
İnsanlığın ortaya çıktığı günden bu yana yapı 

malzemesi olarak ahşap sıklıkla tercih edilmektedir. 

Konutların yapı malzemesi olmasının dışında ahşap, 

yangına ve uzun süre hasar görmeden kullanıma 

elverişli yapısıyla sokak direklerinde sıklıkla kullanılır. 

Doğadan gelen ürünlerin sağlığa olumlu etkileri 

üzerine yapılan araştırmalardan sonra ahşap, 

oyuncak üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. 

Yine evlerimizde hediyelik eşya ya da süs eşyaları 

olarak da ahşap ürünler kullanılmaktadır. 

1. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahşap malzemelerin dayanıklılığı 

B) Ahşabın kullanım alanları 

C) Ahşap ürünlerin sağlığa yararları 

D) Ahşaptan yapılan süs eşyaları 
 

 Biliyorsunuz, meslek seçimi zor bir süreçtir. Bu 

süreçte insanlar ilgi ve yeteneklerine göre meslek 

seçimi ile iş olanaklarına göre meslek seçimi arasında 

kalırlar. Burada ilgi ve yeteneklerine uygun mesleği 

seçmeleri çok önemlidir. Sırf iş olanakları iyi diye 

sevmediğimiz bir mesleği seçmemeliyiz. Eğer mutlu 

bir yaşam geçirmek istiyorsak mutlu bir şekilde 

gideceğimiz bir işimiz olmalıdır. Yani işimizi sevmeye 

çalışmak yerine sevdiğimiz işi yapmak bizi daha çok 

mutlu edecektir. 

2. Bu parçanın bize vermek istediği asıl mesaj (ana 

fikir) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İlgilerimize ve isteklerimize uygun, sevdiğimiz 

mesleği yapmak bizi mutlu eder. 

B) Şartları değiştiremiyorsak yaptığımız işi sevmeye 

çalışmalıyız. 

C) Tüm başarılı bilim insanları sevdikleri işleri 

yapmışlardır. 

D) Sevdiği işi yapan herkesin sorunsuz bir hayatı olur. 
 

Narman Peribacaları, Erzurum’un Narman ilçesinde 

yer almaktadır. Rüzgâr ve su erozyonunun toprağı 

aşındırmasıyla oluşmuştur. Kırmızı rengi ve eşsiz 

görünümüyle “Kırmızı Periler Diyarı” olarak da 

bilinen Narman Peribacaları, her yıl binlerce yerli ve 

yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. 

3. Bu parçada “Narman Peribacaları” ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Nasıl oluştuğuna 

B) Nerede bulunduğuna 

C) Renginin neden kırmızı olduğuna 

D) Başka bir isimle de bilindiğine 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül “Anlam 

karışıklığını önlemek için kullanılır.” göreviyle 

kullanılmıştır? 

A) Günde üç saat ders çalışıyor, en az iki yüz soru 

çözüyordu. 

B) Evet, bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum. 

C) Genç, adamın arkasından öylece bakakaldı. 

D) Sınıfımızdan Alper, Hasan ve Ayhan bilgi 

yarışmasına katıldılar. 
 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Reşat Nuri’nin Çalıkuşu romanını iki kez okudum. 

B) Yazın tatile Antalya’nın Alanya ilçesine gideceğiz. 

C) Bu gezide bize Selin hanım rehberlik yapacak. 

D) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür. 
 

6. I. Bu işte senin de parmağın var, biliyorum. 

    II. Bahçeden su çıkarmak için derin bir kuyu kazdı. 

    III. Varlığıyla içimizi ısıtan bir arkadaşımızdı. 

    IV. Oda çok karanlık olduğu için ışığı yaktık. 

Numaralanmış cümlelerden hangileri gerçek 

(temel) anlamının dışında kullanılmıştır? 

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

                                                                                                    

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin 

gerçekleşmesi bir koşula (şarta) bağlanmıştır? 

A) Düzenli spor yapmak için spor salonuna yazıldım. 

B) Düzenli spor yaparsan sağlıklı bir yaşamın olur. 

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 kullanılmamıştır? 

A) Sınavda yaptığın yanlışları hemen düzeltmelisin. 

B) Yaşlıların gençlere verdiği öğütler çok kıymetlidir. 

C) Her gecenin sonunda mutlaka bir gündüz vardır. 

D) Daha ileri gitmek için bazen geri gelmek gerekir. 
 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük 

kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 

yapılmıştır? 

A) Akşehir’e geleli tam yedi yıl kadar oldu. 

B) Yeni okuldan çıkmıştım ki sen aradın. 

C) Rakibini bu kadar azımsamanı doğru bulmuyorum. 

D) Arkadaşımın beklenmedik sürprizi karşısında çok 

şaşırdım. 
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10. (I) Türk Dil Kurumu , 12 Temmuz 1932'de  

Atatürk tarafından kuruldu. (II) Kurulduğu tarihten 

günümüze dek güzel Türkçemizin zenginleşmesi için 

çalışmalarda bulunmuştur. (III) Ankara'da yer alan 

kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp 

yayımlandığı bir merkezdir. (IV) Türk Dil Kurumu, 

Türk Dili dergisini de çıkarmaktadır. 

Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından (öznel-nesnel) diğerlerinden farklıdır? 

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

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı 

gerekçesiyle (nedeniyle) birlikte verilmiştir? 

A) Kendini alanında geliştirmek için çok çalışıyordu. 

B) Babam İstanbul’a para kazanmak için gitmiş. 

C) Düzenli ders çalıştığı için sınavda başarılı oldu. 

D) Fen lisesini kazanırsam bana telefon alacaklar. 

 

12.  “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) Günlük   C) Anı   D) Biyografi 

 

13. “Bir ah çeksem dağı taşı eritir 

        Gözüm yaşı değirmeni yürütür 

        Bu hasretlik beni dahi çürütür 

        Bana sıla da bir gurbet el de bir” 

Bu dörtlükte ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Konuşturma 

B) Benzetme 

C) Kişileştirme 

D) Abartma 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca 

çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından 

kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır? 

A) Sınavı kazandığını duyunca çok sevindim. 

B) Sınavda tüm soruları mutlaka doğru yapmış 

olmalı. 

C) Soruya verdiği doğru cevapla öğretmeninin 

gözüne battı. 

D) Öğretmen koridorda yüksek sesle bağırarak 

konuşanları uyardı. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış 

yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu yoktur? 

A) Her aklına geleni bana söylememelisin.  

B) Erken tedavi yüzünden hasta hemen iyileşti. 

C) Bugün okulda yaşadığım olay çok canımı sıktı. 

D) Yetkililer uykusuz yola çıkmamaları için sürücüleri 

uyardı. 
 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil basit 

(tek) zamanlı fiili birleşik (iki) zamanlı yapmıştır? 

A) Bu sorular diğerlerine göre biraz daha zordur. 

B) Sınıfımıza yeni gelen çocuk çok çalışkanmış. 

C) Yan masada oturan çocuk bize bakıp gülüyordu. 

D) Durakta bekleyen adamın ayakkabıları yırtıktı. 
 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye 

“terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır? 

A) Bu yaz tatile beraber gidecektik. 

B) Çocukken arkadaşlarımızla mahalle maçları 

yapardık. 

C) Sanırım Hasan bu soruyu çözmüştür. 

D) Süreniz doldu, sınavınız bitmiştir. 
 

18.                         I. Yazdırmışlar 

                              II. Aramalısınız 

                              III. Korkutuyorsun 

                              IV. Ağlatacaklar 

 Numaralanmış fiillerden hangisi yapısı bakımından 

basit yapılıdır? 

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

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil 

yapısına göre kurallı birleşik fiil değildir? 

A) Elinden düşen tabak az kalsın kırılayazdı. 

B) Bunu babama ben de anlatabilirim. 

C) Mehmet en fazla oyu alarak sınıf başkanı seçildi. 

D) Adam elinde bir tepsi baklavayla çıkageldi. 
 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman (anlam) 

kayması vardır? 

A) İki gün önce arkadaşlarımla buluştum. 

B) Her akşam yarım saat kitap okuyorum. 

C) Ablam üç ay sonra Akşehir’e gelecek. 

D) Dün bizim okulda iki kişi kavga etmiş. 

  

Salih Emre ÖNAL 

                   Türkçe Öğretmeni 
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