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Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

1.

A)  Akşam olunca eve hemen gelir.

B) Eve gelir gelmez telefona sarıldı.

C) Okuldan gelirken ekmek almış.

D) Buğday ekmek için tarlaya gitti.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge 

dizilişi “özne, belirtili nesne, zarf 

tümleci, yüklem” şeklindedir?

4.

A) Ali eve koşar adım geldi.

B) Annem, seni evde bekliyor.

C) Camlar gürültü ile yere düştü.

D) Çocuklar kayıp eşyaları sormadan aldılar.

“Yüklemi isim olan cümlelerde vurgu 

yüklemdedir.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

vurgu yüklemde değildir?

5.

A) O, tanıdığım en iyi öğretmendi.

B) Seni koşa koşa giderken gördüm.

C) Seni, bana soran kişi buydu.

D) Sana çiçek gönderen Ali’ydi.

“Her insanın hayatında, unutamadığı bir 

yürek yarası vardır.”

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi 

seçenekte doğru verilmiştir?

6.

A) Yer tamlayıcısı, özne, yüklem

B) Özne, yüklem

C) Yer tamlayıcısı, nesne, özne, yüklem

D) Özne, nesne, yüklem

Bazı sözcükler isim fiil eki alsalar da 

zamanla kalıplaşarak bir varlığın ya da 

bir kavramın ismi olurlar. Bu sözcükler 

fiilimsi olarak kabul edilmezler.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde kalıplaşmış bir sözcük 

yoktur?

3.

A) Çakmak ile oynayan çocuk yangın çıkarmış.

B) Fidanlıktaki kazma ve kürekler kaybolmuş.

C) Annem kuru patlıcan dolması pişirmiş.

D) Gelmek, gitmekten daha zor geliyormuş.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden 

hangisi nesnel değildir?

2.

A)  Zeytin kahvaltının olmazsa olmazıdır.

B ) Limon C vitamini içeren meyvelerdendir.

C) Mersin ile Antalya arası yaklaşık 500 km’dir.

D) Soluduğumuz havanın % 21’i oksijendir.

Kişisel görüş bildirmeyen, kanıtlanabilen 

yargılar içeren cümlelere nesnel cümleler 

denir.
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Virgülün Özelliği Örnek Cümle
 I Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime 

ve kelime gruplarının arasına konur.
Uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü 
birisiydi.

II Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 
kelimeler arasına konur.

Geldim, gördüm, çok üzüldüm.

III Tırnak içinde olmayan alıntı 
cümlelerinden sonra konur.

Yarın sınav olacağız, dedi.

IV Özne olarak kullanıldıklarında “bu, şu, o” 
zamirlerinden sonra konur.

O, bu olayları duyunca çok kızacak.

7.

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

Yukarıdaki kaç numaralı özelliğe verilen örnek yanlıştır?

Aşağıdaki metinlerden hangisi 1. kişi ağzıyla yazılmıştır?8.

Kalabalığın arasından sessizce geçip çayını alarak denize bakan masaya oturdu. 

Çevresinde olan bitenlere aldırış etmeden çayından bir yudum aldı. Camın önündeki 

kediyi fark etti birden. Simidinden bir parça koparıp…

Güneş doğmadan çıkmışlardı yola. Şehir çok geride kalmıştı. İçinde garip bir his 

vardı. Pişman mıydı yoksa heyecanlı mıydı,  bir türlü kestiremiyordu. Uzun süredir 

bekliyordu oysa bu anı. Son kez başını çevirip…

Bundan tam on beş sene önceydi buraya taşınmamız. Ne çok ağlamıştım evimizden 

ayrıldığım için. Daha doğrusu ev bahaneydi. Ben arkadaşlarımdan ayrıldığım için 

üzülmüştüm aslında. Şimdi nerede taşınan birini görsem…

Üstü başı çamur içindeydi. Belli ki zor bir işte çalışıyordu. Kapıyı küçük kızı açtı. Her 

zaman da o açardı. En çok sevgi kokan ilk öpücüğü kaçırmak istemezdi. Elleriyle 

yüzündeki çamurları sildikten sonra kocaman bir öpücükte…  

A)

B)

C)

D)
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9. Şiir tabi ki insanın duygularına hitap etmelidir. Ancak bu insanın sadece duygudan 

oluşmadığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bence şiir insanın aklına da hitap etmelidir. 

İnsana yol göstermeli, öğüt de vermelidir.

Bunu söyleyen bir kişinin aşağıdaki şiirlerden hangisini okuması beklenir?

…

Balım Sultan ilinden

Şeker damlar dilinden

Dost bağının yolundan

Geçtik elhamdülillah

 Yunus Emre

A) …

Aşkın pazarında canlar satılır

Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu selan verirler

Ölen beden imiş, âşıklar ölmez

Yunus Emre

B)

…

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendin bilmezsin

Ya nice okumaktır

Yunus Emre

C) …

Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

Ne akîlem ne divâne

Gel gör beni aşk neyledi

Yunus Emre

D)

Büyük Harflerin Kullanım Özellikleri Cümleler

• Hayvanlara verilen özel adlar büyük 
harfle başlar.

• Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.
• Akrabalık bildiren kelimeler küçük 

harfle başlar.
• Gezegen ve yıldız adları büyük harfle 

başlar.

I. 18 Ocak 2020’de okullar kapanıyor.
II. Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
III. Çalıkuşu‘nun yazarı Reşat Nuri 
       Güntekin’dir.
IV. Dünya’da yaklaşık 250 milyon kişi 
      Türkçe konuşuyor.
V.  Kedim Minnoş bütün evi dağıtmış.

Özellikler ve cümleler eşleştirildiğinde kaç numaralı cümleler dışarıda kalır?

A) I, II ve III

B) I ve III

C) III, IV ve V

D) III ve VI

10.
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11.“Betimleme, varlıkları tanıtıp göz önünde canlandırmaktır.”

Aşağıdaki metinlerden hangisinde betimleme daha ön plandadır?

Keçiler Şaşırtmaya Devam Ediyor

Keçiler yaklaşık on bin yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve o zamandan beri de 
yetiştiriliyorlar. Keçilerin de köpekler gibi insanlarla bağ kurabileceklerini düşünen bilim 
insanları bu konuda bir araştırma yaptı. İngiltere’deki Queen Mary Londra Üniversitesinden 
araştırmacılar, bir grup keçiye, bir kutunun kapağını açıp içindeki yiyeceği yemeyi öğrettiler. 
Bu sırada kutunun başında bir de insan bekliyordu. Bu hareketi defalarca tekrarladıktan sonra 
keçilerin önüne içinde yiyecek olan ama kapağı açılmayan bir kutu bıraktılar. Keçiler, kutunun 
kapağının açılmadığını görünce kutunun başında bekleyen kişiye bakıp bekliyorlardı, yani bir 
anlamda onunla iletişim kuruyorlardı. Bilim insanları bu davranışın benzerinin köpeklerde 
de görüldüğünü belirtiyorlar. 

Tuğçe Durgut, Bilim Çocuk, Sayı 247. 

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi daha ön plandadır?

Elleri ceplerinde saatlerdir sahilde yürüyordu. Başı sürekli eğik, bir şeyler 

arıyormuş gibi kısa yavaş adımlarla ilerliyordu. Martıların kulakları tırmalayan sesi 

onu hiç rahatsız etmiyordu…

Yırtık, kirli, elbisesi rüzgârdan onu koruyamıyordu. Titremesine bir türlü engel 

olamıyor, bir an önce sığınacak bir yer arıyordu. Sokağın başındaki eski evin kırık 

penceresinden içeri atladı…

Çamurlu bir yol, dar sokaklar, ayakta kalan birkaç ev. Camsız pencerelerden içeri 

girmeye çalışan güneş ışıklarını bıçak gibi kesen kirli hava. Bunlara karşı insana 

umut veren, çığlık çığlığa oynayan çocuklar…

Duvardaki saat durmadan ilerliyordu. Ancak zaman geçmeyi bilmiyordu. Sağ dizi 

zamanı ilerletmek ister gibi aşağı yukarı hareket ediyordu. Sonra trenin sesiyle 

yerinden bir anda yerinden fırladı…

12.

A)

B)

C)

D)

A) Karşılaştırma                                 

B) Tanımlama

C) Tanık Gösterme                              

D) Sayısal Verilerden Yararlanma
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13.Hüseyin’in mavi, gri, kırmızı, siyah, beyaz gömlek ve gri, siyah, beyaz, mavi, lacivert 

pantolonları vardır. Hafta içi her gün farklı gömlek ve pantolonları giymektedir. 

Hüseyin’in gömlek ve pantolon giymesiyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir.

I. Renkleri aynı olan pantolon ve gömleği aynı günde giymiyor.

II. Çarşamba günü beyaz pantolon ve kırmızı gömleği giyiyor.

III. Beyaz gömleği kırmızı gömlekten bir gün önce giyiyor.

IV. Pazartesi hep siyah pantolonu mavi gömlekle giyiyor.

V. Cuma günü siyah gömleği giyiyor.

Buna göre Hüseyin perşembe günü hangi renk pantolonları giyebilir? 

A) mavi ve lacivert

B) mavi ve gri

C) siyah ve lacivert

D) siyah ve mavi

Kardelenler

Kış çoktan geldi. Her yer karla kaplandı. Birçok bitki karın altında kaldı. Ancak çok yakında 
kardelenler toprağı örten karı delip gün yüzüne çıkacaklar. Şimdi kardelenlerin çiçek açma 
zamanı. Kardelenlere ülkemizin farklı yörelerinde farklı adlar verilmiştir. Garipçe, aktaş, 
cımbırt, boynu bükük, tamtakırdak bunlardan bazıları.Kardelenler nergisgiller ailesindendir. 
Kardelen soğanları yazı toprak altında, uykuda geçirir. Sonbaharda yağmurlar artınca ve 
sıcaklıklar düşmeye başlayınca kardelen soğanından kökler gelişmeye başlar. Kardelenler 
soğanlı bitkilerin en erken açanlarındandır. Ocak ayından itibaren çiçek açmaya başlayan 
kardelenler, ilkbaharın müjdecisi sayılır. Kardelenler nemli ormanlık alanlarda ve benzeri 
gölgelik yerlerde genellikle kümeler halinde görülür. Bu bitki doğal olarak Avrupa ve Orta 
Doğu’da yetişir. Ülkemizde de on dört farklı kardelen türü bulunur. Bunlardan üçü yalnızca 
ülkemizde yetişir…

Kübra Kara, Bilim Çocuk, Sayı 229.          

Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

14.

A) Kardelenlere farklı isimler verildiğine

B) Kardelenlerin mensup olduğu bitki türüne

C) Ülkemizde en çok türün görüldüğü bölgeye

D) Kardelenlerin yeşerme sürecine
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Basketbol

1891’de ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir beden eğitimi öğretmeni olan James Nasmith, 
atletlerin kışın formda kalmaları için bir oyun düşünmüş. İlk başta bu oyunda duvara asılmış 
tahta şeftali sepeti kullanılmış. Oyunda amaç futbol topuna benzer bir topu sepetin içine 
atmakmış. Oyun da adını buradan almış. Oyunun İngilizce adı “basket” ve “ball” yani “sepet” 
ve “top” sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Oyunun ilk oynanmaya başlandığı zamanlar 
sepetin altı kapalı olduğu için basket atıldığında top sepetten elle çıkartılıyormuş. Daha 
sonra sepetin tabanı çıkarılarak oynanmaya başlanmış. Basketbolda amaç topu karşı takımın 
potasının çemberinden sokarak sayı yapmaktır. Oyuncunun basketi attığı noktaya göre 
basketin puanı değişir. Basketbol maçları üç hakem tarafından yönetilir. Hakemler çeşitli el 
kol işaretleriyle oyunu yönlendirir…

Kübra Kara, Bilim Çocuk, Sayı 230. 

Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15.

A) Metinde nesnel yargılar kullanılmıştır.

B) Metinde açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

C) Metin araştırma sonucunda yazılmıştır.

D) Metinde yazar kendi görüşüne yer vermiştir.

16.

Grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) 2017 ve 2018 ‘de toplam nüfus artış göstermiştir.

B) Erkek nüfus üç yılda da kadın nüfustan fazladır.

C) Erkekler ile kadınlar arasındaki en fazla fark 2018’de olmuştur.

D) Nüfus artışında bilimsel çalışmalar etkili olmuştur.
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17.

Yukarıdaki grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Katılımcıların yaklaşık %88’i ekmeği israf etmiyor.

B) Katılımcıların yaklaşık %12’si ekmeği çöpe atıyor.

C) Katılımcıların % 59’u ekmeğin tümünü bitiriyor.

D) katılımcıların yaklaşık % 41 ekmeğin tümünü bitiremiyor.

https://ticaret.gov.tr

18.

I.  güneşi gülümseyerek karşılardı.

II. günaydın diye seslendi bize.

III. gibi mavi gözleri ağlamaklıydı.

IV. bütün dağı göğsüne yaslamıştı.

Deniz…

“Deniz” sözcüğü kaç numaralı cümle ile tamamlanırsa benzetme sanatı meydana gelir?

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



10

Başlıca Besin Kaynağı Hava Olan Bakteri Keşfedildi 

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesinden araştırmacılar, başlıca besin kaynağı hava 
olan bir bakteri keşfetti. Antarktika’da bulunan bu bakterinin şu ana kadar bilinen bakterilerin 
en dayanıklısı olduğu belirtiliyor. Çünkü bulunduğu bölge çok soğuk ve bölgedeki su miktarı 
çok az. Ayrıca bölgede radyasyon oranı da çok yüksek. Tüm bu olumsuz koşullara karşın 
bu bakteri havadan ihtiyaç duyduğu gazları alıp hayatını devam ettirebiliyor. Bilim insanları 
hava dışında bir besine ihtiyaç duymayan bu bakterinin varlığının başka gezegenlerde yaşam 
olma olasılığını desteklediğini belirtiyor. 

Tuğçe Durgut, Bilim Çocuk, Sayı 243.

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

19.

20.

A) Bakterinin diğer bakterilerden daha dayanıklı olduğuna

B) Araştırmanın başka araştırmaları desteklediğine

C) Araştırma yapılan yerin iklim koşullarına

D) Başka gezegenlerde bu bakterinin bulunduğuna

İşi yapacak olanda yeteri kadar 
güç bulunmadıkça başkalarının 
küçük katkılarıyla sürekli ve 
büyük bir iş yürütülemez.
Azar azar olagelen şeyler 
birikerek önemli bir 
niceliğe ulaşacağı için 
küçümsenmemelidir.
Düşünüp taşınmadan ivedi 
olarak yapılan işten iyi sonuç 
alınamaz.

Çok sevilen bir şey yapılırken 
veya sevilen bir yiyecek 
yenilirken sonuç kötü de olsa zor 
veya kötü şeylere katlanılır.

Atın ölümü arpadan olsun.

Damlaya damlaya göl olur.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

Acele işe şeytan karışır.

Yukarıdaki atasözleri anlamları ile eşleştirildiğinde şekillerin sıralanışı hangi 

seçenekteki gibi olur?

A)               B)          C)                   D)
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