimri

46. Bir amaca yönelik yapılan eylemlerin anlatıldığı cümleler amaç-sonuç cümleleridir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?
A) Kar yağarsa hava biraz olsun temizlenir.
B) Mutlu olması için sabahtan beri uğraşıyorum.
C) Bizi dinlemediği için başına geldi bütün bunlar.
D) Son sözlerini söyleyip gitmek istiyordu artık.

47. • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
• Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
• Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.
• Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Bugün 1.250 ekmek satılmış bizim mahallede.
B) Her birimize 2’şer ceviz düşmüştü sadece.
C) Otuz sekiz günden beri hastanede yatıyormuş.
D) Okulun yaptığı son denemede 3’üncü olmuş.
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48.

Çay

Ceviz

Elma

Dokuz

Kaz

Havlu

Bin

Bluz

Sıfat

Su

Deri

Ağaç

Al

Ucuz

Kelebek

Bardak

Muz

Mesut

Dik

Cetvel

Yaz

Diken

Çiçek

Saat

Kara

Verilen tabloda geçen sesteş kelimeler boyandığında tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)							

B)

C)							

D)

49. Bir bilgi yarışmasında Aylin, Berk, Cemal, Deniz ve Esra finale kalmışlardır. Yarışmanın son durumu ile ilgili bilinenler
şunlardır:
•

Birinci olan kişi Berk ya da Cemal değildir.

•

Aylin, Esra’dan daha iyi bir derece yapmıştır.

•

Deniz, yarışmada beşinci olmuştur.

•

Berk ikinci, Cemal dördüncü olmuştur.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Esra üçüncü olmuştur.
B) Yarışmanın birincisi Aylin’dir.
C) Cemal, Esra'dan daha başarılıdır.
D) Berk ve Cemal arasında bir kişi vardır.

50. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmaz?
A) Kaç yıllık dostluğumuzun hiç hatırı yokmuş demek ki... (Sitem)
B) Doğum günümde ne hediye alacak acaba? (Kaygı)
C) Ah o köydeki günlerimiz... (Özlem)
D) Keşke onunla yola çıkmasaydım. (Pişmanlık)
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51. Bu türün sadece Ekvador (Galapagos Adaları) ve Peru’da yaşam alanı bulunuyor. Peru kıyılarındaki Galapagos Adaları
çevresindeki Pasifik Okyanusu’nun sularında sıkça görülür. Ortalama 10 metre derinliğe sahip yerlerde yaşasalar da
3 ila 76 metre arasındaki tüm derinliklerde bulunabilir. Ayrıca bu bölgelerdeki kıyılarda ve haliçlerde, genellikle resiflerin
kumlu diplerinde bulunurlar. Yaşama süreleri söz konusu olduğunda kırmızı dudaklı yarasa balığının yaşam süresi
hakkında bilgiler ne yazık ki henüz gün yüzüne çıkmadı.
Bu metinde kırmızı dudaklı yarasa balığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bulundukları suların ortalama derinliklerine
B) Yaşam sürelerinin diğer balıklara oranla daha uzun olduğuna
C) Yaşadıkları alanların birtakım özellikleri bulunduğuna
D) Pasifik Okyanusu’nun sularında rastlanma ihtimalinın yüksek olduğuna

52. "Bahçemizdeki çiçekler bir araya gelmiş dertleşiyorlardı." cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Benzetme

B) Abartma

C) Konuşturma

D) Kişileştirme

53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Doktora gitmek için neden bugüne kadar bekledin?
B) Öğretmenimin kaç yaşında olduğunu bilmiyorum?
C) Önümüzdeki yaz tatilinde nereye gideceksiniz?
D) Saatlerdir burada beklediğimi biliyor muydun?

54. Bir konu hakkında düşüncemizi ifade ederken kelimeler veya cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanırız.
Bu ifadeler yazılı veya sözlü dilde dile getirdiğimiz duygu ve düşünceler arasında olumlu veya olumsuz yönde
bağlantılar kurar, düşünceyi aynı veya farklı yönde devam ettirmemizi sağlar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır?
A) Arkadaşının kitabını bir türlü bulamıyordu.
B) Deniz suyunun sıcaklığı burada iyice yükselmiş.
C) Seni seviyorum ama bu yaptıkların beni üzüyor.
D) Dün akşamki maçın tamamını izleyemedim.

55. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) Birlikte iyi kötü günler geçirdik.
B) Eş dost herkes düğüne gelmişti.
C) Bütün gün abur cubur yemiş.
D) Yalan yanlış haberler dolanıyor.
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56. Aşağıdaki grafikte bir sınıftadaki öğrencilerin okudukları yazarlar gösterilmektedir.

Öm

er
S
% eyf
10 et

tin

Ahmet Rasim
%15

Sevim Ak
%30
Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Sınıftaki öğrenciler tarafından en çok okunan yazar Şermin Yaşar’dır.
B) Ahmet Rasim’in okunma oranı Sevim Ak’ın okunma oranından düşüktür.
C) Sınıftaki öğrencilerin hepsi düzenli olarak kitap okumaktadır.
D) Sınıftaki öğrenciler tarafından en az okunan yazar Gülten Dayıoğlu’dur.

57.

“Tutmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde görseldeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Anneme sahil kenarından bir ev tuttum.
B) Hayvanların kafeste tutulmasına çok üzülüyorum.
C) Sen gelene kadar ben evin yolunu tuttum.
D) Elinde tuttuğu gülleri hemen uzatmıştı.

58. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olay veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere
"koşul cümleleri" denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koşul cümlesi değildir?
A) Sır tutmayı becerirsen benimle kalırsın.
B) Balık tutmaya yağmur yağmazsa gideriz.
C) Bu akşam benimle görüşmeye gelecek.
D) Havalar soğursa yufka yapmaya başlarız.
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59. “Koyu” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamında kullanılmıştır?
A) Resim dersinde koyu renkler kullandık.
B) Koyu bir Özspor taraftarıyım ben de.
C) Aralarında koyu bir sohbet başladı.
D) Bu pekmez çok koyulaşmış bence.

60 ve 61. soruları aşağıdaki tanıma göre cevaplayınız.
Bir bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere "terim" denir.
60. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bütün derslerimiz çok eğlenceli geçiyor.
B) Yapılan hatalar yüzünden yarışı kaybettik.
C) Yazarın yeni çıkacak kitabı merakla bekleniyor.
D) Fotosentez konusunu anlamakta biraz zorlandık.

61. “Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlam ifade edecek şekilde kullanılmıştır?
A) Oyunun birinci perdesine geç kalmıştık.
B) Yeni aldığımız eve perde bakmak için dışarı çıktık.
C) Odamın perdelerini yıkamayı yine unuttum.
D) Bu olayın perde arkasını iyi araştırmak gerekiyor.

62. Sabahtan beri oturduğum küçük sandalyeden kalkarak odanın penceresinden dışarıyı seyretmeye koyuldum. Yol
I
II
kenarındaki rengarenk çiçekler dikkatimi çekti ilk olarak. Ben, çiçeklerin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum.
III
IV
Parçadaki numaralanmış sözcüklerin sözlükte yer alma sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I-III-IV-II
B) II-IV-III-I
C) III-IV-II-I
D) IV-III-I-II

63. Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak
şartıyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Böyle insanlar; yaptığı iyiliği de yeri gelince başa kakar, sizi borçlu
çıkarabilmek için türlü numaralara girişirler. Hâlbuki iyilik, hiçbir çıkar ilişkisine dayanmayan ve içten gelen samimi
duyguların yansıması olan eylemlerin adıdır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Daha fazla değer görmek için yapılan iyilik, iyilik değildir.
B) İnsanların beğenisini kazanmak için iyilik yapılmamalıdır.
C) İnsanın yaptığı iyilikler dillerde sürekli dolaşmalıdır.
D) İyilik yaparken hiçbir çıkar gözetilmemelidir.
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64. Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdürülebilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize silinmemecesine
yerleştireceğimiz duygu “sevgi”dir. İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde, “sevgi”nin var olma gerekliliği bana
göre değişmez kuraldır ya da öyle olmalıdır. Kişi, mesleğini sevmezse başarılı olamaz ve ilerleyemez. Kendini sevmezse
gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik, çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu
sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu hayatta güvenli, mutlu, başarılı bir şekilde yaşamanın temel şartı sevgidir.
B) İnsan, mesleğinde başarılı olabilmek ve ilerleyebilmek için işini sevmelidir.
C) Çocuğumuzu sevmeli ve onu toplumun içinde yalnızlığa terk etmemeliyiz.
D) Kişi; kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur ve çevresine yabancılaşır.

65. Altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını yazarak bulmacayı doldurunuz.
U

1. Fırından üç tane ekmek aldım.

Ü

V

Y

1

2. Toplumlar çalışkan bireylerin omuzlarında yükselir.
3. Kanunlara uyarsak sorun yaşamayız.

2

4. Şiir yarışması için duyuru yapıldı.

3
4

Verilen bulmaca doğru çözüldüğünde “V” sütunundaki harf sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?
A) E

B) A

C) D

D)

R

F

E

Ş

S

Y

A

S

A

I

L

A

E

66. Sokak hayvanları konusunda çaba sarf eden gönüllü kuruluşlardan biri de Korusev. Korusev Derneği’nin en önemli
amacı; insanın çeşitli kaynaklardan aldığı gücü yapıcı amaçlar için kullanmasını sağlamak ve zorluklar, eziyet ve ölüm
tehlikesi içinde yaşayan hayvanlara yardım etmek. Sokaklarda açlık, soğuk, susuzluk ve en önemlisi insan eziyetine
rağmen yaşamaya çalışan hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmayı insan olmanın gereği olarak gören dernek;
insanı evrenin sınırsız ve sorumsuz hâkimi değil yaşadığı dünyanın bir parçası kabul ediyor. Korusev Derneği, başta
bilinçlendirme ve eğitim olmak üzere kısırlaştırma, tedavi, aşılama, sahiplendirme gibi çalışmalarda bulunmakta.
Çankaya Belediyesi’nin 100. Yıl’da bulunan barınağında 600 hayvanın sorumluluğunu alan dernek; hayvan seven ya
da sevmeyen ayırt etmeden insanları, yaşamı paylaştıkları canlılara el vermeye çağırıyor.
Bu parçadan hareketle “Korusev Derneği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En temel hedefi sokak hayvanlarına yardım etmektir.
B) İnsanların sokak hayvanlarıyla ilgili bilinçlenmeleri için çalışmalar yapmaktadır.
C) Faaliyetlerini gönüllülerden topladıkları maddi yardımlarla sürdürmektedir.
D) Sokak hayvanlarına, birçok alanda yardımcı olmaktadır.

17

67. Müzik; yaşamımızın önemli bir parçası, ruhumuzun gıdası, hatta kendimizi ifade etmenin bir yolu... Peki ya matematik?
Çoğumuz için bir muamma. Müzik ne kadar duygusal ve sıcaksa matematik bir o kadar mantıksal ve soğuktur. Oysa
araştırmalar müziğin ve matematiğin yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Öyle ki beynimiz, müziğin içerdiği karmaşık
duygusal mesajlardan başka içindeki matematiği algılayacak şekilde gelişmiş. Hatta müzikle uğraşmanın matematiksel
algılamayı geliştirdiği öne sürülüyor.
Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müzikle Matematiğin İlişkisi
B) Müziğin Yaşamımızdaki Yeri
C) Matematiğin Sırları
D) Başarının Anahtarı

68. Alain “Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek tek bir insana rastlamadım.” demiştir.
Alain, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) İnsanların öğrenmeye açık bir yönünün olduğunu
B) İnsanın öğrenmesinin hayat boyu sürdüğünü
C) İnsanın her şeyi başkalarından öğrendiğini
D) Her insandan bir şeyler öğrenilebileceğini
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CEVAP ANAHTARI
1.

a) D

b) Y

c) Y

2.

(5) Sözünü tutmak

ç) D

d) D

(1) Ekmeğini taştan çıkarmak
(4) Sağlık olsun!
(3) Rahatına bakmak
3. (') (.) (:) (,) (,) (.) (:) (!) (,) (.)
4. a) Neden-sonuç
b) Neden-sonuç
c) Koşul
ç) Amaç-sonuç
d) Koşul
e) Amaç-sonuç
5. a) N

b) Ö

c) N

6. a) D

b) D

c) Y

7.

ç) Ö

d) Ö

e) Ö

f) N

g) Ö

ç) Y

yol, ben, dolu, bin, yüz

8.

GERÇEK ANLAM
bayılmak

soğuktan

tatlı

bomboştu

MECAZ ANLAM
boş

bayılmamak

ince

incecik

soğuk
acısını

9.

A

18.

D

27.

D

36.

A

45.

A

54.

C

63.

C

10.

C

19.

B

28.

C

37.

D

46.

B

55.

A

64.

A

11.

A

20.

C

29.

B

38.

B

47.

B

56.

C

65.

D

12.

B

21.

A

30.

D

39.

D

48.

A

57.

D

66.

C

13.

A

22.

D

31.

C

40.

D

49.

C

58.

C

67.

A

14.

C

23.

C

32.

B

41.

C

50.

B

59.

B

68.

D

15.

D

24.

D

33.

B

42.

C

51.

B

60.

D

16.

A

25.

A

34.

D

43.

D

52.

D

61.

A

17.

B

26.

B

35.

C

44.

A

53.

B

62.

D
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