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TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR. 

ADI- SOYADI: SINIF-NO: ALDIĞI NOT: 

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
kökü diğerlerinden farklıdır?
A) En büyük hayali tanınmış bir hekimlik okuluna
gitmekmiş.
B) Bazı sanatçıların eserlerini anlayabilmek için
onlar gibi bakmak gerekir.
C) Hayatı boyunca sıkıntı çekmiş benim ninem.
D) Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulabiliriz.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin
yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Bu yapı iki bin yıldır ayakta duruyor.
B) Öğretmenin verdiği yazı ödevini bitirdim.
C) Yapılan kazı çalışmaları uzun sürecek.
D) Onun sözü benim için yeterlidir.

   Geçen sene büyükbabamı   kaybettiğimizde çok 
üzülmüştük. 
3. Altı çizili sözcükleri sırasıyla yapılarına
göre değerlendirdiğimizde hangi seçenek
doğru olur?
A) Birleşik-Birleşik-Basit
B) Birleşik-Birleşik-Türemiş
C) Birleşik- Basit-Türemiş
D) Basit-Türemiş-Türemiş

   Çevreyi korumamız gerektiğini hepimiz çok iyi 
biliyoruz …… hiçbir şey yapmıyoruz. 
4. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) fakat B) ama    C) buna rağmen   D) çünkü

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı
ifadeleri düşüncenin yönünü değiştirecek şekilde
kullanılmıştır?
A) Evi bir güzel temizlemiş üstelik yemek de yapmış.
B) Seninle çalışmak isterdim sonuçta en yakın
arkadaşımsın.
C) Sizi ailece çok seviyoruz çünkü çok anlayışlı ve güler
yüzlü birisiniz.
D) Saatlerdir musluğu tamir etmeye uğraştım fakat bir
türlü başaramadım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” eki
cümleye “yaklaşık” anlamı katmıştır?
A) Akşama doğru Buseler burada olur.
B) Sabahları kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam.
C) Seni soran kırk yaşlarında bir hanımdı.
D) Aileler işin içine girince her şey karıştı.

(I) Yazmak için gelmişti sanki dünyaya. (II) Kelimeler,
haydi gel, diye çağırıyordu onu. (III) O da kimseyi
dinlemiyor, kelimelerin peşine takılıp gidiyordu.
(IV) Mutluydu, gerisi de önemli değildi.
7.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma
sanatı yapılmıştır?

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

• Ucuz etin yahnisi yavan olur.
• Yalnız taş  duvar olmaz.
• Üzüm üzüme baka baka kararır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerinden
herhangi birinin açıklaması değildir?
A) Ucuza mal olan şeyler niteliksiz olabilir.
B) Başkalarıyla ilişki kurarak  işbirliği yaparak önemli
işleri yapmak daha kolaydır.
C) Her zaman bir arada bulunan kişiler birbirlerinin
huyunu alır.
D) Gereksinim duyulan şey değer kazanır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı
gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) Sınavı kazansın diye babası elinden geleni yapmış.
B) Çok televizyon izlediğinden gözleri iyi görmüyordu.
C) Ödünç aldığı arabayı yıkatmak üzere çıktı.
D) Okulda işlenen konuyu pekiştirmek için EBA’dan
video izliyorum.

10. Buna göre aşağıdaki parçalardan hangisinin türü
hikâye olamaz?
A) O sırada kapı çaldı. Gelen postacıydı. Gülümseyerek
elindeki mektubu bana uzattı.
B) Peri kızı tılsımlı değneğiyle ona dokununca her şey
birden değişti.
C) Rahatımın bozulmasından hoşlanmamıştım.
İstemeye istemeye gittim.
D) Yangın tatbikatı için itfaiyeciler gelmişti. Ateşi nasıl
söndürmemiz gerektiğini bize anlattılar.

I. Kulağına küpe olmak III. Kulak asmamak
II. Kulak kabartmak IV. Kulak ardı etmek
11. Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca
birbirine yakındır?
A) I ve IV      B) II ve III      C) II ve IV      D) III ve IV

Hikâye türünün özelliklerinden biri 
yaşanmış ya da yaşaması mümkün olayları 
ele almasıdır. 



Aşağıdaki tabloda Muğla’da üretilen zeytin miktarı 
yıllara göre ton olarak verilmiştir. 

Yıllar Yeşil Zeytin Siyah Zeytin Ortalama 

2016 50 66 59 

2017 55 60 66 

2018 62 82 74 

12. Bu tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Her yıl hem yeşil zeytin hem de siyah zeytin üretim 
miktarı artmıştır. 
B) Siyah zeytin her yıl yeşil zeytinden daha fazla 
üretilmiştir. 
C) 2017 yılında üretilen yeşil zeytin miktarı bir önceki 
yıldan fazladır. 
D) Siyah zeytin üretiminin en fazla olduğu yıl 2018’dir. 
 
   2010 yılında 11 yaşındaki Tenith Adithyaa, evinde 
muz yapraklarından elde ettiği çevre dostu ürünlerle 
yedi farklı uluslararası ödül kazanmıştı. Şimdi de bu 
teknoloji geliştirilerek sürdürülebilir malzemeler 
üretilmeye başlandı. Muz yapraklarının ham madde 
olarak kullanıldığı çevre dostu, mantar ve bakterilere 
karşı dirençli, esnek ve aşırı sıcağa dayanıklı ürünler 
elde edildi. Bardak, koni, kutu ve zarf gibi 30 çeşit ürün 
geliştirildi. Bu ürünler yaklaşık bir yıl yeşil kalıyor ve 
kullanıldıktan sonra hayvan yemi ya da gübre olarak 
kullanılabiliyor. 
13. Bu metne verilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tasarım                     C) Geri dönüşüm 
B) Çocuk dünyası          D) Plastik çöpler 
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi 
kullanılmamıştır? 
A) Sınıf iki gün önce boyandığından boya kokusu 
henüz gitmemişti. 
B) Arkadaşını ziyarete giderken ona kocaman bir buket 
çiçek götürmüştü. 
C) Sınav sonuçlarını incelemek için komisyon kuruldu. 
D) Meclis dün gece yeni yasayı onayladı. 
 
• Arkasından adam salıp çocuğu çağırdılar. 
• Geçen yıl budanan ağaç dal salıp meyve verdi. 
• Kimsenin başını derde salmadan olayı bitirdi. 
• Peşinden kardeşini saldım parasını unutunca. 
15. Yukarıdaki cümlelerde “salmak” sözcüğü kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır? 
  A) 1         B) 2           C) 3          D) 4 
 
16.  “Üzere” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine 
koşul anlamı katmıştır? 
A) Yeniden yollara düşmek üzere evden ayrıldı. 
B) Maç başlamak üzere, hızlı ol. 
C)Anlaşmada belirtildiği üzere ödemeler zamanında 
yapıldı. 
D) Yarın getirmek üzere istediğin kitabı alabilirsin. 
 

17. Aşağıdakilerin hangisinde örnekleme yapılmıştır? 
A) Derslerde pek çok örnek çözmüştük. 
B) Bu yıl on iki tane kitap okuyacakmışız. 
C) Denizden pet şişe, ayakkabı vb. birçok çöp çıkmıştı. 
D) Bugünkü dersimizin konusu zamirlermiş. 
 
  Uzmanlar, Dünya’nın ikliminde değişiklikler olduğunu 
ve atmosferdeki değişimler nedeniyle bu yüzyılda 
iklimin küresel olarak ısınacağını açıkladılar. Bunun en 
önemli nedeniyse atmosferdeki karbondioksit 
oranının artması. Bilgisayar modelleri, iklim 
değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin kuzey 
kutup bölgesi ve çevresi olduğunu gösteriyor. Bazı 
araştırmalar, Grönland’ı kaplayan buz tabakasının 
erimeye başladığını, Alaska’da buzdağlarının azaldığını 
gösteriyor. Sıcaklığın çok küçük oranda artması bile bu 
bölgelerdeki canlıların yaşamında önemli değişikliklere 
yol açabilir.  
18. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Küresel ısınma                C) Bilgisayar modelleri 
B) Kutuplarda yaşam          D) Dünyadaki canlı çeşitliliği 
 
    Anadolu, canlı çeşitliliği bakımından çok zengin bir 
yer. Ancak bu çeşitlilik son yüzyıllarda giderek azalıyor. 
Eskiden Anadolu’da yaşamış olan pek çok bitki ve 
hayvan türü artık ülkemizde yok. Bazı türler de yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ormanlarda ağaçların 
kesilmesi, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık 
ortalamalarının değişmesi, kuraklık, yasal olmayan 
şekillerde avlanma, zararlılara karşı bazı ilaçların aşırı 
miktarda kullanılması, nüfusun ve yerleşim alanlarının 
artması bazı canlı türlerinin yok olmasına zemin 
hazırlıyor.  
19. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) İnsan, tüm canlılar içinde doğaya en çok zarar veren 
canlıdır.  
B) Anadolu’daki canlı türlerinin bir kısmı yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır.  
C) Doğanın değişik nedenlerle hor kullanılması canlı 
türlerine zarar vermektedir.  
D) Küresel ısınma, her alanda olduğu gibi canlı türleri 
açısından da tehdit oluşturmaktadır. 
 
I.  Yazar bugüne kadar pek çok eser kaleme almıştır. 
II. Eserlerinde sıra dışı kişilere başarılı bir şekilde yer 
vermiştir. 
III. Yazar eserlerinde  ilginç bilgiler vermektedir. 
IV. Kaleme aldığı her eser okuyucuda farklı tatlar 
bırakır. 
20. Yukarıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır? 
   A) I        B) II            C) III            D) IV 

        

 Not : Her soru 5 puandır. 
                                                                      Nihal KALAY 
                                                                 Türkçe Öğretmeni 


