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Adý Soyadý:
1.

..................................................

Sýnýf / No:

....................

Puan:

..........

4.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç
iliþkisi yoktur?
A) Soðukta dýþarýda beklediðim için üþüdüm.
B) Uyuyakalýnca sabah iþe geç kalmýþ.
C) Bol soru çözüyorum ki sýnavdan iyi sonuç alayým.

Bilgisayar kullanmaya yeni baþlamýþ olan Yaðmur'a
bilgisayar kullanmayý iyi bilen arkadaþý Tolga, Yaðmur’a dosya açýp kapatmayý telefonla tarif ediyordu.
Tolga: “Yaðmur, þimdi pencereyi kapatarak masa üstüne gel.” dediðinde Yaðmur: "Odamýn penceresi zaten kapalý ve masamýn üzeri de dolu, bu yüzden üzerine çýkmam çok zor." demiþ.

Aþaðýdaki eylemlerden hangisi durum bildirmektedir?
A)

Sİ Ö
Z RN
Ç E
O K
Ğ T
AL İR
TI
LA
M

2.

AZ

D) Beni hiç aramadýðýndan sana kýrýldým.

B)

Uyudu
C)

Piþiriyor

D)

Biçiyor

3.

Seyreder

1. Þeytanýn bacaðýný kýrmak

A) Acemi Kullanýcý

B) Teknolojik Cihazlar
C) Yardýmlaþma
D) Arkadaþlýk

5.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
kullanýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yoktur?
A) Hastamýzla Doktor Pýnar haným ilgilendi.
B) Boðaziçi Köprüsü’nde kaza olmuþ.
C) Yarýn Topkapý sarayýný gezeceðiz.
D) Tören için çaðlayan meydanýnda toplandýk.

Suzan

İZ
İN

2. Pireyi deve yapmak

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

Bu metne getirilebilecek en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir?

3. Aðzýna geleni söylemek

6.

I. Hastalandýktan sonra yüzü sararmýþ.
II. Bugün dedemlerde kalýyoruz.

4. Yer yerinden oynamak

III. Yýl sonuna kadar anýlarýný yazacak.
Yukarýdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özellikleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru verilmiþtir?

Suzan, elindeki renkli fiþlerden kuracaðý cümleye
abartma anlamý verecek iki ayrý deyim kullanacaktýr.
Buna göre, fiþlerden hangi ikisini kullanabilir?

I
A) Ýþ

II
Durum

III
Oluþ

B) Oluþ

Durum

Ýþ

Oluþ

Ýþ

Ýþ

Durum

A) 1 ve 3

B) 1 ve 4

C) Durum

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

D) Oluþ
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II. Burak, uzun bir yolculuktan sonra uyudu.

Iþýklý, aydýnlýk bir bahar günü bir su kenarýnda daha
yeni göðermiþ çimleri iþtahla yiyen keçiler gördüm.
Diþlerinin arasýnda ot, sanki yeniden diriliyormuþçasýna yiyordu. Suya eðilince suyun güzelliðini gördüm.
Hayvanlar, ihtiyaçlarýný gideriyorlar bununla ama
üzerine ben bir þiir yazdým. Tabiatýn þiirini. Oysa mutlu keçi, hiçbir zaman þiir yazamayacak. Beni ondan
ayýran, onun iþtahla yediði çim yahut suya dudaklarýný deðdiriþi deðil yazdýðým þiirdir.

III. Çok sevdiði arkadaþý okuldan ayrýlýnca arkasýndan aðladý.

Bu metinde vurgulanmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?

IV. Gökyüzünü kara kara bulutlar kaplayýnca her yer
karardý.

A) Ýnsanlar ile hayvanlarýn ihtiyaçlarý ayný deðildir.

Öznenin kendi iradesi dýþýnda geçirdiði deðiþimi bildiren fiillere “oluþ fiilleri” denir. Oluþ fiillerinde daha çok
"zaman içerisinde kendiliðinden olma" söz konusudur. Oluþ fiilleri, bir durumdan baþka bir duruma geçildiðini veya geçilmekte olduðunu bildirir.
Buna göre,

AZ

I. Saðanak yaðýþýn ardýndan hava aniden açtý.

B) Ýnsaný hayvandan ayýran insanýn sanatsal bakýþý
olmasýdýr.

C) II ve IV.

B) II ve III.
D) I ve IV.

•

Bir sözcüðün akla gelen ilk anlamýna ya da baþka bir deyiþle sözlükteki birinci anlamýna “gerçek
anlam” denir.

•

Bir sözcüðün gerçek anlamýndan tamamen uzaklaþarak yeni bir anlam kazanmasýna “mecaz anlam” denir.

Buna göre,

İZ
İN

8.

C) Keçiler, hayvanlar arasýnda sanatsal yeteneði olmayan tek hayvandýr.

Bana bir þiir oku, sevda olsun bakýþlarýnda.

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

A) I ve II.
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numaralanmýþ cümlelerden hangilerinin fiili oluþ
fiilidir?

D) Ýnsanlarýn temel ihtiyacý sanat, hayvanlarýn ise su
ve yiyecektir.
ve

10. Burcu, numaralanmýþ cümlelerdeki altý çizili sözcükleri anlamlarýný aþaðýdaki gibi belirtmiþtir:
1.

Benim bir kuru
itibardan baþka
neyim var bu
dünyada kaybedecek?

A. Gelir, kazanç,
saðlýk vb. ni
saðlayýcý öge

2.

Yabancý bir idare;
iktisat, ticaret,
memleketin bütün
kazanç kaynaklarýna musallat olur.

B. Saygýnlýk

3.

Burasý seçkin
konuklarýn aðýrlandýðý yerdi.

C. Geçim sýkýntýsýna düþmüþ

4.

Eski arkadaþýnýn
düþkün bulunduðu
hâlinden anlaþýlýyordu.

D. Benzerleri
arasýnda niteliklerinin yüksekliðiyle göze
çarpan, üstün

Yeni sevdalarýn yeþerdiði bir bahar akþamýnda
Yeþil bakýþlarým donup kalsýn kahve gözlerinde
Yeþilin maviyi selamladýðý bir sahil kasabasýnda
dörtlükte altý çizili sözcüklerden hangisi mecaz
anlamlýdýr?
A) þiir
B) yeþerdiði

Buna göre Burcu, yaptýðý eþleþtirmelerin hangilerinde yanlýþlýk yapmýþtýr?

C) bakýþlarým

A) 1-B ve 4-A

B) 2-C ve 1-B

D) kasabasýnda

C) 4-A ve 2-C

D) 4-A ve 3-D
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çýkarýlamaz?
Bu görsel bir metin olarak düþünüldüðünde aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz
?

AZ

11.

A) Ýnsanlar, gerçek hayattan soyutlanýp sanal âleme odaklanmýþlardýr.
B) Sokak müzisyenleri, yaptýklarý iþten artýk sanal beðeni alýyor.
C) Yüz yüze iletiþimden sanal iletiþime geçiþ yaþanýyor.

D) Ýnsanlar, müziði de artýk sanal ortamdan yapmaktadýr.

12.
Olay:

Mahalle maçý

Zaman: Ekim ayý
Yer:

Eþekmeydaný Mahallesi

Kiþiler: Ülgen, Kayra ve Alina
Anlatýcý: Üçüncü kiþi

İZ
İN

Yukarýda verilen hikâye unsurlarýnýn tamamýnýn doðru þekilde kullanýldýðý metin hangisidir?
A) Ekim ayýnýn ortasý gelmiþti ve sezonun ilk mahalle maçý için herkes hazýrdý. Eþekmeydaný'ndaki futbol sahasý dolup taþmýþtý. Ülgen çok heyecanlýydý. Çünkü tribünde Alina onu izleyecekti. Maç baþladý. Çok iyi oynayan Ülgen'in
takýmý kazanmýþtý. Ülgen sevincini arkadaþý Kayra ve Barkýn'la yaþýyordu.
B) Eylül bitmiþ, ekim ayýna gelmiþtik. Yýlýn ilk mahalle maçý baþlayacaktý. Eþekmeydaný'nda yer alan futbol sahasý
seyircilerle doldu. Ülgen ve Kayra ile maç baþlamadan küçük bir toplantý yaptýk. Maç baþladý. Hýzlý oynandý ama
iyi oynayýp kazandýk. Maç bittikten sonra Alina sahaya gelip bizi tebrik etti.
C) Sonbaharýn artýk son günleriydi ve kýþ yavaþ yavaþ yerini almýþtý. Ýki mahalledeki herkes Eþekmeydaný'ný dolup
taþýrmýþtý. Ülgen ve Kayra maç öncesi saha içinde son kez taktiksel konuþma yapýyordu. Maç baþladý. Hýzlý ve
düzgün oynayan Ülgen'in takýmý kazandý. Alina maç biter bitmez sahaya inip arkadaþlarýný tebrik etti.
D) Cumhuriyet Bayramý'na on gün vardý daha. Dönemin ilk mahalle maçý için seyirciler yerini almýþtý. Eþekmeydaný'nda bulunan futbol sahasý dolup taþmýþtý. Ülgen ve Kayra çok heyecanlýydý. Yeneceklerinden hiç kuþkularý yoktu. Maç baþladý. Çok güzel oynayan Ülgen'in takýmý maçý farklý kazandý. Maç bitiminde Alina sahaya inip Ülgen
ve Kayra'yý tebrik etti.
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13. Yeni bir eve sahip olmak ve istediðimiz gibi bir ev yaptýrmak hepimizin bir hayalidir. Bu hayali gerçekleþtirmek için size sunacaðýmýz bu evlerden birkaçý þunlardýr:
Kýr evi:

Bu ev tipleri kýrsal alanda doðal hayat ile iç içe yaþamak isteyenlerin tercih ettiði, doðaya uyum saðlamýþ, modern mimarilere sahip olarak inþa edilebilen ev tipleridir. Bu evler, görsel bir þirinliðe sahip
olduðu gibi doðal malzemeler kullanýlarak inþa edildiði için size doðal bir hayat sunar.

Taþ evler:

Geçmiþte çimento gibi inþaat malzemelerin az bulunuyor olmasýndan kaynaklý olarak daha yaygýn olarak kullanýlan taþ evler, kesme taþlar kullanýlarak inþa edilen ev tipleridir. Duvar kalýnlýklarý ile yaz kýþ
doðal iklimlendirme imkâný sunan bu evler oldukça uzun ömürlü evlerdir.

Mobil evler:

Altýna taþýyýcý iskelet yerleþtirilen ahþap, konteyner veya prefabrik ev modelleri olarak inþa edilen evler kullaným ihtiyacýna göre farklý alanlara taþýnabilir özelliklere sahiptir.
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AZ

Aþaðýda verilen görsellerden hangisi özellikleri verilen ev türlerine ait deðildir?

D)
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C)

1
2
3

4
5
6

7

10

8
9

11
12

13
14
15

