
Türkiye’de çağdaş anlamda halter sporu, 19. yüzyılın 

sonlarında, aletli jimnastiğin bir parçası olarak 

Galatasaray Lisesinin Fransız öğretmenleri 

öncülüğünde başlamıştır. Bu sporu benimseyen ilk 

Türk ise Faik Üstünidman’dır. Üstinidman, günlük 

çalışmalarında 115 kg’lık ağırlıklar kaldırmış; bu spor 

dalında birçok sporcunun yetişmesine de öncülük 

etmiştir. Ali Rana, Tatar Süleyman, Bedri Nesip gibi 

isimler halterin kulüpler düzeyinde ele alınmasında 

önemli çalışmaları olan ilk sporcularımız olmuştur. 

1. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dünyada halter sporunun gelişimi 

B) Halter sporunun ülkemizdeki gelişimi 

C) Başarılı halter sporcuları 

D) Halter sporunun günümüzdeki durumu 
 

 Anne babaların çocuklarına karşı yerine getirmeleri 

gereken en önemli ebeveynlik görevlerinden birisi de 

onları dinlemektir. Anne-babalar, çocukların yaşı ne 

olursa olsun birey olarak onları dinlemelidir. İletişim 

kopukluğu, istenmeyen davranışların en önemli 

kaynağıdır. Her yaş döneminde tüm koşullar 

içerisinde çocuklarımızı karşımıza alıp mutlaka onları 

konuşturmalıyız. Unutmayalım ki çocuklarımızı bizler 

dinlemezsek onlar kendilerini dinleyecek birilerini 

mutlaka bulur. 

2. Bu parçanın bize vermek istediği asıl mesaj (ana 

fikir) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anne babalar çocuklarıyla iyi iletişim kurmak için 

onları dinlemelidirler. 

B) Çocuklar anne babalarına sadece sorunlarını 

anlatmalıdır. 

C) Anne babalar çocuklarına eşit değer vermelidir. 

D) Çocuklar, anne ve babalarıyla her zaman iyi 

geçinmelidir. 
 

Palandöken Dağı, Erzurum'da bulunan 3125 metre 

rakımlı, yerkabuğunun biçim değiştirmesi sonucunda 

oluşmuş bir dağdır. Palandöken, Türkiye'nin en uzun 

pistine sahip olan kayak merkezi ile ülkenin önde 

gelen kayak merkezlerinden biridir. 

3. Bu parçada “Palandöken Dağı’yla” ilgili 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Nerede yer aldığına 

B) Yüksekliğine 

C) Dünyadaki önemine 

D) Nasıl oluştuğuna 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 

diğerlerinden farklı bir noktalama işareti 

getirilmelidir? 

A) Eyvah, ödevimi yapmayı unutmuşum 

B) Arkadaşlar, öğretmen derse geç gelecekmiş 

C) Yaşasın, bugün de soruyu doğru cevapladım 

D) Türkçe dersinde işlediğimiz son konu neydi 
 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A) Arkadaşımla yirmibir yıl sonra görüştük. 

B) Yemekte hepimize 5’er tane dolma düştü. 

C) Programa tam elli dört kişi katıldı. 

D) Yarışmada 2’inci olan sporcu çok üzüldü. 
 

6. I. Ahmet, çok ince düşünceli bir arkadaşımızdı. 

    II. Bana fırından sıcak ekmek almamı söyledi. 

    III. Düşünceleriyle hepimizi aydınlatan bir liderdi. 

    IV. Oda çok karanlık olduğu için ışığı yaktık. 

Numaralanmış cümlelerden hangileri gerçek 

(temel) anlamıyla kullanılmıştır? 

A) I ve II                        B) II ve III  

C) I ve IV                       D) II ve IV 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin 

gerçekleşmesi bir koşula (şarta) bağlanmıştır? 

A) Düzenli spor yapabilmek için spor salonuna 

yazıldı. 

B) Düzenli spor yaparsak vücudumuzun direnci artar. 

C) Düzenli spor yaptığı için kendini çok dinç 

hissediyor. 

D) Düzenli spor yapınca bağışıklık sistemi güçlendi. 
 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) 

anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Elbette giden dostlar bir gün gelecekler. 

B) Okuduğunu anlatma becerini geliştirmelisin. 

C) İyi dostlar kazanmak için çabalamalıyız. 

D) Bu kocaman evin odaları da çok büyüktü. 
 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

“cins-soyut-çokluk” ismidir? 

A) Buse, arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. 

B) İnsanın insana verebileceği en güzel hediye 

sevgidir. 

C) Türkiye’nin çok yüksek dağları vardır. 

D) Ayşe, hayallerini her akşam annesine anlatırdı. 
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10. Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla “somut-özel-

topluluk “isimleri kullanılmıştır? 

A) bardak-Akşehir-öğrenciler 

B) tencere-Konya- grup 

C) akıl-sevgi-ordu 

D) Ahmet-takım-ev 
 

11. “-ler-lar” çokluk eki cümleye çokluk anlamının 

dışında abartma, benzerleri, yaklaşıklık, küçümseme 

saygı gibi anlamlar da katar. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk 

eki cümleye “saygı” anlamı katmıştır? 

A) Hanımefendiler kalkacakmış da iş yapacakmış! 

B) Babamın dünyalar kadar derdi vardı. 

C) Müzenin açılışını Vali Beyler yapacak. 

D) Bizim ülkemizde Mevlanalar, Yunus Emreler 

bitmez. 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisinin anlatıcısı (birinci 

kişi-üçüncü kişi) diğerlerinden farklıdır? 

A) Apartmanda bir anda çığlıklar duyuldu. Kapıyı açıp 

dışarı çıktığımda alt kattaki komşularımızın 

tartıştıklarını gördüm.  

B) Ahmet Bey, okula gitmek için erkenden evden 

çıktı. Arabasına yaklaştığında ise onu bir sürpriz 

bekliyordu. Arabasının arka lastikleri patlamıştı.  

C) Konya’ya henüz çocuk denecek yaşta gelmişti. Yol 

bilmiyor, iz bilmiyordu. Gidebileceği bir adresten ve 

biraz paradan başka hiçbir şeyi yoktu.  

D) Öğretmen çocukları yanına çağırdı. Onlara haftaya 

bir şiir yarışması olduğunu, katılım sağlamalarını 

istediğini söyledi.  
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

iyelik eki almamıştır? 

A) Kalemi kırıldığı için yazıyı tamamlayamadı. 

B) Defterin iki gün önce okulda kaybolmuş. 

C) Öğretmen şiirimi çok beğendi. 

D) Babam arabayı biraz ileriye park etti. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından (öznellik-nesnellik yönünden) 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Durakta siyah ceketli bir adam bekliyordu. 

B) Ayakkabıları yırtık, acınacak haldeki bu adamın 

haline çok üzüldüm. 

C) Adama nereye gideceğini sordum. 

D) Adam, oğlunun dükkânına gideceğini söyledi. 

15. “Bundan tam yirmi bir yıl önceydi. Babam beşinci 

sınıfı bitirdiğim gün bana yemyeşil, güzel mi güzel bir 

bisiklet almıştı. Bahçeye girdiğimde sevinçten ne 

yapacağımı bilememiştim. O gün belki de hayatımın 

en mutlu günüydü. O günü hiç unutamıyorum.” 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gezi yazısı    B) Mektup   C) Anı   D) Biyografi 
 

16. “O” sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri 

olarak kullanılabilir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü 

işaret zamiri olarak kullanılmıştır? 

A) Akşamla onunla buluşup sinemaya gideceğiz. 

B) Bana bu telefonu o hediye etti. 

C) Onu da çantana koymayı unutma. 

D) Doğum gününe onu da mutlaka çağırmalısın. 
 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

işaret zamiridir? 

A) Bunu bir ay önce okumuştum. 

B) Bugün derse bazıları gelmemiş. 

C) Tahtadaki soruyu kim çözdü? 

D) Verdiğiniz ödevi kendim yaptım. 
 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 

yapılmıştır? 

A) Babam bugün işte çok yorulmuş. 

B) Kardeşim istediği olmayınca kıyameti kopardı. 

C) Uzun süredir görmediğim arkadaşım çok 

zayıflamış. 

D) Akşam saatlerinde market çok kalabalık oluyor. 
 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

sıfattır? 

A) Türkçe yazılısına herkes katılmış. 

B) Şunu bana uzatabilir misiniz? 

C) Kitaptaki zor soruları da çözdüm. 

D) Benimle konuşmak için buraya gelmelisin. 
 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcük niteleme sıfatı değildir? 

A) İyi insanlarla karşılaşmak için siz de iyi olmalısınız. 

B) Ahmet, yeni arabasıyla yanımıza geldi. 

C) Çalışkan öğrenciler arkadaşları tarafından 

sevilirler. 

D) Öğretmen sunuculuk için iki öğrenci seçti. 

Salih Emre ÖNAL 

                   Türkçe Öğretmeni 


