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2. (I)	Canan	kurt	gibi	acıkmıştı.	(II)	Sofraya	otur-
duğunda	 yemekler	 arasında	 bir	 çekişme	
başladı.	 (III)	Kızarmış	peynirle	sıcacık	ekmek	
“Önce	 beni	 yiyecek,	 hayır,	 beni!”	 diye	 tartı-
şıyordu.	 (IV)	 Canan,	 taze	 roka	 yapraklarının	
arasındaki	minik	domateslerden	birini	 iştahla	
ağzına	attı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)	I.	cümlede	benzetmeden	yararlanılmıştır.
B)	II.	cümlede	kişileştirmeye	başvurulmuştur.
C)	III.	cümlede	konuşturmadan	yararlanılmış-

tır.
D)	IV.	cümlede	karşılaştırma	yapılmıştır.

3. Bir	 ismin	 başka	 bir	 isim	 tarafından	 anlamca	
tamamlanmasıyla	 oluşan	 söz	 grubuna	 isim	
tamlaması;	bir	sıfatın,	bir	 ismi	nitelemesi	ve-
ya	çeşitli	 yönlerden	belirtmesi	sonucu	 isimle	
oluşturduğu	söz	grubuna	ise	sıfat	tamlaması	
denir.
Bu açıklamaya göre,

I. Oyunun	 kuralları	 sonradan	 değiştirilmez.	
(İsim	tamlaması)

II. Büyüyünce	 Türkçe	 öğretmeni	 olmak	 isti-
yor.	(Sıfat	tamlaması)

III. Akşama	 doğru	 gökyüzünü	 kara	 bulutlar 
sardı.	(Sıfat	tamlaması)

IV.	 Fırtınadan	 sonra	 azgın	 deniz	 durulmaya	
başladı.	(İsim	tamlaması)

cümlelerinden hangilerinde altı çizili tam-
lamanın türü yanlış verilmiştir?

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

TÜRKÇE

1. İnternetten	yatak	siparişi	veren	Cemil	Bey,	yatağı	rulo	şeklinde	teslim	aldıktan	sonra	paketin	üzerindeki	
kullanım	kılavuzunu	inceler.

Dış paketi dikkatlice keserek 
rulo yatağınızı çıkarınız.

Dış ambalajı makasla dikkatlice kesiniz. 
Plastik ambalajı keserken iç ambalaja ve 
yatağa zarar vermemeye özen gösteriniz. 
Bıçak kullanmayınız.

Dış ambalajı çıkardıktan sonra yatağınızı düz ve temiz bir 
zemine yerleştiriniz.

Dikkatli şekilde plastik ambalajı açınız. Yatağınızın yavaş yavaş şiştiğini ve 
normal forma ulaştığını göreceksiniz. 

72 saat içinde yatağınız olması gereken hacim ve şekle ulaşıp kullanıma hazır duruma gelecektir. 
Ürününüzü güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.

Buna göre Cemil Bey’in;
I. Dış	ambalajından	kurtardığı	yatağı	dik	konumda	duvara	yaslaması,
II. Yatağı	dış	ambalajından	kurtarırken	bıçak,	çakı	vb.	kesici	ve	ucu	sivri	aletler	kullanması,
III. Yatağı	plastik	ambalajından	kurtardıktan	üç	gün	sonra	kullanmaya	başlaması
uygulamalarından hangileri yanlış olur?

A)	Yalnız	I.		 B)	I	ve	II.		 C)	Yalnız	II.		 D)	II	ve	III.
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4. Kaplumbağanın	biri	bıkmış,	usanmış	yaşadı-
ğı	 yerden.	 Uzak	 ülkelerin	 özlemini	 çekmeye	
başlamış.	Derdini	iki	ördeğe	açmış:	“İstersen	
seni	 dünyanın	 öbür	 ucuna	 uçururuz.”	 demiş	
ördekler.	 “Hem	 gezer	 hem	 bilgini,	 görgünü	
artırırsın.”	 “Olur.”	 demiş	 kaplumbağa.	 İki	 ör-
dek	 bir	 değnek	 almışlar	 ağızlarına:	 “Haydi,	
tutun	 bakalım!”	 demişler.	 “Ama	 sakın	 ağzı-
mı	 açayım	 deme.”	 Kaplumbağa	 söz	 vermiş	
konuşmamaya.	 Ağzıyla	 tutunmuş	 değneğe.	
Uçmaya	 başlamışlar.	 Aşağıdan	 görenler	 şa-
şırmış:	 “Şuna	 bakın,	 kaplumbağa	 uçuyor.”	
demişler.	 Kaplumbağa	 geveze	 mi	 geveze...	
Bir	 parça	 da	 övüngen.	 “Elbette	 uçuyorum.”	
der	demez,	 ağzından	kaçırmış	değneği.	Dü-
şüp	karpuz	gibi	kırılıvermiş.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	İnsan,	içinde	bulunduğu	şartlara	göre	davran-
malı,	 kendisine	zarar	 verecek	hareketlerden	
kaçınmalıdır.

B)	İnsan	nasıl	konuşması	gerektiğini	iyi	bilme-
li,	kalp	kırmamalıdır.

C)	İnsanın	hayal	dünyasını	sınırlandıran	hiçbir	
şey	yoktur.

D)	İnsanın	arzularının	ve	beklentilerinin	bir	so-
nu	yoktur.

5. Körpe	bir	fidanım,	sevgiyle	dikin
Şefkâtle	yetiştirin,	orman	olayım
Her	yana	zümrütten	tohumlar	ekin
Yeşiller	içinde	harman	olayım
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki altı 
çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı-
nı karşılamaz?

A)	Bitkiyi	toprağa	yerleştirmek
B)	Bitkiyi	toprağa	atmak
C)	Üretmek,	büyütmek
D)	Beslemek,	karnını	doyurmak

6. Öğretmen:
—	Hiç	hayal	kurar	mısın?
Serdar:
—	Evet,	sık	sık…
Öğretmen:	
—	Hayallerin	genellikle	hangi	konularda	olur?
Serdar:
—Bulunmak,	yaşamak	istediğim	yerle	ilgili…
Öğretmen:	
—	Nasıl	bir	yerde	olmayı	hayal	edersin,	birkaç	
dize	ile	anlatabilir	misin?
Serdar:
— - - - -
Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağı-
daki dizelerden hangisi getirilirse Serdar’ın 
hayalini kurduğu yerin doğa ile iç içe oldu-
ğu vurgulanmış olur?

A)	Bir	ev	düşlüyorum,	küçücük
	 Bir	oda	belki	bir	de	salon
	 Mutfağı	olmasa	da	olur
	 Olsun	küçücük	bir	balkon

B)	Serin	bir	yerde	uzanacaksın	
	 Ellerin	başının	altında	olacak
	 Ayaklarını	dayayacaksın	rahat	bir	yere
	 Gözlerini	kapatıp	hayal	kuracaksın

C)	Bir	yer	düşünüyorum,	yemyeşil	
	 Bilemem,	neresinde	yurdun
	 Bir	ev	günlük	güneşlik
	 Çiçekler	içinde	memnun

D)	Çok	uzakta	öyle	bir	yer	var
	 Çocukluğumu	gizlediğim	
	 Ki	nicedir	uzağım,	hasretim
	 Oyunlarımı	oyuncaklarımı	bıraktım
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7. 

Öhhööö, öhhöööö!
Öhhööö, öhhöööö!

Hiç boş yatağımız kalmadı 
ama yeni hastalar gelmeye 

devam ediyor. Ne yapacağız?

Yıl 1918. Grip salgını dünyayı etkilemektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Avrupa'da bir hastane odasındayız.

Üzgünüm hemşire hanım. Bildiğimiz tadavi 
yöntemleri hastalığa neden olan 
virüsle baş etmemize yetmiyor. 
Can kayıplarını önleyemiyoruz. 

Ne yazık ki insanlık olarak 
bu savaşı kaybediyoruz!

Hapşuu! Eyvah, ben de 
kaptım! Doktor Bey, Doktor Bey!

Hemşire, ne olur doktor çağırın! 
Nefes almam gitgide güçleşiyor. 

Hapşuu!

Bu karikatür metninden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)	Birinci	Dünya	Savaşı	yıllarında	grip	salgını	sonucunda	yaşamını	yitiren	insanlar	olmuştur.
B)	Doktorlar	grip	salgınına	karşı	yeterince	duyarlı	ve	sorumlu	davranmamıştır.
C)	100	yıl	öncesine	kadar	grip	hastalığının	tıbben	tedavisi	mümkün	değildi.
D)	Virüs	taşıyan	hasta,	grip	virüsünü	öksürürken	ve	aksırırken	diğer	insanlara	bulaştırabilir.

8. Bir	kimsenin	yaşadıklarını	ya	da	tanık	olduklarını	olayların	üzerinden	uzun	bir	süre	geçtikten	sonra	an-
lattığı	yazı	türüne	anı	(hatıra)	denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metinden alınmıştır?

A)	Yatağında	bir	kez	gerindi	çocuk.	Günlerden	pazar	olduğunu	anımsadı.	Bugün	bir	kitap	okunurdu.	
Gülümseyerek	baktı	raflara.	Elini	raflardan	birine	doğru	uzattı.	Kitapların	hepsi	birden	heyecanlandı.	
Birer	adım	öne	çıkıp	“Beni	oku!	Beni	oku!”	diye	bağrışmaya	başladılar.

B)	Mardin’in	içinden	geçen	tek	karayolu,	kenti	“u”	biçiminde	dolaşır.	Bu	karayolu	aynı	zamanda	kentin	
ana	caddesidir.	Bu	ana	caddeden	yan	sokaklara	araçlarla	çıkılmaz.	Labirenti	andıran	bu	ara	sokak-
larda	her	şey	insan	gücü	veya	eşek,	katır	türü	hayvanlarla	yapılır.

C)	Anneciğim,	zannediyorum	ki	biraz	şişmanladım	bile.	Büyükannemin	ellerinden	öperim.	Belkıs	abla-
mın,	Müzeyyen	teyzemin	ellerinden	öperim.	Hiçbirini	unutmadım.	Anneciğim	sana	çok	uzun	yazmak	
isterdim.	Fakat	bu	defa	kısa	oldu.	Kardeşlerim	seni	öpünce	sen	de	onları	benim	için	öp	anneciğim.

D)	Bir	akşam	nazı	geçenlerden	biri	Atatürk’e	“Düşünmelisiniz	ki	eğer	ölürseniz	heykelinizi	paramparça	
ederler.	Yaptıklarınızın	hiçbiri	ayakta	kalmaz,	çok	yaşamaya	bakmalısınız.”	dedi.	Ben	de	sofraday-
dım.	Ulu	önder	güldü,	 işte	o	zaman	bize	gönlünün	gizli	 yönünü	açtı	 ve	 “Unutmayınız	ki	Mustafa	
Kemaller	yirmi	yaşındadır.”	dedi.
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10. Çok	konuşmak,	insanın	gözden	düşmesi	için	en	kısa	ve	en	emin	yoldur.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jean	de	La	Bruyère
Bu özdeyişle anlamca aynı doğrultuda olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A)	İki	dinle	bir	söyle.
B)	Tatlı	dil	yılanı	deliğinden	çıkarır.
C)	Baş	dille	tartılır.
D)	Büyük	lokma	ye,	büyük	söz	söyleme.

9. Dünyada	hemen	hemen	her	ülkenin	kendine	özgü	dansları	vardır.	Bu	danslar	o	ülkenin	ya	da	ülkenin	
bir	yöresinin	kültürünü	yansıtır.	Kültürler	farklı	olduğundan	her	dansın	koreografileri,	müzikleri	ve	kos-
tümleri	de	farklı	olur.	Bunlardan	birkaçı	aşağıda	verilmiştir.
•	 Daha	çok	ağaç	yaprakları	kullanarak	yaptıkları	kostümleri	ile	dikkat	çeken	Hula	dansı,	Hawaii	Ada-
ları’nın	halk	danslarından	biridir.	Süs	ve	takı	olarak	balina	dişinden	bilezikler	ve	halkalar,	çiçeklerden	
örülmüş	gerdanlıklar	kullanılırdı.	Kadınların	tropikal	ağaç	yapraklarından	(muz	yaprağı	vb.)	oluşturul-
muş	kısa	etekler	giydiği	dansta	ayakta	dalgalı	vücut	hareketleri	yapılır.	

•	 Dogon	Dama	maske	dansı	Mali’deki	halk	danslarından	biri.	Kutlama	ya	da	anma	törenlerinde	gösteri	
amaçlı	yapılan	bu	dansta	yalnızca	erkek	dansçılar	dans	eder.	Dansçıların	kostümleri	ağaçtan	yapıl-
mış	çeşitli	maskelerle	tamamlanır.

•	 Capoeira	(kapueyra),	Brezilya’nın	halk	danslarından	biri.	Savaş	dansı	olarak	ortaya	çıkan	bu	dansın	
hareketleri	bir	dövüşü	andırır.	Bir	daire	oluşturan	dansçılar	sırayla	eşli	olarak	ortaya	çıkar	ve	dans	
eder.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde sözü edilen danslardan birine ait değildir?
A)

C)

B)

D)
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11. Aşağıda	bir	dergiye	okuyucularından	gelen	bazı	mektuplar	verilmiştir:

Sevgili Bilim Kaynağım,
Seni öğretmenimin 
aracılığıyla tanıdım.
Senin sayfalarını çevirince 
yeni konular öğreniyorum. 
En sevdiğim köşen “Bilim 
İnsanı Öyküleri” ve “Bilimin 
Işığında”. Benim evde bir 
kutum var ve o kutuya 
seninle beraber verilen 
oyun kartlarını ve çıkartma-
ları beşinci sınıfta kullan-
mak için saklıyorum. Seni 
çok seviyorum, hoşça kal!

Merhaba Eski Dostum,
Sen benim eski bir 
dostumsun. Seninle ana 
sınıfındayken tanışmıştım. 
O zamanlar seni anlamayıp 
sadece resimlerine baksam 
da bir iki yıl sonra okumayı 
da öğrenince senden zevk 
almaya başladım. Ondan 
sonra da her ay olmasa da 
seni aldım. Bu yıl ilk defa 
abone oldum. Şu an liseye 
geçmiş olsam da hâlâ seni 
ilgiyle okuyorum. Hoşça 
kal!

Sevgili Dergim,
Seninle 2017 yılının Ocak 
sayısında tanıştım. Her 
fırsatta seni almaya 
çalıştım. Her sayın birbirin-
den fazla bilgiyle dolu. Bir 
sonraki sayıda vatozlardan 
bahsederseniz çok sevin-
irim. Vatozlar bana hep 
araştırılması gereken 
canlılar gibi gelmiştir.  
Gelecek sayıyı dört gözle 
bekliyorum. Hayırlı işler!

Sevgili Dergim,
Harika bir dergisin. 
Kargocu seni getirdiğinde 
paketi hemen açıyorum 
çünkü hangi bilgiler 
olduğunu merak ediyorum. 
O yüzden her ayın 15’ini 
bekliyorum. En sevdiğim 
köşen “Bilim İnsanı 
Öyküleri”dir.  Derginin yanı 
sıra eklerinle oynuyor ve 
ailemle hoşça vakit geçiri-
yoruz. Teşekkür ediyorum.

Bu mektuplardan hareketle söz konusu dergiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Her	ayın	15’inde	okuyuculara	kargoyla	ulaştırılmaktadır.
B)	Okuyuculardan	gelen	öneriler	doğrultusunda	içeriği	oluşturulmaktadır.
C)	Daha	çok	ilkolul,	ortaokul	ve	lise	yaş	grubuna	hitap	etmektedir.
D)	Bilimsel	konuları	eklerle	eğlendirici	bir	şekilde	sunmaktadır.	

12. •	 Dizeler	yan	yana	yazıldığında	aralarına	eğik	çizgi	konur.
•	 Cümle	içinde	tırnak	veya	yay	ayraç	içine	alınan	cümlelerin	sonlarına	uygun	noktalama	işareti	konur.
•	 Tırnak	içindeki	alıntının	sonunda	bulunan	noktalama	işareti	tırnak	içinde	kalır.
Bu kurallara göre aşağıdaki davetiyelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

A)

“Şiir bir cennet bahçesi - Girmeyene 
anlatılmaz - Cennet nedir, bahçe nasıl / 
Görmeyene anlatılmaz.” diyerek 
hazırlamış olduğumuz şiir dinletimize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

“Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene 
anlatılmaz / Cennet nedir, bahçe nasıl / 
Görmeyene anlatılmaz.” diyerek 
hazırlamış olduğumuz şiir dinletimize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

“Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene 
anlatılmaz / Cennet nedir, bahçe nasıl / 
Görmeyene anlatılmaz”. diyerek 
hazırlamış olduğumuz şiir dinletimize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

“Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene 
anlatılmaz / Cennet nedir, bahçe nasıl / 
Görmeyene anlatılmaz” diyerek 
hazırlamış olduğumuz şiir dinletimize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

C)

B)

D)
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13. İsimlerin	durumunu,	rengini	ve	biçimini	bildiren	sözcüklere	“niteleme	sıfatı”;	isimleri	işaret,	sayı,	belir-
sizlik	ve	soru	gibi	yönlerden	belirten	sözcüklere	ise	“belirtme	sıfatı”	denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki afişlerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır?

A)

ARANIZDA BU 
NEFİS ÇİKOLATAYI 

TATMAYAN 
VAR MI?

14 GÜNDE DİŞLERİNİZDE 
HİÇBİR LEKE BIRAKMAZ.

C)

B)

D)

14. Cadde;	tampon	tampona,	kaplumbağa	gibi	ilerleyen,	bir	yığın	gürültü	çıkarıp	kargaşa	yaratan	her	tür-
den	taşıtla	tıklım	tıklım	doluydu.		Taksiler,	arabalar,	otobüsler...	Her	renkten	arabalar	yolun	üzerine	öyle	
dip	dibe	park	etmişlerdi	ki	sanki	önümüzde	bir	duvar	vardı.	Bu	noktaya	iğne	atsan	yere	düşmezdi. 
Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Dağınık,	düzensiz	 	 	 	 B)	Sıkışmış	bir	durumda	olan
C)	Çok	gürültülü	 	 	 	 D)	Çok	kalabalık

15. Gezegenimiz	dışında	hiçbir	gezegen	yaşam	için	uygun	koşullara	sahip	değil.	-	-	-	-	Mars	tüm	geze-
genler	arasında	farklı	bir	yere	sahip.	İnsanlar,	içinde	yaşam	ortamları	oluşturulan	birtakım	üsler	kurarak	
bu	gezegene	yerleşebilir.	Burada	yaşayabilir,	bilimsel	araştırmalar	yapabilir.	-	-	-	-	gezegenin	tamamını	
yaşamı	destekleyecek	şekilde	dönüştürebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)	Ancak	-	Hatta	 	 	 	 B)	Bununla	birlikte	-	Oysaki
C)	Fakat	-	Buna	rağmen	 	 	 	 D)	Lakin	-	Çünkü




