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1 Aşağıda iki metin bölümü okuyacaksınız. Soruyu metinleri dikkatle okuyarak cevaplayınız.

l. Metin: Victor Hugo; romanını yazmaya hazırlanırken eskimiş, düğmelerinden birkaçı kopmuş 
ceketinin solmuş rengine bakıyordu. Bu ceketten de bahsetmeli miydi? Yakaları oldukça 
kirlenmiş, nerdeyse tamamen kararmıştı. İki tarafında da nerdeyse iplikleri dışarı fırlayacakmış 
gibi duran bu eski giysiden artık nefret ediyordu. Fakat bütün bunlara rağmen hâlâ ısıtan bir 
özelliği vardı bu ceketin.

ll. Metin: Gogol, Ölü Canlar romanını bitirip yayınladı. Yayınlandıktan sonra romanı ilk defa eline 
alıyordu ve çok heyecanlıydı. Bu bir roman değil bir çocuktu onun için. Kitabı eline alıp güzelce 
kokladı. Kapağına, sayfalarına tekrar tekrar baktı. Bu, sayfalardan oluşmuş, hatıralar içeren bir 
dost gibiydi. Okşadı âdeta. Her bir sayfasında ayrı bir emek vardı. Başlangıcı ile sonu arasında 
mükemmel bir bağlantı kurduğunu düşünüyordu.

İki metinde de belirgin olan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklayıcı anlatım B) Betimleyici anlatım

C) Örnekleyici anlatım D) Tartışmacı anlatım

2 Bir dart turnuvasında Ayşe, Bilal, Ceyda ve Deniz atış yapmıştır. 
Dartta isabet ettirdikleri sayı kadar puan alacak yarışmacıların 
atışlarla ilgili bilinenler şöyledir:

• Her yarışmacı 3 atış yapmıştır.
• Ayşe’nin atışları dartta 5 ve 5’ten yüksek alanlara isabet etmiştir.
• Bilal atışlarından birini darta isabet ettirememiştir.
• Deniz’in 2 atışı dartta 6 puanın altındaki alanlara isabet etmiştir ve 

1 atışı 8 puanlık alana isabet etmiştir.
• Ceyda’nın her atışı isabetlidir ve bir atışı 9 puanlık alana isabet 

etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Deniz 10 puan almıştır. B) Ceyda 11 puan almıştır.

C) Ayşe 16 puan almıştır. D) Bilal 21 puan almıştır.
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3 Yaptığımız eylemlerin, hareketlerin yapılma zamanını gösteren 
sözcükler zaman zarfı olarak adlandırılır. Zaman zarfları fiillere ve 
fiilimsilere sorduğumuz “ne zaman?” sorusuna karşılık verirler.

Bu bilgilere göre, 

(I) Anlattıklarıyla beni en çok etkileyen kişi babaannemdi. (II) Anlattıklarına inanmasam da onlardan 
oldukça etkileniyordum. (III) Önceleri beni büyüleyen şeyin, onun anlattığı masallar olduğuna 
inanmıştım. (IV) Ancak AntikYunan’da doğruyu söyleyenlerin değil, söylem gücü gelişmiş insanların 
toplumu yönettiğini öğrendiğimde doğru olanı etkili söylemenin ne kadar önemli olduğunu yıllar 
sonra anlamıştım.

Metninde numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

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

4 Sevgi, inanış, güven, acıma, saygı gibi varlığımızı ilgilendiren türlü insanlık duygularının 
bozulmadığı her devirde ve her yerde sanat ve edebiyat ciddiye alınmış; değer taşımıştır. 
Ciddiye alınmayan gerçek sanat hiçbir yerde gösterilemez. İkinci savaş sonrası kuşaklarına giren 
yazarların çoğu, ciddilikten yoksundur. Ünü ucuza mal etmek yüzünden çocuk denecek yaşta 
olanların bile ağza alınmaz deyimlerle yüz kızartacak sözde şiirler düzmeye, iri iri laflar ederek 
eleştiriler yazmaya kalkıştıklarını görmedik mi? Bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlının “dünya 
sanatında” diyerek eleştirisine başladığını okuyunca dünyanın avuca sığacak kadar küçüldüğünü 
görerek içim burkulmuştu.

Yukarıda verilen metnin türü hangisidir?

A) Deneme B) Sohbet C) Makale D) Haber yazısı

5 Bilgi: Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemlerde birleşme sırasında birleşik eylemi oluşturan 
sözcüklerde ses düşmesi veya ses türemesi olursa sözcükler bitişik yazılır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcüğün bitişik yazılmasının sebebi 
diğerlerinden farklıdır?

A) Trafik kazasından kurtulan adam hâline şükretti.

B) Salgından dolayı herkes eve hapsolacakmış.

C) Benim en yakın arkadaşım olacakları hisseder.

D) Müdür, memura dosyayı getirmesini emretti.
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6 A, B, C, D, E ismindeki kişiler çorba içmeye gideceklerdir. Bu kişiler, mercimek, ezogelin ve yayla 
çorbalarından birini tercih etmişlerdir. İçtikleri çorbalar hakkında bilinenler şunlardır:

• Her çorba en az bir kişi tarafından tercih edilmiştir.
• A ve B aynı çorbayı tercih etmiştir.
• Yayla çorbasını yalnızca D kişisi içmiştir.
• Ezogelin çorbası üç kişi tarafından tercih edilmiştir.
• C ve E aynı çorbayı içmemiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) C ezogelin çorbası içmiştir. B) E yayla çorbası içmiştir.

C) A ezogelin çorbası içmiştir. D) C mercimek çorbası içmiştir.

7 Covid- 19 virüs salgınıyla oluşan süreç bütün dünyayı derinden etkilemeye devam etmektedir. 
Ülkemiz de bu olumsuz süreçten etkilenmiştir. Dünya ülkeleri arasında bu süreci en hızlı takip eden 
ülkelerden biri olan Türkiye aynı zamanda birçok ülkeye yardım elini de uzatmaktadır. Zamanında 
alınan tedbirler, halkı bilinçlendirme çalışmaları, ileri düzeydeki sağlık sistemimiz, ülkemizin örnek 
alınmasının açık göstergeleridir. Sonuçlar göstermektedir ki problemler ne kadar büyük ve korkutucu 
olursa olsun toplumsal dayanışma ile hem bu problemlerin zararı aza indirilir hem de dünyaya örnek 
olunur.

Yukarıdaki paragrafta ülkemizin Covid-19 salgınıyla ilgi hangi çalışmasından söz 
edilmemiştir?

A) Ülkemizin salgın sürecini iyi takip ettiğinden

B) Ülkemizin birçok ülkeye yardım elini uzattığından

C) Salgına karşı toplumsal dayanışmanın oluştuğundan

D) Ülkemizde ekonomiyle ilgili birçok tedbir alındığından
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8 Olay: Çiftçinin Orhan’ı bataklıktan kurtarması
Yer: Bataklık, Sözveren köyü
Kişiler: Çiftçi Sami, Orhan 
Zaman: İkindi vakti
Anlatıcı: III. Kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Bir gün ikindi vakti tarlamda çalışırken bir çığlık sesi duydum. Hemen çığlığın geldiği yöne 
doğru koştum. Bir de ne göreyim! Yeğenim Orhan bataklığa batmış, çırpınıyordu. Ne yaptıysam 
kurtaramadım onu. Bulduğum kalın bir odun parçası ile onu son anda kurtardım.

B) Sözveren köyünde yoksul bir çiftçi yaşardı. Adı Sami’ydi. Bir gün ikindi vakti tarlada çalışırken bir 
çığlık duydu ve hemen çığlığın geldiği yöne doğru koştu. Bir de baktı ki kardeşinin oğlu Orhan 
bataklığa batmış, kurtulmak için çırpınıyor. Çiftçi bir odun parçasının da desteğiyle Orhan’ı 
bataklıktan çıkardı ve ölümden kurtardı.

C) Köy kahvesinde oturuyorlardı. Tarladan traktörü ile gelen Sami amcaydı. Kahvede oturanların 
yanına geldi ve Orhan’ın bataklığa battığını söyledi, yardım istedi. Köylüler hemen bir halat alıp 
bataklığa doğru koştu. Bütün köy seferber olmuştu. Halatın bir ucunu Orhan’a bağladılar ve 
daha sonra tek seferde çektiler, kurtardılar Orhan’ı.

D) Sözveren köyünde tarlalara ekin zamanı gelmişti. Sami amca da tarlasına gidiyor, tarlasının 
bakımını yapıyordu. Yine öyle bir gündü. Tarlada çalışırken bir çığlık duydu Sami amca. Çığlığın 
geldiği tarafa doğru koştu. Komşu köyden bir çocuğu bataklıkta çırpınırken gördü. Hemen 
çocuğa yardım etti ve onu oradan kurtardı.
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10 Bilgi: Noktalama işaretleri kullanılırken getirdiğimiz noktalama işaretinden 
sonraki kelimenin ilk harfinin büyük mü, küçük mü olduğuna dikkat edilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içine iki farklı noktalama işareti 
getirilebilir?

A) Sabahın erken saatinde kalktı (  ) hemen üstünü giyinip koşarak dışarı çıktı.                   

B) Sinemaya gitmeye karar verdim (  ) Buse ise tiyatroya gitmeye gidecekmiş.

C) Odasına gitmeden önce yerdeki eski (  ) kırık bardakları toplayıp cope attı.

D) Uzun yolculuğumuz akşamüstü bitti (  ) Arabadan inip eşyalarımızı taşıdık.

9

Yukarıdaki görselde Kızılaya bağışlanan kan miktarı ile cinsiyete ve yıllara göre bağışçıların oranları 
hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bu görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bağışlanan kan miktarı, 2015’ten 2019 yılına kadar sürekli artmıştır.

B) 2017 yılında erkek bağışçılar kadın bağışçılardan fazladır.

C) Bu yıllar arasında farklı kan gruplarından bağışlar yapılmıştır.

D) Verilen yıllarda kadın bağışçı oranı sürekli olarak artmıştır.
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11

Yukarıdaki grafikte dört öğrencinin aylık okuduğu kitap sayıları verilmiştir.

Grafikten hareketle hangi öğrencin okuduğu kitap sayısında düzenli bir artış olmuştur?

A) Selim B) Aybüke C) Betül D) Cemil

12 O gün hava çok bulutluydu. Ahmet yatağından hiç kalkmak istemiyor annesi ise ısrarla onu 
uyandırmak istiyordu. Okul tatil edildi, diye düşündü. Erken kalkmanın anlamı yoktu ki. Annesinin 
bu ısrarını hiç anlamıyordu. Yattığı yerden bir türlü kalkamayınca annesi bu defa tekrar yanına 
gelerek ona, niçin artık uyanması gerektiğini anlatmaya başladı. Annesini gözleri yarı aralık bir 
şekilde yaklaşık on dakika dinledikten sonra ona hak verdi. Uyanmalıydı. Okul tatil edilmişti ama 
onu bekleyen uzaktan eğitim vardı. ……………..ve bu durum bir süre daha böyle sürecekti.

Paragraftaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuldaki işler evde yapılamazdı. B) Ev ile okul arasında çok fark vardı.

C) Eğitimine evde devam edecekti. D) Evden çıkıp biraz dolaşmalıydı.
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14 Gönlümüzün güzelliği sevgi ise, beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği 
her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Büyüklerinizle, 
yaşıtlarınızla, kendinizden küçüklerle konuşun; tartışın. Konuşarak pek çok şey öğrenildiği gibi, 
pek çok sorun da çözümlenebilir. Toplumumuzda, bu tür konuşma pek yaygın değil ne yazık ki! 
Ya susuyor ya bağırıyoruz. Konuşmayı bilmiyoruz. Sizler bunu değiştirin. Kendimizde var olan 
kabiliyetleri dışa vururken bunu doğru şekilde yaparsak sonuca ulaşmış oluruz. Neşenizi hiç 
kaybetmeyin. İçimizdeki çocuk yaşasın ki ömrümüz güzelliklerle dolsun.

Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi ve Barış B) Saygılı Olmalıyız

C) Beyin ve Kalp D) İçimizdeki Güzellikler

13 Akif, Suna, Ceyda, Derya, Engin, Fatih, Gizem ve Hüseyin isimli kişiler bir üniversitenin Diş 
Hekimliği, Tıp, Veterinerlik ve Eczacılık bölümlerini kazanmışlardır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir:

• Her bölümü ikişer kişi kazanmıştır.
• Suna Eczacılık bölümünü kazanmıştır.
• Ceyda ve Engin aynı bölümü kazanmıştır.
• Akif ve Hüseyin farklı bölümleri kazanmıştır.
• Tıp bölümünü kazananlar kadındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Hüseyin Veterinerlik bölümünü kazanmıştır.

B) Ceyda Eczacılık bölümünü kazanmıştır.

C) Engin Diş Hekimliği bölümünü kazanmıştır.

D) Suna ve Hüseyin aynı bölümü kazanmıştır.
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15 Spor müsabakaları için 7/A ve 7/B sınıflarından Semanur, Talha, Duru, Songül, Mustafa seçilmiştir. 
Bu kişilerin her biri; futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve badminton müsabakaları için İzmir, 
Afyon, Çanakkale, Erzurum ve Rize şehirlerinden birine gitmiştir. Bu kişilerin sınıfları, gittikleri 
şehirler ve katıldıkları müsabakalarla ilgili şunlar bilinmektedir:

● Songül, masa tenisi müsabakasına katılmıştır. 
● Duru, Erzurum’a gitmiştir.
● 7/B sınıfından Semanur, İzmir’e gitmiştir. 
● Futbol, basketbol ve badminton müsabakalarına katılanlar 7/A sınıfındandır.
● Afyon’a giden Mustafa, basketbol müsabakasına katılmıştır.

Bu bilgilere göre kişilerden hangilerinin hem sınıfları hem müsabakaya katıldıkları spor 
dalları hem de gittikleri şehir kesin olarak bellidir?

A) Mustafa ve Semanur B) Songül ve Mustafa

C) Duru ve Semanur D) Songül ve Duru
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CEVAP ANAHTARI

1. B

2. D

3 A

4. A

5. C

6. C

7. D

8. B

9. C

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. A


