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ETKİNLİK 1

Yarının Türkiye’si adlı bu çizim, 24 Aralık 1908’de Kalem dergisinde yayımlanmıştır. Pek 
çok gelecek tahayyülünün olmazsa olmazı uçan araçlar, bu hayalin de başrolünde. Dönemin 
geleneklerine uygun olarak çarşaf giymiş bir kadının kullandığı araç, sırtına takılı kanatlarıyla 
havada durabilen bir polis memuru tarafından durduruluyor. Ünlü Bon Marché mağazası, 
bu hareketli caddenin İstiklal Caddesi olduğunu ele veriyor. Binalar yükselmiş ve reklamlar 
çeşitlenmiş; Fransızca da halen günlük yaşama hâkim bir dil.

1908 yılındaki bu hayalin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlatan “Bugünün Türkiye’si” adlı 
bir tablo oluşturunuz. (Resim ve metinden hareketle soruyu cevaplayınız.)
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ETKİNLİK 2
Aşağıda verilen isimleri karşılarında belirtilen ek fiillerle çekimleyerek örnekteki gibi birer cümlede 
kullanınız.
Sözcükler Cümleler
hevesli (-imiş) Çocukluğundan beri saz çalmaya hevesliymiş.
gün (-idi)
kalp (-dir)
kitap (-ise)
uçak (-imiş)
bayram (-dır)
ışık (-ise)
Sibel (-idi)

1 I. Bulunan fosil Nairobi Ulusal Müzesine gönderilmişti. 
II. ABD’deki Duke Üniversitesinden fosil bilimci Matthew Borths ve arkadaşlarının yaptığı 

araştırmaya göre fosilin dev bir etobur memeliye ait olduğu ortaya çıktı.
III. Geçtiğimiz günlerde bu fosille ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. 
IV. Yaklaşık 40 yıl önce Kenya’da bir grup fosil bilimci bir hayvan fosili bulmuştu.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için sıralamanın nasıl olması 
gerekir?

A) IV- I- III- II B) IV- II- I- III    C) II- IV- I- III      D) IV- III- I- II
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MERKEZİ3 Öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, “bence, 
bana göre” anlamı taşır. Nesnel yargılı cümleler ise öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve 
duygularına değil; nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen 
yargılardır.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yay ayraç içinde verilen anlamla 
uyuşmamaktadır?

A) Her yolculuk, pek çok merakı da peşinden sürükler. Bir de ilk kez yolculuk yapıyorsanız 
varacağınız yerle aranızdaki mesafe, yaramaz bir çocuğa dönüşür. Çabucak varma arzusu 
arttıkça içiniz daralır, uzadıkça uzar yol. (Öznel Anlatım)

B) Ana vatanı Akdeniz Havzası olan incir, mevsimsel kuraklıklara dayanıklı bir bitkidir. Dutgiller 
familyasından olan ve sonbaharda yapraklarını döken incir, ticari öneme sahip bir meyvedir. 
(Nesnel Anlatım)

C) Sakin bir ev, ilham verecek kitaplar, sevilmeye değer birkaç arkadaş, acı veya pişmanlık 
yaşatmayan oyunlar, güven, ümit ve sevgi dolu bir yürek dünyanın bütün eğlencelerinden daha 
değerlidir. (Öznel Anlatım)

D) Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak 
duruma gelmiş pillere “atık pil” denir. Atık piller çöpe atıldığında içindeki çeşitli kimyasal 
maddeler suya ve toprağa karışarak çevre kirliliği oluşturur. (Öznel Anlatım)

2 Özge’nin 1. yazılı sonuçları açıklanmıştır. Bununla ilgili bilgiler şunlardır:

- Matematikten aldığı not Türkçeden düşük ama fen bilimlerinden yüksektir.
- Sosyal bilgiler dersinden aldığı not fen bilimleri dersinden yüksektir.
- Fen bilimleri dersinden sınıf ortalaması olan 65’in üzerinde not almıştır.
- İngilizce yazılısı olduğu gün Özge hasta olduğundan sınava girememiştir.

Verilenlere göre Özge’nin 1. yazılı sonuçları hangisi olabilir?

A) Türkçe Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce
92 68 95 73 ------

B) Türkçe Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce
75 64 73 70 ------

C) Türkçe Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce
75 67 73 75 84

D) Türkçe Fen Bilimleri Matematik Sosyal Bilgiler İngilizce
95 67 92 70 ------
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4 Ali Kuşçu (1403-1474): Türk İslam dünyası gök bilimcisi ve matematik 
âlimidir. Ortaya koyduğu eserlerle büyük bir üne sahip olmuştur. Fatih 
Külliyesinde bir güneş saati yapmış. İstanbul’un enlem ve boylam 
derecesini hesaplamıştır. Ay’ın ilk haritasını çıkarmıştır.

Jonas Edward Salk (1914-1995): ABD’li bağışıklık bilimi (immünolog) 
uzmanıdır. Çocuk felcine karşı etkili ilk koruyucu aşıyı hazırlamıştır. 
Michigan Üniversitesinde bulunduğu yıllarda grip aşısının hazırlanmasına 
katkıda bulanan Salk, Pittsburg Üniversitesine geçtikten sonra tüm 
araştırmalarını çocuk felci aşısı üzerine yoğunlaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde sözü edilen kişilerin ortak özelliğidir?

A) Aynı bilimle uğraşmaları

B) Çalışmalarıyla bir ilke imza atmaları

C) Yaşadıkları yüzyıl

D) Birden fazla bilimle uğraşmaları

5 Yapım eki almamış ve bir sözcükten oluşan fiillere basit fiil, yapım eki almış, bir sözcükten oluşan 
fiillere türemiş fiil, iki veya ikiden fazla sözcükten oluşan fiillere birleşik fiil denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

A) Yolda olanları arkadaşından öğrenince kahroldu.

B) Kardeşim hiçbir zaman bekletilmekten hoşlanmaz.

C) Çocuk, annesinin arkasından her zamanki gibi bakakaldı.

D) Söz hakkı kısıtlanan sanatçı canlı yayını terk etti.



Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

6

VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ
7 Mehmet Öğretmen, Türkçe dersinde “Karanfiller ve Domates Suyu” adlı metni okurken öğrencisi 

Hasan’ın ilgisini aşağıdaki bölüm çekmiştir:
“Köyde ona, “Kör Mustafa” derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafının beyazı ile 
gözkapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi doğmuştur? Yoksa çocukken 
bir şey mi batmıştır?.. Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha 
zekidir.”

Hasan, parmak kaldırarak öğretmenine  bu paragrafta anlatılanların gözünün önünde canlandığını 
söylemiştir.

Mehmet Öğretmen, öğrencisine hangi cevabı verirse bu paragrafın anlatım biçimini 
söylemiş olur?

A) Açıklayıcı anlatım B) Öyküleyici anlatım

C) Betimleyici anlatım D) Tartışmacı anlatım

6

Bu tabloda bir alışveriş merkezinde bulunan bazı 
mağazalar gösterilmiştir. 
Aşağıdaki bilgilere göre tabloyu doldurunuz.
• Kuaför 3. kattadır.
• Tatlıcı kırtasiyenin üst katında bulunuyor.
• Dondurmacı terzinin hemen solundadır.
• Marketin hemen solunda ise kuruyemişçi vardır.

Buna göre kırtasiyenin yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru taranmıştır?

A) B)

C) D)
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9 Yazmaya yeni başlayanlar için izden gitmeleri değil, bir gün özü bulamamaları eleştiri konusu 
olabilir.

Yukarıdaki cümlede, eleştirilme ihtimali hangi gerekçeye bağlanmıştır?

A) Ustaların izinden gidilmemesi B) Yazmaya amatörce bağlanması

C) Basit konulara takılıp kalınması D) Özgünlüğün yakalanamaması

8 Eve geldiğimde kardeşimin elinde yeni bir pantolon (,) yeni bir ayakkabı vardı (:) Evde farklı bir 
heyecan olduğu görülüyordu (.) Odama çıktığımda üç şey beni karşıladı (:) yeni bir pantolon (;) 
yeni bir gömlek ve yeni bir ayakkabı (…) Yarının bayram olduğunu şimdi anlamıştım (.) Acaba ne 
zaman sabah olacaktı (!)

Hüseyin Hoca, öğrencisi Aslı’ya noktalama işaretleri konusunda yukarıdaki paragrafı vermiş ve 
ondan parantez içindeki boşluklara doğru noktalama işaretlerini yerleştirmesini istemiştir. Aslı’nın 
yukarıdaki cümlelerinde parantez içindeki her doğru kullandığı noktalama işareti için bir artı (+) 
yanlış kullandığı her noktalama işareti için bir eksi (-) kullanılacaktır. 

İki eksi (-) işareti bir artı (+) işaretini götürdüğünde göre Aslı’nın kaç artısı vardır?

A) ++ B) +++ C) ++++ D) +++++

10

Bir köydeki hayvan sayılarını veren yukarıdaki grafikten hangisine ulaşılamaz?

A) Güvercin sayısı tavşan sayısından fazla, keçi sayısından azdır.

B) Köpek sayısı, güvercin sayısından fazladır. 

C) Sayısı en az olan hayvan köpektir.

D) Sayısı en fazla olan hayvan tavuktur.
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11

Görseldeki bilgilerden hareketle Oğuz Atay’la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Şiirlerinde bireylerin iç dünyasına yönelmiştir.

B) Roman dışındaki türlere de yer vermiştir.

C) Özel bir gazetede madde yazarlığı yapmıştır.

D) “Tutunamayanlar” adlı eseri iki cilt hâlinde yayımlanmıştır. 

12 Karıncalar; boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden oluşurlar. 
Çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda 
organize koloniler içinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla “işçi” ve “asker” sınıflarını oluşturan 
kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve 
“kraliçe” adı verilen verimli dişiler de bulunur. Bu koloniler bazen “süperorganizmalar” olarak 
tanımlanır çünkü karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar.

Merve Öğretmen,  öğrencilerinden karıncalarla ilgili duygu ve düşüncelerini  yazmalarını ödev 
olarak vermiştir. Ödevleri kontrol ederken öğrencisi Ali’nin yukarıdaki metni yazdığını görmüştür.

Buna göre Merve Öğretmen’in ödev olarak verdiği ve Ali’nin yazmış olduğu metin türleri 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale- sohbet B) Deneme- makale

C) Fıkra- makale D) Deneme- sohbet
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13

Yukarıdaki görselde fotoğraf makinesi ve gazete arasında ilişkiyi en iyi özetleyen cümle 
hangisidir?

A) Fotoğrafçılar iyi birer gazeteci olabilirler.

B) Gazetecilik fotoğraf makinesinin icadıyla başlar.

C) Gazetecilikte fotoğraflama vazgeçilmezdir.

D) Fotoğrafçılık kazançlı bir meslektir.
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ETKİNLİK 1 Öğrecinin yorumu

ETKİNLİK 2 Öğrecinin yorumu

1 A

2 D

3 D

4 B

5 B

6 C

7 C

8 A

9 D

10 B

11 A

12 B

13 C


