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 çünkü, ki, ile, ya…ya da, de

Aşağıdaki cümleleri, verilen bağlaçların uygun olanıyla tamamlayınız.

1. Fırat ……. Cemil bugün Van Müzesini gezdiler.
2. O kadar gürültü vardı ….. kimse birbirini duymuyordu.
3. Şu dersimi bitireyim …… öyle konuşalım.
4. Ne zaman oraya gitsem ……. kapalı ………….. kendisi yok!
5. Ders çalışıyorum …………. başarılı olmak istiyorum. 

1 Bilgi: Perspektif, iki boyutlu yüzeye üç boyutlu görsel etki kazandırmak için nesnenin ve 
mekânın görünümünün belirli teknikler kullanılarak kâğıda aktarımıdır. Nesneler ve mekân farklı 
bakış açılarından değişik görünüm şekilleri oluşturabilirler, en basit ifade ile nesneler uzaklaştıkça 
görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak küçülür, bu farklılaşma çizimin yanı sıra 
perspektif bilimi ile  optik ve matematik olarak da  ifade edilebilir. Perspektif çizim teknikleri başta 
mimarlar, mühendisler, endüstri planlayıcıları tarafından çok kullanılır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki görsellerden hangisinin Mimar Aziz Bey’e ait olduğu 
söylenebilir?

A) B)

C) D)
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2 Dün akşam ödevimi yapmak için laptopu açıp internete girdim. Ödev konusunu aramaya başladım. 
Uzun bir uğraştan sonra bir internet sayfası buldum. Bağlantıyı kopyalayıp Ali’ye e-mail attım. 
Daha sonra aynı e-maili Ayşe’ye de gönderdim. Linki arkadaşlarımla paylaştıktan sonra ise 
ödevime döndüm. Ödevle ilgili bilgileri boş bir belgeye copy paste yaptım. Biraz düzenledikten 
sonra  da print aldım. Böylece bu ödev de bitmiş oldu.

Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen altı çizili yabancı kökenli kelimelerden birisinin 
Türkçe karşılığı değildir?

A) Bağlantı B) Çıktı C) E- posta D) Fare

3 Bilgi: Bazı atasözleri mecaz, bazıları gerçek bazıları ise hem mecaz hem gerçek anlamlı 
olarak kullanılabilir.

1 “Ecele çare bulunmaz.” atasözü gerçek anlamlıdır. D Y
2 “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü hem gerçek hem de necaz anamlıdır. D Y
3 “Mum dibine ışık vermez.” atasözü mecaz anlamlıdır. D Y
4 “Taşıma su ile değirmen dönmez.” atasözü gerçek anlamlıdır. D Y
5 “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözü hem gerçek hem de mecaz anlamlıdır. D Y
6 “Kel yanında kabak anılmaz.” atasözü mecaz anlamlıdır D Y

Verilen açıklama doğruysa “D” yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Buna göre, doğru - yanlış sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1D - 2D - 3Y - 4Y - 5Y - 6D B) 1D - 2Y - 3Y - 4D - 5D - 6Y

C) 1Y - 2D - 3Y - 4Y - 5D - 6D D) 1D - 2Y - 3D - 4Y - 5Y - 6D
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5

Verilen tabloyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir?

A) Kadının elbisesi yere değecek kadar uzundur.

B) Yerde Anadolu zevkini en iyi şekilde yansıtacak güzel bir halı vardır.

C) Kadın, ellerini göğsünde birleştirmiş, yere bakmaktadır.

D) Bu eser, 1881 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır.

4 Halkı tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül 
vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Sanatçılar, günlerce çalışırlar, birbirinden 
güzel resimler yaparlar, eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden 
hoşlanır. Ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir.
Resimlerden birisinde bir göl vardır. Göl, tıpkı bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü 
yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resim, bakanlara 
mükemmel bir huzur hissi verecek kadar güzeldir. 
Diğer resimde de dağlar vardır. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Dağların üstündeki öfkeli 
gökyüzünden boşanan yağmurlar ve çakan şimşek ise resmi daha da sıkıntılı bir hale sokmaktadır. 
Dağın eteklerindeki şelale insana gürültüyü, yorgunluğu hatırlatacak kadar hırçın resmedilmiştir. 
Kısaca resim, pek de öyle huzur verecek türden değildir. 
Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki, çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık 
görür. Çalılığın üstünde ise bir anne kuşun örttüğü bir kuş yuvası göze çarpmaktadır. Sertçe 
akan suyun orta yerinde anne kuşun kurduğu yuva izleyenlere harika bir huzur ve sakinlik örneği 
sunmaktadır.
Ödülü kim kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim... Kral bunun nedenini şöyle açıkladı:
“Huzur hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün 
bunların içinde bile yüreğimizin sükunet bulabilmesidir.”

Aşağıdakilerden hangisi metindeki açıklamalarla çelişmektedir?

A) Hayattaki zorlukları tecrübe edineceğimiz kaynaklar olarak görmeliyiz.

B) Huzuru bulmanın yolu, huzurumuzu bozanlardan uzak durmaktır. 

C) Zorluklar içerisinde de yüreğimizin huzur bulmasını sağlayabiliriz.

D) Mutluluk ve huzur zorluklar arasında da var olabilir.
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7 Çiçek hastalığı insanlığın başına gelen ilk felaketlerden biriydi. Ve aşı kullanılarak ortadan kaldırılan 
ilk ve tek hastalık oldu. İnsanlar İÖ 430 yılına gelindiğinde çiçek hastalığı geçirip iyileşenlerin 
hastalığa bağışıklık geliştirdiğini fark etti. Sonraki 2000 yıl içinde bir noktada -bunun İÖ 200 yılı 
kadar erken olduğu söyleniyor- insanlar kendilerini çiçek hastalığına karşı aşılamayı öğrendi.

Metinden hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Çiçek hastalığı insanlığın başına gelen ilk felakettir.

B) Günümüzde pek çok hastalık aşıyla ortadan kaldırıldı.

C) İÖ 430 yılından önce hiç iyileşen olmamıştır.

D) İyileşenler hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiştir.

6 Selin, Ela, Merve, Gökay  “Sanatın insan üzerindeki etkisi” konulu kompozisyon yazıp okuldaki 
yarışmaya katılmışlardır.

Sanat, insanları 
güzellik duygusuyla 
bir araya getiren 
bütündür.

Belli bir uygarlığın veya 
topluluğun anlayış ve 
zevk ölçülerine göre 
yaratılmış anlatımı 
sanattır.

Eğer mutlu 
olmak istiyorsak 
sanat eserlerini 
hayatımızdan 
eksik etmemeliyiz.

“Sanatsız kalan 
bir milletin hayat 
damarlarından biri 
kopmuş demektir.” 
Atatürk

Selin Ela Merve Gökay

Öğrencilerden hangisi kompozisyonuna uygun bir giriş cümlesi ile başlamamıştır?

A) Selin B) Ela C) Merve D) Gökay

8 I. Karnının bir güzel doyurduktan üstünü değiştirmek üzere odasına gitti.
II. İpek, okuldan eve gelip ellerini yıkadıktan sonra mutfağa koştu çünkü çok açıkmıştı.
III. Annesinin ona özenle hazırladığı yemeklerden afiyetle yedi.
IV. Bir süre yatağına uzandı ve dinlendikten sonra öğretmenlerinin verdiği ödevlerini yapmaya 
başladı.

Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir cümle oluşturulmak istenirse cümlelerin doğru sıralanışı 
nasıl olur?

A) II - IV - III - I B) IV - III - I - II C) II - III - I - IV D) III - II - IV - I
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9 “İşaret parmağınızla birini suçlarken öteki üç parmağın kendinize dönük olduğunu unutmayın.”

Esma, altı çizili sözcüklerin türlerini doğru belirlemiştir ve çizelgede isim olanları kırmızıya, sıfat 
olanları ise maviye boyamıştır. 

Esma’nın doğru şekilde boyadığı çizelge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelime İsim Sıfat
İşaret
Üç
Parmak

B) Kelime İsim Sıfat
İşaret
Üç
Parmak

C) Kelime İsim Sıfat
İşaret
Üç
Parmak

D) Kelime İsim Sıfat
İşaret
Üç
Parmak

10 Kimyager Dr. Willard Libby 1947’de Science dergisine yazdığı “Kozmik Radyasyondan 
Radyokarbon” başlıklı makalesini postaya vermek için Chicago Üniversitesi kampüsünde yürürken 
keşfinin yirmi birinci yüzyılda ulaşacağı boyutları belki aklından geçirmemiştir. Makalesinin 
yayımlanmasını takip eden dönemde geliştirdiği karbon 14 (radyokarbon) ölçme yöntemi ile her 
canlıda bulunan karbon 14 atomlarının birer nükleer saat gibi çalıştığını ve karbon 14 miktarının 
ölçülebilir olduğunu gösterir. Karbon 14’ün doğadaki ve biyosferdeki davranışını açıklayan ve 
karbon 14’ü bir tarihlendirme yöntemi olarak geliştiren Dr. Libby bu çalışmalarıyla 1960’ta Nobel 
Kimya Ödülü’nü aldı. Günümüzde karbon 14 ile tarihlendirme yöntemi arkeoloji, jeoloji, jeofizik, 
çevre bilimleri, adli tıp, kriminoloji, biyomedikal ilaç araştırmaları gibi birçok disiplinde kullanılan bir 
yöntemdir. Arkeologlar karbon 14 ile tarihlendirme yöntemini arkeolojide bir devrim olarak kabul eder. 
Karbon 14 ile yaş belirleme yönteminin uygulanması sonucu arkeologların ve yer bilimcilerin öne 
sürdüğü birçok tarih yeniden ele alınıp düzeltilmiştir.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Karbon 14 özelilkle hangi alanda devrim yaratmıştır? 

B) Karbon 14 ne zaman ve kim tarafından keşfedilmiştir?

C) Karbon 14 hangi yanlış tarihlendirmeleri düzeltmiştir?

D) Kabron 14 çalışmalarının ilk yayımlandığı derginin adı nedir?
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11 Beyinde yapılan bir pazarlık ters gittiğinde panik devreye giriyor. Koenen’in açıklamasına göre, 
“Beynin duygu merkezi olan amigdala, bizi tehlikeden uzaklaştırmak istiyor ve bunu yaparken 
de aslandan kaçmak için hangi yollara başvurduğumuzu pek umursamıyor. Beynin görece daha 
mantıklı bölümü, yani prefrontal korteks duygularla istila edildiğinde panik kendini göstermeye 
başlıyor.” diyor Koenen. Hissettiğiniz korku o kadar şiddetli oluyor ki, amigdala kontrolü ele geçiriyor 
ve adrenalin devreye giriyor ve panik durumu ortaya çıkıyor.

Koenen’ in düşüncesine göre beynin mantıklı bölümü panik durumunda hangi davranışı 
sergiler?

A) Salgına yakalanan hastaların hastahaneden kaçması.

B) Patlama esnasında bir annenin bebeğini evde bırakması.

C) Deprem anında bir babanın çocuklarını balkondan atması.

D) Yangın esnasındaki kişinin kapıyı kırıp dışarı çıkması.

13 Ünlü yazar CS Lewis, “Ne sen de mi? Bir tek benim sanıyordum.” dediğimiz  anda başlar arkadaşlık, 
diyordu.

Yazar bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?

A) Aynı ortamda bulunan insanlar birbirine benzerler.

B) Herkes aynı hatayı yapabilir.

C) Benzerlikler arkadaşlığı doğurur.

D) İnsanlar çabuk arkadaş olurlar.

12 Emrah Öğretmen, öğrencisi Zehra’dan “Doğa Sevgisi”ni anlatan bir şiir yazmasını istemiştir.

Aşağıda verilen şiirlerden hangisi Zehra’nın yazdığı bu şiirden alınmış olabilir?

A) Çevresine güzel kokular saçar
Etrafında türlü çiçekler açar
Kuşlar cıvıldayıp neşeyle uçar
Yeşildir tabiat güzeldir doğa

B) Tatil olunca özlerim
Okul yolunu gözlerim
Anlatmaya yetmez sözlerim
Okulumu çok severim

C) Nasibin dalda çocuk
Uzan uzan dallara
Nasibin yolda çocuk
Düş düş yollara

D) Bekle ağaç meyve versin
Taş ondan öteye başlar
Mevsim sonbahara ersin
Kış ondan öteye başlar



8

VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİVAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ

Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

14

Yukarıda verilen broşürün başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tahılların Vücudumuza Faydaları B) Sağlıklı Beslenmenin Sonuçları

C) Sağlıklı Beslenme Tabağı D) Evimizde Bulunan Gıdalar
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CEVAP ANAHTARI

ETKİNLİK 1- ile
2- ki
3- de
4- ya….ya da
5- çünkü

1 A

2 D

3 A

4 B

5 B

6 C

7 D

8 C

9 B

10 C

11 D

12 A

13 B

14 C


