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Türkçe
1.

Bir ankette verilen cevaplar aşağıdaki grafiklerde yüzdesel olarak gösterilmiştir.
Okullarda serbest kıyafet uygulaması mı okul üniforması uygulaması mı daha uygundur?
8/A SINIFI
14

86

8/B SINIFI
16

OKUL
ÜNİFORMASI
84

SERBEST
KIYAFET

OKUL
ÜNİFORMASI
SERBEST
KIYAFET

Öğrencilerin giydiği kıyafetler, okul düzeni üzerinde etkili midir?
8/A SINIFI

23
77

8/B SINIFI

25

ETKİLİDİR
75

ETKİLİ
DEĞİLDİR

ETKİLİDİR
ETKİLİ
DEĞİLDİR

Bu grafiklerin raporlaştırılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul üniforması uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin oranı, 8/B sınıfında 8/A sınıfına göre
daha fazladır. Bununla birlikte her iki sınıfta da serbest kıyafet uygulamasının daha uygun olduğunu
düşünenlerin oranı uygun olmadığını düşünenlerin oranından fazladır. Öğrencilerin giydiği kıyafetlerin okul düzeni üzerinde etkili olduğunu düşünenlerin oranı 8/B sınıfında, 8/A sınıfından yüksektir.
Hem 8/A sınıfında hem de 8/B sınıfında okul kıyafetinin okul düzeni üzerinde etkili olmadığını düşünenlerin oranı, etkili olduğunu düşünenlere göre daha yüksektir.   
B) Serbest kıyafet uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin oranı, 8/B sınıfında 8/A sınıfından daha
fazladır. Her iki sınıfta da serbest kıyafet uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin oranı, okul
üniformasının uygun olduğunu düşünenlere göre daha fazladır. Öğrenci kıyafetlerinin okul düzeni
üzerinde etkili olmadığını düşünenlerin oranı, 8/A sınıfında 8/B sınıfından daha fazladır. Hem 8/A
sınıfında hem de 8/B sınıfında okul kıyafetinin okul düzeni üzerinde etkili olmadığını düşünenlerin
oranı, etkili olduğunu düşünenlere göre daha yüksektir.        
C) Okul üniforması uygulamasının daha uygun olduğunu düşünenlerin sayısı, 8/B sınıfında 8/A sınıfına
göre daha çoktur. Her iki sınıfta da serbest kıyafet uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin
sayısı uygun olmadığını düşünenlerin sayısından daha çoktur. Öğrencilerin giydiği kıyafetlerin okul
düzeni üzerinde etkili olduğunu düşünenlerin sayısı, 8/B sınıfında 8/A sınıfına göre daha çoktur.
Sınıfların her ikisinde de okul kıyafetinin okul düzeni üzerinde etkili olmadığını düşünenlerin sayısı,
etkili olduğunu düşünenlere göre daha çoktur.
D) Serbest kıyafet uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin sayısı, 8/B sınıfında 8/A sınıfına göre
daha fazladır. Her iki sınıfta da serbest kıyafet uygulamasının uygun olduğunu düşünenlerin sayısı
uygun olmadığını düşünenlerin sayısından daha fazladır. Öğrenci kıyafetlerin okul düzeni üzerinde
etkili olmadığını düşünenlerin sayısı, 8/A sınıfında 8/B sınıfından daha fazladır. Hem 8/A sınıfında
hem de 8/B sınıfında okul kıyafetinin okul düzeni üzerinde etkili olmadığını düşünenlerin sayısı, etkili olduğunu düşünenlere göre daha fazladır.
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2.

Birçok kişi bunu gizemli gülüşüne bağlıyor. Aslında dikkatli incelendiğinde tablodaki gülüşün gerçek bir
gülüş olmadığı görülüyor. Gizemli gülüş, izleyicinin bakış açısına göre mutluluğu veya üzüntüyü yansıtıyor. Ressam, bu etkiyi bilerek oluşturmaya çalışmıştır. Mona Lisa’nın dudaklarına ve ağız çevresine
dikkatlice baktığınız zaman kenarlarının hiç de belirgin çizilmediğini görürsünüz. Mona Lisa’nın diğer
dikkat çekici bir özelliği de bakışlarıdır. İzleyici nereden bakarsa baksın, Mona Lisa sanki hep doğrudan
doğruya onun gözlerinin içine bakıyor gibi duruyor. Tablonun bu kadar ilgi görmesini bunlara bağlayabiliriz.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A) Bugüne kadar Mona Lisa tablosu kadar ilgi çeken başka resimler neden çizilememiştir?
B) Mona Lisa tablosunun bu kadar ilgi görmesini nelere borçlu olduğunu düşünüyorsunuz?
C) Mona Lisa tablosunun sanat değerinin olduğunu düşünüyor musunuz?
D) Mona Lisa tablosunun tüm dünyada bilinmesini neye bağlıyorsunuz?

3.

Beyaz, mavi, turuncu, yeşil ve kırmızı kâğıtlar aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde sıralanmış
raflara yerleştirilmiştir. Bunlarla ilgili bilinenler şunlardır:
• Her rafta yalnızca bir renk kâğıt vardır.
• Turuncu kâğıtlar 2. raftadır.
• Mavi kâğıtlar, yeşil kâğıtların bir üst rafındadır.
• Beyaz kâğıtlar, kırmızı kâğıtların üstündeki rafların birindedir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Mavi kâğıtlar 5. raftadır.
B) Yeşil kâğıtlar 4. raftadır.
C) Kırmızı kâğıtlar 1. raftadır.
D) Beyaz kâğıtlar, yeşil kâğıtların bulunduğu rafın bir alt rafındadır.

4.

I- Akış hâlindeki suyun (nehir, çay, akarsu vb.) üzerine büyük beton bloklarla setler çekilerek suyun
birikmesi sağlanır.
II- Hidroelektrik santrali yapmak hem ekonomi hem de iş gücü yönünden oldukça zor bir iştir.
III- Bir hidroelektrik santralinde, elektrik üretmek için suyun akış enerjisi kullanılır.
IV- Belli yüksekliğe ulaşan birikmiş su, ciddi boyutlarda potansiyel enerjiye sahip olur.
V- Daha sonra oluşan kinetik enerji, türbin çarkına bağlı jeneratör motorun dönmesiyle elektrik enerjisine dönüştürülür.
VI- Bu potansiyel enerji, enerjinin dönüşümü prensibine göre önce türbinler vasıtasıyla kinetik (mekanik)
enerjiye dönüştürülür.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?
A) II

B) III

C) V
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5.
İkiden fazla eş değer ögeler
arasında virgül bulunan
cümlelerde özneden sonra
noktalı virgül konabilir.

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış
tür veya takımları birbirinden
ayırmak için konur.

Ögeleri arasında virgül bulunan
sıralı cümleleri birbirinden
ayırmak için konur.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır?
A) Yusuf; Sertuğ, Şahin ve Muhammet’ten daha uzun boyluydu.
B) Kitabı açıp birkaç sayfa çevirdi; yüksek sesle okumaya başladı.
C) Roman, hikâye, anı olay ağırlıklı; eleştiri, deneme, söyleşi düşünce ağırlıklı yazılardır.
D) Eskiden burada bahçeli, tek katlı, ahşap evler vardı; şimdi hiçbiri yok.

6.

Kurşun gibi ağır ve kasvetli bir hava var. Cevat Bey, mayın Grup Komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve
I
şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum. Vatanın selameti bu görevin başarı ile
II
yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam Nusrat’la son yirmi altı mayını şu gördüğün karanlık limanda
kıyıya paralel şekilde dökeceksin. Düşman hareketinizi seçer, size saldırmaya geçerse kıyı toplarımız
önceden aldıkları talimata uygun olarak hareket edecek ve sizi himaye ateşiyle koruyacaklar. Kendinizi
III
göstermemeye çaba harcayın. Allah yardımcınız olsun.
Bu metinde numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I
________

II
________

III
________

A) sıkıntılı

rahatı

koruma

B) yağışlı

kurtuluşu

esirgeme

C) rahatsız

güzelliği

koruma

D) sıkıntılı

kurtuluşu

gözetme
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7.

Bu görselle ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir?
A) Küçük kız, anne ve babası kendisiyle ilgilenmediği için üzgün.
B) Yerdeki kilimin üzerinde farklı renklerde lego parçaları var.
C) Yerde farklı renklerde iki tane yastık var.
D) Kadının kucağında sarı kazaklı bir çocuk var.

8.

Açıklama
Cümlede zaman ya da durum bildiren fiilimsiler zarf fiildir.
Örnekler:
Okuldan çıkarken bana da haber verir misin?       Evin önünde oynayan çocuklara gülümseyerek baktı.
zaman bildiren
zarf-fiil

durum bildiren
zarf-fiil

(I) İlk su saatleri büyük bir kaptan oluşuyordu. İç yüzeyinde işaretler bulunan bu kaplar, suyla dolduruluyordu. (II) Su, kabın alt kısmında bulunan küçük bir delikten yavaş yavaş dışarı boşalıyordu. (III) Kabın
içindeki su seviyesi azaldıkça insanlar zamanın ne kadar ilerlediğini anlayabiliyorlardı.(IV) Tarih boyunca
başka şekillerde çalıştırılabilecek su saatleri yapılsa da bu saatlerle çok hassas ölçümler yapılamıyordu.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III
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9.

➢ Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
➢ Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
➢ Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır.
Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Arkadaşım Hasan, geçen hafta BOTAŞ’ta çalışmaya başladı.
B) Çocuğun sırtındaki çanta on beş kg’den aşağı gelmez.
C) Çocuklar, TV’de yayımlanan çizgi filmleri artık beğenmiyor.
D) TDK’nin mobil sözlük uygulamasını çok beğendim.

10. Küçük bahçesinde tarım yapmak isteyen Mehmet, ‘’kardeş bitkiler”sistemini araştırıyor. Bu sistemin
bitkilerin birbirine yarayan özelliklerini kullanmayı, birbirine zarar vermelerini önlemeyi amaçlayan bir
tarım yöntemi olduğunu; uyumlu, birbirine yarar sağlayan bitkilerin birbirinin yakınına, uyumsuz bitkilerin
ise birbirinden uzağa ekilmesi temeline dayandığını öğreniyor ve aşağıdaki tabloya göre bahçesinde
tarım yapmaya başlıyor.
Bitki

Uyumlu Olduğu Bitkiler

Uyumsuz Olduğu Bitkiler

Domates

Soğan, Havuç, Maydanoz, Salatalık

Lahana

Fasulye

Mısır, Turp

Soğan, Pancar, Ayçiçeği

Soğan

Pancar, Havuç, Marul, Lahana

Fasulye, Bezelye

Bezelye

Havuç, Turp, Salatalık, Mısır

Soğan

Mısır

Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık

Domates

Lahana

Kereviz, Pancar, Soğan, Ispanak

Dereotu, Domates, Fasulye, Çilek

Buna göre Mehmet’in aşağıdakilerin hangisinde verilen bitkileri yan yana ekmesi beklenir?
A) Soğan, Mısır, Lahana, Domates

B) Lahana, Soğan, Mısır, Havuç

C) Domates, Salatalık, Fasulye, Mısır

D) Fasulye, Turp, Lahana, Ispanak

6

Türkçe
11. Aşağıda kâğıttan uğur böceği yapımının ilk üç aşamasının anlatımı görselleriyle birlikte verilmiştir.

1
3

1
3

Kalan aşamalar şu şekildedir:
Dördüncü aşamada üstte oluşan küçük üçgen kesik kısımdan ok yönünde içe doğru katlanır. Beşinci
aşamada ise kesik çizgili yerlerden ok yönünde geriye doğru katlayıp kuyruğu olmayan bir uçurtmayı
andıran şekil elde edilir. Altıncı aşamada oluşan şeklin pembe renkli uç köşesi ok yönünde içe doğru
katlanır. Son olarak uğur böceğinin gözleri ve benekleri çizilir. Böylelikle ortaya sevimli bir uğur böceği
çıkar.
Bu metindeki açıklamaları içeren görseller aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
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5

6

A)

B)

C)

D)
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12. Çin’de Nankin Üniversitesi ve Pekin Üniversitesinden bir grup araştırmacı alıştığımızdan çok farklı bir
şemsiye tasarladı. Araştırmacıların “hava şemsiyesi” adını verdikleri bu şemsiye, sapının üst kısmında
hava akımı oluşturan bir bölüme sahip. Şemsiyenin hava akımı oluşturmasını pille çalışan motoru sağlıyor. Motor çalıştırıldığında şemsiyenin üst kısmından basınçlı bir şekilde hava çıkıyor. Çıkan hava
yağmur damlalarının doğrultusunu değiştirerek şemsiyeyi tutan kişinin ıslanmasını önlüyor. Tasarlanan
bu şemsiyenin pilleri çok uzun süre dayanamadığı için fikir güzel olsa da insanlar tarafından çok fazla
talep görmeyecektir.
Bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkna etme- Bilgi aktarma

B) Kültür aktarma- Olay yorumlama

C) Bilgi aktarma- Olay yorumlama

D) Olay yorumlama –ikna etme

13. Nadasa bırakılmayan tarlanın verimi düşer. Budanmayan ağaç, çalı çırpıya dönüşür; önce kötü meyve
verir sonra da büsbütün kısırlaşır. Bu yaradılış yasası yazarlar için de geçerlidir. Her insan gibi yazarın
da kapasitesi sınırlıdır. Bir yazarın nitelikli eserler verebilmesi için sermaye biriktirmesi gerekir. Yazar
kendini zorlayarak üretim yaparsa tükenir. Cılız eserler vermeye başlar. Samimiyetten uzaklaşır.
Sonunda okurunu bıktırır.
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kendini yeterince zorlamayan bir yazar, kalıcı eserler veremez.
B) İyi bir eser vermek isteyen yazar, doğru bir konu seçmelidir.
C) Okuyucunun beklentisini dikkate almayan bir yazarın eserleri ilgi görmeyecektir.
D) Bir yazarın nitelikli eser verebilmesi, eser için birikim yapmasına bağlıdır.

14. I. Metin
Tembel hayvanlar, genel olarak üzerinde yaşadıkları ağaç yapraklarını ve böcekleri yer. Besinlerden
aldıkları enerji, tembel hayvanlarla yaklaşık aynı boyuttaki diğer memelilere göre yetersizdir. Ancak
tembel hayvanlar çok az hareket edip çok az enerji harcar. Ayrıca vücut sıcaklıkları (ortalama 32°C)
düşüktür. Dolayısıyla bu hayvanlar vücut ısılarını korumak için fazla enerji harcamaz.
II. Metin
Korkusuzlar Takımı, şafak sökerken yola koyuldu. Yanlarında üç misafirleri vardı. Sarıbaş, Karabaş ve
Cesur. Sarıbaş ve Karabaş, iki güçlü öküzdü. Yer altına açılan mağaranın ağzındaki kaya parçasını kaldırırken onlara çok ihtiyaçları olacaktı. Cesur adlı sadık ve zeki köpeği de tehlikelerden haberdar olabilmek için almışlardı yanlarına.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır.

B) Amaç-sonuç cümlesine yer verilmiştir.

C) Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.

D) Kişileştirme sanatından yararlanılmıştır.
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15. Anadolu kadını ev işlerini öğrenmeye çocuk yaşlarda başlar.
Bu cümlenin öge dizilişi sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne, yer tamlayıcısı, nesne, yüklem
B) Özne, belirtili nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem
C) Nesne, özne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem
D) Özne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem

16. Gecelerce çalışacağım
Varacağım bir kocaman karanlıkta
Gün ışığına
Soluğum dolacak
Bütün şehrin üstüne
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kişileştirme

B) Abartma

C) Benzetme

D) Konuşturma

17.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım kahraman bakış açısıyla yapılmıştır?
A) Adam yorgun argın eve döndüğünde beş yaşındaki çocuğunu kapının önünde beklerken buldu.
Çocuk, babasına “Baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun?” diye sordu. Zaten yorgun gelen
adam, “Bu senin işin değil.” diye cevap verdi.
B) Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç
bir adam olduğunu fark eder.
C) Arkadaşım Gaye geçen hafta rahatsızlanmış, yatağa düşmüştü. Diğer arkadaşlarımla birlikte onu
ziyarete gittiğimiz gün çocukluk düşlerimizden söz ediyorduk. Gaye başını pencereye doğru çevirdi.
Gözleri çok uzaklarda, sesi sitem dolu...
D) Karlı bir kış günüymüş... Yağan kardan üşümüş küçük kırlangıç, yalnız bir adamın penceresinin dışına gelip gagasıyla camı tıkırdatmış; âdeta adamın onun içeri girmesine izin vermesini istemiş.
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18. I.

Yetiştirmem gereken işler var, ben biraz daha kalacağım burada.

II. Matematik yazılımız haftaya cumaya kaldı.
III. Sen bu odada kalacaksın, eşyalarını taşıyalım.
IV. Araba yolda kaldı, eve yürüyerek geldik.
“Kalmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde “işlemez, yürümez duruma gelmek” anlamında kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

19. Hiç okumamış ya da yaşamını çok güç koşullar altında sürdürenler ve ekmeğini taştan çıkaranlar için
boş vakit diye bir şey söz konusu değil. Bu insanlar neredeyse tüm zamanlarını çalışarak geçiriyorlar.
Bu metinde geçen “ekmeğini taştan çıkarmak” deyiminin taşıdığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
A) Geçimini sağlamak için en zor işleri dahi yapmak
B) Tembellik etmek
C) Kazancını başkalarıyla paylaşmamak
D) Cimri davranmak

20. Genç tiyatrocu çok heyecanlıydı. Çünkü ilk defa böyle bir kalabalığın karşısına çıkacaktı. Tiyatro salonu
tıklım tıklım doluydu. Aslında rolüne çok iyi çalışmıştı. Yine de içindeki heyecana engel olamıyordu. Elini
yüzünü yıkadı. Derin derin nefes aldı. “Sen yaparsın!” diye kendi kendini sakinleştirmeye çalıştı. Fakat
içindeki heyecan azalmıyor, daha da artıyordu. Onun bu hâlini gören tecrübeli yönetmen, genç tiyatrocunun yanına geldi. Elini genç tiyatrocunun omzuna koyup içten bir konuşma yaptı. Bu konuşma genç
tiyatrocuyu sakinleştirdi. Genç tiyatrocu artık heyecanını yenmişti.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi ile ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Olay

B) Kişiler

C) Yer
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D) Zaman

CEVAP ANAHTARI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A

B

C

A

B

D

A

C

B

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
B

A

C

D

B

D

B

17

18.

19

20.

C

D

A

D

