
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 

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 yapmak için spor salonuna yazıldı. 

B) Düzenli spor yaparsak vücudumuzun direnci artar. 

C) Düzenli spor yaptığı için kendini 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. “Gençliğim bu şehrin ıssız sokaklarında geçti.” 

cümlesindeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi 

ses olayları vardır? 

A) Ünsüz sertleşmesi- Ünlü düşmesi- Ünsüz 

yumuşaması 

B) Ünsüz yumuşaması- Ünlü daralması- Ünsüz 

sertleşmesi 

C) Ünsüz yumuşaması- Ünlü düşmesi- Ünsüz 

sertleşmesi 

D) Ünsüz sertleşmesi- Ünlü daralması- Ünsüz 

yumuşaması 
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcükte “ünsüz türemesi” vardır? 

A) Telefonuna yeni uygulamalar yüklemişti. 

B) Aklından geçenleri anlatmaya başladı. 

C) Çocuk, bir köşede hıçkırarak ağlıyordu. 

D) Sana yanlış yapanları bile sen affetmelisin. 
 

11. I. Konuları tekrar edince daha iyi anlıyorum. 

      II. Yazılılarımız mayıs ayı sonunda bitiyor. 

      III. Hafta sonları resim kursuna gidiyorum. 

      IV. Verdiğin hediyeyi hâlâ saklıyorum. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

“ünlü daralması” vardır? 

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

 
Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki ne kadar kurnaz 

olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu 

alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve 

hile bilirmiş. Kedi:”Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş.”Bir 

tek yol bilirim o da kaçmaktır.” Tilki:”Kedi kardeş!” 

demiş,”Ben her tehlike karşısında başımın çaresine 

bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım 

bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.” Az sonra bir 

sürü bağrışma duymuşlar. Bir avcı topluluğuna ait olan 

köpekler bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. 

Kedi hemen yanındaki bir ağaca saklanmış. Tilki ”Acaba şu 

hileyi mi yapsam yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye 

başlamış. Tam birini uygulayacakmış ki tazılar etrafını 

çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün olanları 

yukarıdan seyreden kedi çok hile bilmediğine şükretmiş. 

12. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Masal        B) Hikâye      C) Fabl       D) Haber metni 
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcükte “ünsüz yumuşaması” yoktur? 

A) Kalemi kırıldığı için yazıyı tamamlayamadı. 

B) Defterin iki gün önce okulda kaybolmuş. 

C) Tenceredeki kızgın yağı bir anda yere döktü. 

D) Söylediğin sözler arkadaşının kalbini kırmış. 

 

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. “-mak/-mek” ekini alabilen kökler fiil kökü,          

“-  mak/-mek” ekini alamayan kökler ise isim 

köküdür. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 

kökü diğerlerinden farklıdır? 

A) Yaşlılık 

B) Yazılı 

C) Yüzücü 

D) Yangın 

 

16. Dilimizde bazı sözcükler cümledeki kullanımına 

göre isim kökü ya da fiil kökü olurlar. Örneğin, “yat” 

sözcüğü “Çocuk annesinin yanına yattı.” cümlesinde 

fiil kökü, “Şu karşıda duran yata bineceğiz.” 

cümlesinde isim kökü olarak kullanılmıştır. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili sözcüğün kökü isimdir? 

A) Arkadaşımın babası bize kapıyı açtı. 

B) Kümesindeki en sevdiği hayvan kazdı. 

C) Akşehir’den Konya’ya iki saatte vardı. 

D) Adam erkenden ahıra gidip inekleri sağdı.  

 

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün 

anlamını değiştiren bir ek (yapım eki) almamıştır? 

A) Oyunculuk 

B) Kazaklarımız 

C) Kalitesiz 

D) Boyacılar 
 

18. “Akdeniz’in dalgaları cilveli 

         Akdeniz’dir denizlerin güzeli.” 

Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 A) Benzetme                   B) Kişileştirme    

 C) Abartma                     D) Konuşturma 
 

19. “ayakkabı” sözcüğüne aşağıdaki eklerden 

hangisi getirilirse sözcüğün anlamı değişerek sözcük 

yeni bir anlam kazanır? 

A) –lık            B) –lar           C) –nın           D) –mız 
 

20. “Bilgisayar oynamayı seviyorum……… derslerim 

yoğun olduğu için çok fazla oynayamıyorum.” 

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilemez? 

A) ama            B) çünkü          C) fakat           D) ancak 

Salih Emre ÖNAL 

                   Türkçe Öğretmeni 


