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Sevgili Ögrencilerimiz
Başarılar Dileriz

-

  ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
• Bu k�tapçık toplam 20 sorudan oluşmaktadır.
• Sınav süres� 40 dak�kadır.
• Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecekt�r.
• Sorulara verd�ğ�n�z yanıtları ve k�tapçık türünü 
  kurşun kalemle opt�k cevap kağıdına da
  �şaretlemey� unutmayınız.

Ad : .......................................
Soyad : .......................................

Sınıf : .......................................
No : .......................................A

KİTAPÇIĞI

TÜRKÇE
1. “Kalkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde “geçerli olmamak” anlamında 
kullanılmıştır?
A) Doktorun dediğine göre arkadaşım bir haftaya 

ayağa kalkarmış.
B) Memlekete gitmek için bineceğimiz tren, saat 

15.30’da kalkacakmış.
C) Bu konuları düzenleyen yasa geçen hafta 

yürürlükten kalktı.
D) Otobüste yaşlı birine yer vermek için yerimden 

kalktım.

2. 1. Konuşmacının sözleri o kadar etkileyiciydi ki 
herkes kulak kesilmişti.

2. Verilen tüm görevleri başarıyla yerine 
getirince iş işten geçmiş oldu.

3. Elif, çalışmalarıyla kısa zamanda öğretmenin 
gözüne girmişti.

4. Çalıştığı kurumda terfi alır almaz burnu 
Kafdağı’na çıktı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim 
anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki tabloda cümleler ve bu cümlelerin 
yüklemlerinin çekimlendiği kipler verilmiştir.

Cümle Kullanılan Kip
1. Misafir gelmeden odanı 
toplamalısın.

Gereklilik kipi

2. Başına gelenleri bizlere 
anlattı.

Görülen geçmiş zaman

3. Gittikleri filmde çok 
gülmüşler.

Duyulan geçmiş zaman

4. Ödevleriniz için araştır-
ma yapın.

İstek kipi

Buna göre, numaralanmış cümlelerin 
hangisinde kullanılan kip yanlış verilmiştir?

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

4. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi anlam 
özelliğine göre (iş, durum, oluş) diğerlerinden 
farklıdır?
A) Malzeme listesindekilerin hepsini aldım.
B) Annemin verdiği tabağı komşuya götürdüm.
C) Dedem bana yeni bir gömlek alacak.
D) Dinlenmek için salondaki koltuğa oturdum.
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5. “Çiçekler soldu.” cümlesindeki solmak sözcüğü bir 
oluş fiilidir çünkü bu fiil bir değişim bildirmektedir. 
Yine bu eylem solmaya konu olan çiçeklerin iradesi 
dışında gerçekleşmiş ve çiçekler solma eylemine 
maruz kalmıştır.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 
hangisi oluş fiilidir?

A) Günlerdir aradıkları evrakları az önce buldular.
B) Biriktirdiği tüm parasını bir saatte harcamıştı.
C) Bu müzedeki eserleri tüm vatandaşlar görebilir.
D) Dışarıda unuttuğumuz ekmek iyice küflenmiş.

6. Gerçek sanatçılar, okunmak için toplumun hoşuna 
gitmeye çalışmaz. Tam tersine sarsar toplumu. 
Alıştığı, sevdiği, kendi çıkarına olan şeyleri 
sunmaz topluma. Alışmadıklarını, o güne değin 
hiç düşünmediklerini, nefret ettiklerini, kendinden 
başka herkesi düşünenleri anlatarak rahatsız eder 
okuyucusunu. Yepyeni şeyler sunar, ufkunu açar 
okurun ama bu arada onu kızdırır. Yüz yıl sonrasının 
dünyasında neler olacak onu anlatmaya çalışır 
okurlarına. Yani bir Dostoyevski, bir Stendhal olur. 
Sanatçının sahtesi ise uyutur okurunu, rahatlatır, 
gevşetir. Tabii sonra da silinir gider.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek sanatçıların sahte sanatçılardan farkı
B) Gerçek sanatçının unutulmak istememesi
C) Gerçek sanatçının toplumu huzursuz etmesi
D) Gerçek sanatçının yüz yıl sonrasında ne 

olacağını anlatması

7. Sokağın başından dönen dondurmacı dalgın dalgın 
yürüyordu. Uzun zamandır bu kadar yorulmamıştı. 
Hem zaten yorulsa bile çocukların sesi ve 
gülümsemeleri onu dinlendirirdi. İşini sevdiğini 
geçirdi aklından. Ama dalgınlığının cezasını 
pahalı ödedi. Yerdeki taşa takılınca arta kalan 
dondurmaları elinden düşüp ziyan oldu.

Yukarıdaki metinde hikâye unsurlarından 
hangisi yoktur?
A) Kahramanlar B) Yer

18 C) Zaman D) Olay

8. Geleneksel Türk sporlarının hangileri olduğu hep 
merak edilir. Eski Türklerden ve Osmanlı’dan beri 
yapılan pek çok ata sporu vardır. Bunların en bilineni 
ise yağlı güreştir. Olimpiyatlarda ve yarışmalarda 
dövüş sanatları arasında değerlendirilen yağlı güreş, 
tarihteki en eski sporlardan biridir. Farklı stilleri 
ve türleri olan güreşte rakibe vurulmaz. Güreşteki 
amaç, rakibin iki omzunu yere yapıştırarak onu tuş 
etmek yani yenmektir.

Bu parçadan yağlı güreşle ilgili aşağıdakilerin 
hangisi çıkarılamaz?
A) En bilinen ata sporudur.
B) Farklı stilleri ve türleri vardır.
C) Tarihteki en eski spordur.
D) Amaç rakibinin omuzlarını yere yapıştırmaktır.

9. İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha 
akıllı hareket eder. Başkalarının sözüne aldanmadan 
her şeyi daha açık görmeye, daha derin hissetmeye 
başlar. Güzelliği daha çok anladım; daha nazik, 
daha neşeli, daha mutlu oldum, der. Okuyan insan; 
düşüncelerinin geliştiğini, hayatı ve insanları daha 
iyi kavradığını, yaşama gücünün ve hayata karşı 
cesaretinin daha da arttığını söyler. Çünkü okuma 
boşa gitmemiştir. Bunları söyleyemezseniz siz de 
marangozluk kitabını okuyan fakat boş sandıklar 
üzerinde çoluk çocuğu ile yemek yemeğe mahkûm 
olan adama dönersiniz.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi 
çıkarılamaz? 

A) Kitap okumak insanları daha farklı yapar.

B) Neşeli ve nazik olan insanlar kitapsız 
kalamazlar.

C) Okuyan insanların hayata bakışı daha 
kuvvetlidir.

D) Okumak sizi farklı kılıyorsa boşa gitmemiş 
demektir.

10. 1. Düşünceleri de basitleşti
2. ve basit ifadeler kullanmaya başladı
3. Bir gün insan “virgül”ü kaybetti
4. Cümleleri basitleşince
5. O zaman zor cümlelerden korkar oldu

Numaralanmış ifadelerle anlamlı bir metin 
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 3-2-1-4-5 B) 3-5-2-4-1
C) 5-3-1-4-2 D) 5-3-2-4-1
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11. Düzce’nin Gölyaka ilçesinin sınırları içinde bulunan 
Efteni Gölü; ilçe merkezine 5 km, Düzce’ ye 25 
km mesafededir. Göl ve çevresi, sahip olduğu 
zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen 
kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender 
merkezlerden biridir. 1992 yılında Orman Bakanlığı 
Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından av ve yaban hayvanlarının 
muhafazası, göçmen türlerinin göç yollarının 
güvence altına alınması, yaşama ortamlarının 
korunması, geliştirilmesi, iyileştirici tedbirlerin 
alınması, barınma, beslenme ve uygun yaşama 
koşullarının sağlanması amacı ile koruma statüsüne 
alınmış ve avlanma yasaklanmıştır.

Bu metinde kullanılan anlatım biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleme B) Öyküleme
C) Tartışma D) Açıklama

12. Aşağıdakilerin hangisinde “nokta”nın 
kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Okulumuzun voleybol maçı saat 16.30’a 

alınmış.
B) M.E.B. yeni sınav sistemini haftaya 

açıklayacak.
C) Okudum ve teslim ettim aldığım öykü kitabını.
D) Dedem 12.05.1950’de Rize’de dünyaya gelmiş.

13. İstanbul-Ankara arasında yolculuk yapan kişi için 
gezilecek pek çok yer vardır. Bu yerlerden biri olan 
Abant Gölü kış mevsiminde sisler içinde görünür. 
Gölün ağaçlarla çevrili olması burayı bir doğa 
harikası yapar. Şehir hayatından kaçıp kafasını biraz 
da olsa dinlemek isteyenler için farklı bir hazinenin 
kapılarını sizlere açar.

Metindeki altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz 
anlamlıdır?
A) Hazine - kapı
B) Görünür - kapı

C) Çevrili - hazine

D) Görünür - çevrili

14. Aşağıdakilerin hangisinde konuşturma (intak) 
sanatına yer verilmiştir?

A) Meşe ağacı her sabah bizimle selamlaşır. 
B) Gecenin karanlığı bize uyumamızı söyledi.
C) İlkbahar, çocuklara “Sokağa çıkın.” diye 

seslendi.
D) Toprak uyanıp seslendi çiçeğe ve böceğe.

15. Yapılan bir araştırmaya göre çocuklar ailelerinin 
davranışlarını izleyerek kendi karakterlerini 
oluşturuyorlar. Üstelik bunu, anne-babalar kendi 
hâllerindeyken onları izleyerek yapıyorlar. Mesela 
anne-babalar çocuklara yönelik örnek davranış 
sergilemeye özen gösterirken sarf ettikleri çabanın, 
bilinenin aksine çocuğun kişilik oluşumunda hiçbir 
faydası yok. Asıl olay biz ebeveynlerin kendi 
hâlimizdeyken sergilediğimiz davranışlarda. Çünkü 
çocuklar bizi en çok bu zamanlarda özgürce izleme 
fırsatı buluyorlar. Yani çocuğuna kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmak isteyen bir baba çocuğuna 
“Kitap okumalısın, bak ben de hep kitap okuyorum.” 
dememeli. Baba, kendine ayırdığı zamanlarda kitap 
okumalı ki çocuk da kendine kitap okuma zamanı 
ayırsın.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Anne-babalar çocuklarına sözleriyle değil 

davranışlarıyla örnek olmalıdır.
B) Anne-babalar çocuklarına kitap okumayı 

öğütlemelidir.
C) Anne, baba ve çocuğun mutlaka kitap okuması 

gerekir.
D) Anne-babalar okudukları her kitabı çocuklarına 

anlatmalıdır.

16. Kastamonu’nun üzerine kurulu olduğu topoğrafya 
şehri sanki iki ayrı balkondan seyrediyormuş hissi 
uyandırıyor. Bu balkonlardan biri Saat Kulesi, diğeri 
Kastamonu Kalesi. İl merkezini bölen Karaçomak 
Deresi’nin iki kıyısında konumlanan kent merkezini 
en iyi şekilde Saat Kulesi’nden gözlemleyebiliyoruz. 
Abdurrahman Paşa’nın isteğiyle Saray Üstü 
Tepesi’nde inşa edilen Saat Kulesi, 13 metre 
yüksekliğinde. Düzenli olarak her yarım saatte bir 
çalarak şehre zamanı hatırlatıyor. Bir bütün olarak 
şehri, özellikle “Eski Kastamonu” hanlarını, sivil ve 
dinî yapılarını bu tarihî yapıdan bütün güzelliğiyle 
izliyoruz. Saat Kulesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na 
inerek şehir merkezindeki birbirinden önemli 
eserleri görmek niyetiyle yolculuğumuza devam 
ediyoruz.
 
Bu parça, aşağıdaki metinlerin hangisinden 
alınmış olabilir?

A) Anı B) Deneme
C) Hikaye D) Gezi yazısı
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17. I. Başarılı olmak için olumlu düşüncelere sahip 
olmak gerekir.

II. Kardeşim, sınav için günde beş saat ders 
çalışıyor.

III. Bu çalışmayı hiç kimse senin kadar güzel 
yapamaz.

IV. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde harika plajlar 
var.

Numaralanmış cümlelerden hangisi 
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden 
farklıdır?

A) I B) II

C) III D) IV

18.

Yukarıdaki grafikte 1995-2010 yılları arasında 
macera, şiir ve çocuk kitaplarının satış miktarı 
verilmiştir.

Bu grafikten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) 2000 yılından itibaren macera kitaplarının satışı 
sürekli artmıştır.

B) 2010 yılında satılan macera kitabı sayısı 1995 
ve 2000 yıllarında satılan çocuk kitaplarından 
fazladır.

C) Şiir kitaplarının en az satıldığı yılda en çok 
satılan ikinci kitap macera kitabıdır.

D) Macera kitaplarının en az satıldığı yılda şiir 
kitapları en çok satılan kitap türü olmuştur.

19. ◊ Tezhip, Türk süsleme sanatlarından biridir. 
Kelime anlamı “altınla süslemek” tir. 18 ve 22 
ayar ezilmiş altınla ve muhtelif renklerle kitap 
ve levha gibi yazma eserlerin süslenmesidir. 
Tezhip en çok Kuran-ı Kerimlerin ilk ve son 
sayfalarında, surelerin baş taraflarında 
kullanılmıştır.

◊ Vitray, gün ışığı ile doğan ve ışığın azalması 
ya da çoğalması ile değişimler kazanan bir 
ışıklı resim sanatıdır. Camların kesilerek 
işlenmesinin ardından farklı renkte camların 
bir araya getirilmesiyle meydana getirilir. Diğer 
sanat eserlerinden üstün tarafı ışık değişimleri 
ve ışığa etki eden unsurların değişimiyle farklı 
özellikler kazanmasıdır.

◊ Çini fayans, porselen tabak, seramik gibi 
eşyanın süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, 
renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama 
malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyaya 
çini, bu süsleme işine de çinicilik denir.

Aşağıdaki görsellerden hangisi açıklaması 
verilen sanatlardan herhangi birine ait değildir?

A) B)

C) D)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?
A) Böyle zamanlarda hiç kimse ile görüşmek 

istemiyordu.
B) Bahçedeki çiçekleri her gün mutlaka sulamak 

gerekiyor.
C) Hayvanat bahçesinde Van Kedisi görmeyi 

hayal etmiştim.
D) Bu madenler Kuzey Avrupa ülkelerinde 

işleniyormuş.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


