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Ad Soyadý:
1.

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

Sýnýf / No:
4.

"O günleri artýk hayal meyal hatýrlýyordum." cümlesindeki altý çizili söz öbeðinin cümleye kattýðý
anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?
A) Zihnimde belli belirsiz kimi görüntülerle onu düþünüyordum.

Puan:

..........

Akþamlarý ya da hafta sonlarý deniz kýyýsýna inmek Ýstanbullu için kaçýnýlmaz bir sondur. Bütün
gün ya da hafta boyunca iç içe yaþanmýþ kara hayatýndan, kara otoritesinden bir kaçýþtýr bu. Boðaz'ýn her dem hissedilen akýntýsýnýn, limanýn davetkâr görüntüsünün, Marmara'nýn gergin çarþafýnýn, Karadeniz'in dalgalý yataðýnýn çaðrýþtýrdýðý
bir özgürleþme umududur.

AZ

B) En azýndan beni bir kez dinlemen, bana kulak
vermen gerekirdi.

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

C) Her þey açýk seçik ortadayken sen bana kýzýyorsun.

Bu paragrafta asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir?
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D) Kendisine önerilen maaþý az çok demeyip kabul
etti.

A) Ýstanbul'da kara hayatý insanlarý bunaltmaktadýr.

2.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisi kanýtlanabilirlilik
açýsýndan diðerlerinden farklýdýr?
A) Bu kentin bütün sokaklarý aðaçlandýrýlmýþtý.

B) "Çalýkuþu" Reþat Nuri Güntekin’in en güzel romanýdýr.
C) Aðaçlar bu sonbaharda da yapraklarýný döktüler.
D) Kaza nedeniyle TEM trafiðe kapatýldý.
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B) Ýstanbul, deniz ve kara güzelliðini bir arada sunan
bir kenttir.
bir
C) Ýstanbul'da hayatýn sýkýntýsý deniz kenarýnda giderilmeye çalýþýlýr.
D) Denizi özleyen insanlarýn en büyük arzusu, deniz
kenarýna inip denizden bir nefes çekmektir.

5.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “-den/-dan” eki
sebep-sonuç iliþkisi kurmuþtur?
A) Dostlarýndan hep yardým gördü.

3.
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B) Sevincinden yerinde duramýyor.
C) Günlüðünden bazý sayfalarý bana verdi.
D) Bugün okuldan erken çýkacakmýþ.

I. Ýnsanlar, hata yaparak hatasýz iþ yapmayý öðrenirler.
II. Herkes hata yapar, hatasýz kul olmaz.
III. Yanlýþ yapmaktan korkarsanýz cesur olamazsýnýz.
IV. Önceki hatalarýmýzdan pay çýkarýrsak mükemmele ulaþýrýz.
Yukarýdaki numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde isim-fiil vardýr?

6.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük
fiilimsi deðildir?
A) Buraya gelirsen herkes tarafýndan sevilirsin.
B) Seni alýp gidecekler buradan.

A) I ve III.

B) I ve IV.

C) Sana gelen dertler bana gelsin.

C) II ve III.

D) II ve IV.

D) Küçükken kitap okumak en büyük zevkimdi.

7.
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Dil, sahip olduðumuz en önemli iletiþim aracýdýr. Dil
ile ilgili atalarýmýzdan günümüze gelen çok sayýda
deyim vardýr. Örneðin herhangi bir sebeple konuþamayan birinin konuþmaya baþlamasý anlamýnda
….I…., günlük hayatta çok fazla konuþan, her söze
karþýlýk veren kimseler için ….II…., bir sözü doðru
düzgün söylemeyi becerememek anlamýnda ….III….
ve konuþma sýrasýnda kelimeleri yanlýþ söylemek anlamýnda ….IV…. deyimleri kullanýlýr.
Bu metinde numaralý boþluklara aþaðýdaki deyimlerden hangisi getirilemez?
A) dili yanmak

Eþref saati; gündelik hayatýmýzda iþlerimizin en iyi
gittiði, kararlarýmýzýn en isabetli olduðu, hükümlerimizde asla yanýlmadýðýmýz saattir. Sabahleyin 9'da
mý, öðleyin 12'de mi, akþam 7'de mi gelir; gün ortasýnda mý, gece yarýsýnda mý teþrif eder, bilinmez.
Ama o gelince en çetin meselelerinizi tereyaðýndan
kýl çeker gibi halleder, en çýkýlmaz davalarýn içinden
tüy gibi hafif çýkarsýnýz… Yýllarca ümitle beklediðiniz
büyük ikramiye, eþref saat çalar çalmaz size isabet
eder. Bir türlü içinden çýkamadýðýnýz davalarý eþref
saatte çabucak halleder, sonra nasýl hallettiðinize siz
de þaþarsýnýz. Çünkü eþref saat gelmiþtir.
Bu parçanýn türü aþaðýdakilerden hangisidir?

B) dili çözülmek
A) Hikâye

D) dili bir karýþ (olmak)
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C) dili dönmemek

AZ
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B) Biyografi

C) Söyleþi (Sohbet)

Fiil kök ve gövdelerine getirilen "-ma, -(y)iþ, -mak" ekleriyle türetilen sözcüklere “isim-fiil” denir.
Bu bilgiye göre aþaðýdaki dizelerden hangisinde
isim-fiil kullanýlmamýþtýr?
A) Havuzlarda kaybolan uykular gibi,

10.

Yine çocuklar mektebe gidecek.

B) Orhan zamanýndan kalma bir duvar...
Onunla bir yaþta ihtiyar çýnar

İZ
İN

8.
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D) Deneme
Deneme

C) Her þeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaþmýþým, duyuyorum.
D) Hatýralarýn bu uyanma vaktinde,
Sensin hep, sen, esen dallar arasýndan.

Ýnsanlýk adýna 2020 yýlý birçok felaketle geldi. Bunlarýn en baþýnda Çin'de ortaya çýkan ve tüm dünyaya
yayýlan Coronavirüs'tür. Bu virüs hayatýmýzý, alýþkanlýklarýmýzý altüst etti. Daha önce pek kullanýlmayan
"dezenfektan, sosyal mesafe" gibi kavramlarý günlük
hayatýmýzýn ortasýna oturdu. Anladýk ki artýk hiçbir
þey eskisi gibi olmayacak.

Bu paragraf için en uygun baþlýk aþaðýdakilerden
hangisi olabilir?
A) Coronavirüs'e Karþý Alýnan Önlemler
B) Dünya Gündemine Oturan Coronavirüs
C) Coronavirüs'ün Yayýlma Nedenleri
D) Coronavirüs Ýle Deðiþen Hayatýmýz
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"Baþarý yolunda ilerlerken en büyük yardýmcýmýz gayret olacaktýr. Salt gayret yetmez, gayreti de özveri ile
taçlandýrmak gerekir. Biraz da istekli olursanýz üstesinden gelemeyeceðiniz hiçbir zorluk yoktur."
Bu metinde geçen bazý sözcüklerin anlamlarý aþaðýda sembollerle
verilmiþtir. Bu sözcükler bulmacada bulunan uygun kutulara yerleþtirilecektir.
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I Çalýþma, çaba, çalýþma isteði







G Bir amaç uðruna kendi çýkarlarýndan vazgeçme, fedakârlýk

L



Sİ Ö
Z RN
Ç E
O K
Ğ T
AL İR
TI
LA
M

L Sýkýntý veya güçlükle yapýlma durumu, zor olma

AZ

N Bir þeye eðilimli olma, arzulu, þevkli

ANAHTAR
A
NAHTAR SÖZCÜK
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Numaralanmýþ kutularda yer alan harfler "ANAHTAR SÖZCÜK" bölümüne yerleþtirildiðinde oluþan sözcük
hangisidir?
B) VERÝM

A) YERGÝ

C) YERME

D) VERGÝ
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12. Rüzgarýn tenimizi hafif bir ürpertiyle okþayarak uzaklaþtýðý þu aðustos sabahýnda sahilde yürüyorum. Sonsuzluktan
hýzýný alýp gelen dalgalar, sahile varýnca bir selam çakýyor sahildeki kumlara, dünyaya ve ilk kez gördüðü bu adama
yani bana. Bereketli bir gün geçirmenin ümidiyle bir martý heyecanlý kavisler çiziyor az ileride. Üstümden geçerken
tiz bir ciyakla bana "Merhaba!" diyor.
Bu metinde geçen olay, yer, zaman ve kiþi ögeleri aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir?
Olay

Yer

Zaman

Kiþi

A) Yürüyüþ yapan adamýn
öznellik dolu gözlemleri

Kumsal

Aðustos ortasý

Bir adam

B) Bir adamýn sahilde yürüyüþ
yapmasý ve izlenimleri

Sahil

Aðustos sabahý

Bir adam ve martý

C) Sahildeki adamýn yürürken
etrafýný incelemesi

Sahil

Aðustos akþamý

Martý ve bir adam

D) Gözlemlerine hayallerini katan

Orman

Aðustos sabahý

Bir adamýn sahilde
yürümesi
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13. Aþaðýda 2019 Haziran ayýnda konut satýþýna iliþkin bir grafiðe yer verilmiþtir.

Bu grafikteki bilgilere göre,

I. “En Fazla Satýþ Yapýlan Ýller”den Ankara ve Ýzmir'in toplamý Ýstanbul'dan azdýr.

II. Ýlk el konut satýþlarýnýn ikinci el konut satýþlarýndan her zaman daha fazla olduðu görülmektedir.
III. "Konut Satýþý Azalýþ Oraný" ve "Ýpotekli Satýþlardaki Düþüþ" te hýzla ivme kaybedildiði görülmektedir.
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numaralý çýkarýmlardan hangileri kesinlikle yanlýþtýr?
A) I ve III

B) Yalnýz II

C) II ve III

D) Yalnýz III

1
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5
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10

8
9

11
12

13
14
15

