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1. Anlam: Örnek Cümle:

I. Geçindirmek Tek maaşla dört kişilik aileye bakıyormuş.

II. Uğraşmak Günlerdir kiralık bir ev bakıyoruz ama bulamıyoruz.

III. Önem vermek Bazı işletmeler, sadece para kazanmaya bakıyor.

IV. Aramak Sen işine bak, gerisi kendiliğinden düzelecektir.

“Bakmak” sözcüğünün anlamları ve kullanıldığı cümleler tabloda eşleştirilmiştir.
Buna göre numaralanmış anlamlardan hangileri yer değiştirirse tablodaki eşleştirme doğru olur?

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

2. 
Vazodaki çiçeklerin hepsi solmuş.

Bu cümlede “solma” işinin geçmiş bir zamanda gerçekleştiğini fiilin aldığı “–muş” eki bildir-
mektedir.

Aşağıdakilerin hangisinde fiil zaman bildirmeyen bir kip eki almıştır?

A) Sen doğruyu söylemekten hiçbir zaman şaşma.
B) Tezim bitince düzeltmelerine yardım eder misin?
C) Yaşadıklarını hiçbir zaman kimseye söylemez.
D) Sınavları okurken yazım yanlışlarını affetmem.

3. I. Gitti gelmez bahar yeli
 Şarkılar yarıda kaldı

II. Beni koyup gitme, n’olursun
 Durduğun yerde dur

IV. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
 Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber

III. Âlemde gündüz gönlüme işkencedir
 Bence bayram ufukta gün bitincedir

Numaralanmış dizelerin hangisinde tezat sanatı yapılmıştır?

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

Gelecek hafta ailemizle tatile 
çıkıyoruz.

III.

Yalnız olduğumda içimi bir 
sıkıntı kaplıyor.

II.

Bir saat sonra size haber ve-
ririz.

IV.

Geçen gün onunla köşedeki 
markette karşılaştık.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil, kendi kip anlamında kullanılmıştır?

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

4. 

Yeni Zelanda’nın Maori bölgesi, çok nadir 
görülen ve tip olarak dünyanın en ilginç ku-
şu kabul edilen bir türe ev sahipliği yapıyor.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı kar-
şıya olan Kakapo veya diğer adıyla 
baykuş papağanları uçamıyor.

Kanatlarını sadece yürürken 
dengesini sağlamak için kulla-
nıyor.

Kakapolar, baş düşmanları olan kedi ve 
sıçanlardan korunmak için gündüzleri 
dinlenip geceleri avlanıyor.

Dünya üzerinde sadece 
126 adet kakapo papağanı 
kaldığı tahmin ediliyor.

I II

III

IV

V

 Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle karşılaştırma cümlesidir. B) II. cümle neden-sonuç cümlesidir.
C) III. cümle amaç-sonuç cümlesidir. D) IV ve V. cümlelerde kanıtlanabilir yargılar vardır. 

6. I. Paraya çok ihtiyacı olduğundan bulduğu bu işe pek sevinmişti. Akşama dek çalıştı ve yüz lira aldı.

II. Masalın sonunda çocuklar mağaraya giriyorlar ve devin kaybolduğunu anlıyorlar.

III. Sınıfa hızlı hızlı yürüdü. Kitapları sağ elinde tutuyordu. Çantasını yanına almamıştı.

IV. Delikanlı, saz çalmakta ustaydı. Herkese bir müzik ziyafeti çektirmiş ve gururlanmıştı.

Numaralanmış metinlerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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7.                  

Bu afişte aşağıdaki zarf türlerinden hangisi vardır?

A) Soru B) Yer-yön C) Miktar D) Zaman

9. 
Temiz bir dünya istiyorsak 

 yeter ki çabalamaktan vazgeçme.

Yukarıdaki cümlelerde koşul-sonuç ilişkisi kurulabilmesi için şekillerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri getirilmelidir?

               

A) insanlara daha çok değer vermeliyiz. Amacına ulaşmak için
B) çöplerimizi yerlere atmamalıyız. İstediğini elde edebilirsin
C) kaynaklarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Derslerini düzenli çalışırsan
D) eninde sonunda başarmak için. Bulduğun çözümler yetersizse

10. Eskiden insanlar sazlardan, kuru otlardan yaptıkları kulübelerde yaşarlarmış. Za-
manla taş, kerpiç veya ağaçtan evler yapmayı öğrenmişler. Ancak bu sazdan yapı-
lan kulübeleri de uzun yıllar tarlalarında ve köylerde uzak arazilerinde kullanmaya 
devam etmişler. Bu yüzden ....................................................................................

 Anlam akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A) Anadolu’nun kırsal kesimlerinde bu kulübelerden görürseniz şaşırmayın. 
B) insanlığın ilerlemesi gün geçtikçe daha da hızlanmıştır.
C) yıkıldı yıkılacakmış gibi duran bu yapılar hiç güvenli değildir.
D) köydeki evlerinde huzur ve refah içinde oturmuşlardır.

8. (I) Yaşlandıkça beynimizin yapısında bazı değişiklikler gözlemleniyor. (II) Altmış beş yaşından sonra her beş ki-
şiden ikisi unutkanlık sorunları yaşamaya başlıyor. (III) Yaş ilerledikçe beynimiz küçülüyor ve beyindeki dopamin 
seviyesi düşmeye başlıyor. (IV) Bu durum da yeni bilgileri kaydetme yeteneğimizi yavaşlatıyor.
 Cümlelerin ikisinde aşamalı durum anlamı vardır.
 II. cümlede koşul-sonuç anlamı söz konusudur.
 III ve IV. cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
 IV. cümlede amaç-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
Numaralanmış cümlelerle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Buna göre hangi renklerle gösterilen değerlendirmeler doğrudur?

A)  ve  B)  ve  C)  ve  D)  ve  
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11, 12, 13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayın.

 Çalışma masanızın düzeni sizin kişiliğiniz hakkında pek çok ipucu veriyor. Yapılan bir araştırmaya göre ofislerde 
kullanılan renkler, çalışma masalarının düzeni, masalarda kullanılan eşyalar hem çalışanın kişiliği hem de iş yapış 
şekliyle ilgili pek çok bilgi barındırıyor.  

Bu araştırmaya göre masasının üzerinde oyuncaklar, çeşitli biblolar ve süs eşyaları olan kişiler duygusal olarak 
bulunduğu ortama bağlanmak isteyen kişiler.  İşine odaklanmayı seven, yüksek verimliliğe sahip kişiler ise masa 
düzeninde sadeliği tercih ediyor. Onların masasında neredeyse hiçbir şey yok. Bu kişiler hızlı karar verebilen, planlı 
çalışmayı seven kimseler.  Fazla eşyalı bir alanda çalışanlar ise dikkati dağınık, zamanı doğru yönetemeyen, düze-
ni sevmeyen kişiler olarak değerlendiriliyor. 

11. Aşağıdakilerden hangisi “bulunduğu ortama bağlanmak isteyen kişilerin masa düzenini” yansıtmaktadır?

A)  B) 

C)  D) 

12. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişiliğimiz ve çalışma alışkanlıklarımız
B) Renklerin insan psikolojisine etkisi
C) Düzen ve karmaşanın çalışma alanına yansıması
D) Çalışma masamızın görünümü ve kişiliğimiz

13. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görme duyusundan yararlanılmıştır.
B) Benzetmeden yararlanılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

14. Metinde kullanılan fiillerin yapıları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Fiilden türemiş fiiller yer almaktadır.
B) İlk paragrafta anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır.
C) Metinde basit yapılı bir fiil kullanılmamıştır.
D) İkinci paragrafta yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiil vardır.
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15.  (I) 1969’da ilk “Maymunlar Gezegeni” filmi çekildi. (II) Bu film çok tutulunca 1970’lerde “May-
munlar Gezegeni’ne Dönüş”, “Maymunlar Gezegeni’nde Kaçış”, “Maymunlar Gezegeni’nde 
Savaş” isimli dört tane devam filmi ile seri oluşturuldu. (III) 2001’de, ünlü yönetmen Tim Burton 
1969 yapımı filmi tekrar çekti. (IV) 2011’de dördüncü filmden ilham alınarak yeni ve günümüzde 
geçen bir seri daha çekilmiştir; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (2011), Maymunlar Cehen-
nemi: Şafak Vakti (2014), Maymunlar Cehennemi: Savaş (2017).

 Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

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

16. ............................... yanıma geldi ve elindeki oyuncak uçağı gösterdi. Uçağın kanatlarından biri kırılmıştı. Oysa 
daha ............................... almıştık onu. Oyuncağına ne olduğunu sorduğumda gözleri dolu dolu oldu ve omuzları 
çöktü. Dokunsam ağlayacaktı neredeyse.  Belli ki oyuncağının kırılmasına ........................................ üzülmüştü. 
Ona üzülmemesini, .............................. uğraşıp uçağın kanadını tamir edebileceğimi söylediğimde yüzüne bir gü-
lümseme yayıldı. 

 Metinde boş bırakılan yerlere getirilecek zarfların türleri belirtilmiştir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Az önce – büyük zorluklarla – epey – hiç
B) Koşarak – geçen gün – çok – biraz 
C) Ağlayarak – yeni – pek – bugün
D) Neredeyse – dün – istemeyerek – akşam 

( Durum zarfı)
( Zaman  zarfı )

( Miktar zarfı )
( Miktar zarfı )

18. Vaktiniz yoksa Üsküdar’a gidin. “Fakir Üsküdar” vakit zenginidir. Ben orada bulduğum vakitleri başka yerde ve bir 
daha hiç bulamadım, bulacağımı da sanmıyorum. Çünkü vakit, aramakla bulunacak bir şey değildir. Vakitten şikâ-
yetim varsa da buna Üsküdar dâhil değildir. Çünkü Üsküdar’da ...........

 Bu parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) geçirilen zamanın benim için bir değeri yoktur.
B) geçirilen anlar, belleğimde hâlâ tazeliğini korur. 
C) zaman, bir fotoğraf karesinde donup kalmış gibidir.
D) vakit geçirmenin değeri başka yerlerle kıyaslanamaz.

17. Hafta sonları bisikletle gezmeye ....................... . Bu hafta da bisikletle gezmeyi ............................ ama hava birden 

...................................... ve ben evde oturmak ............................ . 

 Bu metinde sembollerle gösterilen yerlere belirtilen yapı özelliklerine uygun olarak hangi fiiller getirilmeli-
dir?

   

A) bayılırım tercih edecektim bozmuştu istemedim

B) hayranım istiyordum değişti karar verdim

C) çalışırım yapabilirdim yağışlıydı istedim.

D) giderim aklıma koydum bozuldu zorunda kaldım

( basit fiil)


(birleşik fiil)


(türemiş fiil)


(birleşik fiil)
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19. 

GENÇ YETENEKLER RESİM YARIŞMASI

Başvuru Tarihleri: 23 Eylül - 20 Ekim 2019
Palet Galeri: Atatürk Cad. Yıldız Sok. No: 21/7 Konak / İZMİR

Kağıt Ölçüsü

35 x 50 cm
Boya-TeknikSerbest

Konu:
ENGELSİZ 

ŞEHİR
ENGELSİZ 

HAYAT

Galeri

Palet

HAYALLERİMİZDEKİ ENGELLERİKALDIRIYORUZ

1.lik ödülü: 3.000 TL
2.lik ödülü: 1.500 TL
3.lük ödülü: 1.000 TL

Ö
D

Ü
LL

E
R Yarışmaya

11-14 yaş arasındaki
herkes katılabilir.

ORTA OKULLAR ARASI

Bu afişte aşağıdakilerin hangisi ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Birleşik kelimelerin yazımı B) Büyük harflerin yazımı
C) Tarihlerin yazımı  D) Yazımı karıştırılan sözcükler

20. Chia, nane bitkisinin de içinde olduğu Labiate familyasından bir bitkidir ve antik tahıllardan biri olarak bi-
linmektedir. Eskiden chia filizleri, oyuncak hayvanları süslemek için kullanılırdı ama günümüzde kesinlikle 
daha faydalı bir amaç için kullanılıyor: İçerdiği besin değeri. 

Chia tohumu, Omega-3 açısından zengin bir besindir. Üstelik içeriğinde yüksek oranda protein, lif ve kalsiyum 
vardır. Öte yandan glüten içermiyor oluşu da bitkinin olumlu özelliklerinden biridir. 

(I) Meksika ve Guetemala’ya özgü bir bitki olan chia, sindirimden saç, cilt ve tırnak sağlığına kadar pek çok alanda 
faydalıdır. (II) Önceleri sınırlı bir alanda üretimi yapılan bitkinin günümüzde oldukça yaygın bir pazarı vardır. 

(III) Chia tohumu, ıslatıldığında peltemsi bir kıvama dönüşür. Bu yüzden de sütlaç ve muhallebi gibi sütlü tatlılara kı-
vam vermesi için tercih edilir. (IV) Bunun yanı sıra kurabiyelerde, keklerde ve çeşitli içeceklerde de kullanılmaktadır. 

 Eskiden dekoratif amaçla kullanılırken günümüzde gıda olarak da kullanılmaktadır.

Antik dönemden beri chia bitkisinin sağlığa faydaları bilinmektedir.

Ülkemizde pazar payı fazla ve ekonomimize büyük katkısı olan bir bitkidir.

Chia bitkisinin tohumu Omega-3, protein, lif ve glüten açısından zengindir.

Yukarıdaki renk bloklarında metinle ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur.
Buna göre doğru bilginin verildiği renk çıkarıldığında şeklin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisi olur?

A)  B)  C)  D) 


