
 

                               YERDEKİ RESİM 
   Zeynep ve ailesi Ankara`dan teyzesini ziyaretten 
dönüyordu. Zeynep arka koltukta tüm masumiyetiyle 
uyuyordu. Ama birden büyük bir ses ile sarsıldı 

Zeynep. Arabaları kaza yapmıştı. 
Gözlerini açtığında hastanede 
olduğunu fark etti. Ağladı uzun 
uzun annesi gelir de sarılır diye 
ama gelmedi kimsecikler. Bir hafta 
sonra iyileşince takım elbiseli bir 
adam ile güzel giyimli bir kadın 
onu hastaneden aldılar. 
Büyük bahçeli çok katlı bir binaya 

getirdiler. ”Burası artık senin evin.”dediler. Bu cümle 
karşısında şaşkına döndü ve ne söyleyeceğini 
bilemedi.Sadece dudaklarından “Ya annem!”sözü 
döküldü. Yutkundu görevli, hiçbir şey 
söyleyemedi.”Her şey güzel olacak.”diyebildi sadece. 
  Zeynep, bir sürü arkadaşın, oyuncağın olduğu bu 
yerde kendini çok yalnız hissediyordu.İçinden hiçbir 
şey yapmak gelmiyordu.Bir sabah görevlinin 
gördüğü manzara göz yaşartıcıydı.Zeynep bahçeye 
çizdiği bir kadın resminin üzerinde iki büklüm 
yatıyordu.Görevli,Zeynep`i yerden kaldırıp odasına 
götürdü.Anne sıcaklığı ile sarılıp onu yatağında 
uyuttu.Zeynep çok üzülecekti ama alışacaktı da. 
Çünkü başka çaresi yoktu. 

                                                                     Tuncay AKAT 
                                         SORULAR 
1.Soru ( 5 puan ) 
Zeynep’in hastanede gözlerini açmasına sebep olan 
olay nedir? 
Arabayla kaza yapmaları. 
 
 
2.Soru ( 5 puan ) 
Zeynep`i bahsi geçen kişiler nereye götürüyor? 
Büyük bahçeli çok katlı bir binaya, çocuk esirgeme 
yurduna. 
 
3.Soru ( 5 puan ) 
Görevlinin bahçede fark ettiği ve duygulanmasına 
sebep olan olay nedir? 
Zeynep’in bahçeye çizdiği bir kadın resminin 
üzerinde iki büklüm yatması. 
 

  4.Soru ( 4  puan ) 
“Sadece dudaklarından ‘Ya annem!’sözü döküldü.” 
Cümlesindeki “dudaklarından dökülmek” sözünün 
anlamını cümlenin gelişinden tahmin ediniz. 
Bir şeyi istemsizce söylemek. 
 

  5.Soru ( 5 puan )  

 
   “Zeynep ve ailesi Ankara`dan teyzesini ziyaretten 
dönüyordu. Zeynep arka koltukta tüm masumiyetiyle 
uyuyordu.Ama büyük bir ses ile sarsıldı Zeynep. 
Arabaları kaza yapmıştı…” 
 
Metinden alınan yukarıdaki paragrafta hangi 
cümleden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? 

“Ama büyük bir ses ile sarsıldı Zeynep.” 
 
  6.Soru (5 puan ) 
Aşağıdaki cümleleri yandaki Yerdeki Resim” adlı 
metne göre değerlendirerek doğru olanların başına 
“D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

 
(D ) Metinde anlatılanlar gerçeğe uygundur. 
(Y  ) Bilgilendirici bir metindir. 
(D ) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. 
(Y  )  1`inci kişi ağızdan aktarım yapılmıştır. 
(D )  Metinde ağır basan duygu “hüzün”dür. 

 
  6.Soru ( 8 puan ) 
 
 
 
 
 
 
( 1 ) Bahar neşesiyle çocukları kucaklıyordu. ( 2 ) 
Çocuklar çok mutluydu. ( 3 ) Dünya kadar oyun 
çocukları bekliyordu.( 4 ) Masmavi gökyüzü,yeşil 
doğa,altın sarısı güneş doğanın gerdanlığı gibiydi.  
  
Yukarıdaki sıralı ifadeleri anlam özelliğine göre 
aşağıdaki bölümlere yazınız. 
 

Duygusal Abartı Hayali Betimleyici 

2 3 1 4 
  7.Soru (3 puan ) 
İnsanların hayatı her zaman yolunda gitmez.Güzel 
günlerimiz olabileceği gibi kötü günlerimiz de olur, 
olacaktır da.Hatta bazı sorunlar çözümsüz de 
gelebilir.Böyle durumlarda dostlarımız sığınacak en 
önemli limandır.Belki sorunlarımız çözülmez fakat 
konuşmak,paylaşmak hepimize iyi gelecektir. 
Yukarıdaki metne uygun bir görsel kullanmak 
istediğimizde aşağıdakilerden hangisini seçeriz? 
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  8.Soru ( 5 puan  
“ Koku” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmıştır? 
 
A)  Mutfaktan güzel yemek kokuları geliyordu. 
B)  Gripten dolayı burnu koku almıyordu. 
C)  Köpek bagajdan gelen kokuya yöneldi. 
D)  Ortalıkta savaş kokusu vardı. 

 
  9.Soru ( 5 puan ) 
 
Sözcük  Eş Anlamlısı  Zıt Anlamlısı 

              yoksul   

  mutlu          üzgün 

 
Yukarıdaki tabloda          ,           ,               şekilleri ile 
belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 
                                                 
A)    Zengin          Mutsuz           Fakir 
B)     Zeki               Tatlı               Neşeli 
C)    Fakir              Neşeli            Zengin 
D)    Soğuk           Zengin            Sıcak 
 

  10.Soru ( 5 puan )                                            Artı Puan 
 
Gitar çalmaya başladığımda 
daha küçücüktüm.Parmakla- 
rım küçük olduğu için 
perdelere yetişmiyordu.Ama 
büyük bir hevesle çalıyordu. 
 

Altı çizili cümlenin anlam özelliği hangi seçenekte 
verilmiştir? 

A)  Sebep-Sonuç Cümlesi      B) Amaç-Sonuç Cümlesi 
C)   Koşul Cümlesi                 D) Karşılaştırma Cümlesi 
 

  11.Soru ( 5 puan ) 
 
(1) Şair yakın zamanda yeni kitabını çıkardı.(2) Şiir 
kitabında toplam 32 şiir bulunuyor.(3) Tüm şiirler 
dörtlükler halinde yazılmış. (4) Şiirlerdeki akıcılık ve 
etkileyicilik hemen göze çarpıyor. 
 
Yukarıdaki cümlelerden hangisi öznel yargılıdır? 
A) 1                      B) 2                    C) 3                       D) 4 

  12.Soru ( 5 puan ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki cümledeki yazım yanlışının sebebi 
nedir? 
A) De bağlacının yazımı 
B) Mi edatının yazımı 
C) Özel isimden sonra gelen saygı sözcüğünün 
yazımı 
D) Özel adın yazımı 
 

  13.Soru ( 5 puan ) 
 
Virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleleri 
ayırmıştır? 

A)  Annem, her zaman bize destek olmuştur. 
B)  Kitaplarını,kalemlerini çantasına koydu. 
C)  Her güçlüğü yendi,başarıya ulaştı. 
D)  O, adama uzun uzun baktı.  
 

  14.Soru ( 5 puan )                                  Artı Puan 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri getirilmelidir? 
 
A) Otobüs – Fakat – Uçak      B) Uçak –Çünkü – Otobüs 
C)  Tren – Sadece –  Uçak       D) Otobüs –Bazen – Tren 
 

15.Soru ( 5 puan ) 
 
 
 
Yukarıdaki cümledeki sözcüklerden hangisi anlam 
değiştiren bir ek almıştır? 
A) Çocuklar                                  B) Bahçede 
C) Evcilik                                      D) Oynuyor 

16.Soru ( 5 puan )  
16.Soru ( 5 puan ) 
 
Aşağıdaki seçeneklerdeki altı çizili sözcüklerden 
hangisi bir ismin özelliğini belirtmektedir? 
 
A)  Dolapta duran kitapları öğrencilere dağıttı. 
B)  Bugün çalıştığı yerde çok yorulmuştu. 
C)  Elindeki kırmızı çiçeği öğretmenine uzattı. 
D)  Bahar gelince tüm doğa çiçeklendi. 
 

17.Soru ( 20 puan )                    Metni Tamamlama 
                                   MUTLU GÜN  

O gün köpeğim Tarçın`la sokakta                       
oynuyorduk..............................................................................   
.....................................................................................                   

                     ...........  
 

 

 

 

 

BU BÖLÜMDE HERKES KENDİ ÖZNEL 

YAZISINI YAZACAKTIR. 
 

……… ile yolculuk yapmak istemiyordu. …… 
yükseklik korkusu vardı.O nedenle işi de acil ol-
madığı için …………….. ile gitti. 

Yani Fehmi bey bu saatte 
korku filmi izlenir mi? 

   Çocuklar bahçede evcilik oynuyor. 


