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1. Nasrettin Hoca’nın adını ne zaman duysak hayali-
mizde; kocaman kavuğu, uzun beyaz sakalları ile 
güler yüzlü, hafif şişman, tatlı bir insan canlanır. İşte 
o ifade bizi hemen tebessüm ettirir.  Onun fıkraları 
bizleri güldürürken düşündürür.  Fıkralarında toplu-
mun eksik ve aksak yönlerini ele alır. Tabii ki bunu 
yaparken insanların kalplerini asla kırmaz.  Şaşırtır-
ken, eleştirirken herkesi aydınlatır. Nasrettin Hoca, 
hayatı boyunca insanlara doğruyu bildirmiş, insan-
lara iyilikleri göstermiş, insanları kötülüklerden uzak 
tutmaya çalışmıştır. Fıkralarında muhatap olduğu 
insanlar ile hiçbir zaman alay etmemiş, onları kü-
çümsememiştir. O, hem millî  hem evrensel mizah 
kahramanımızdır. Tabii ki bunu yaparken kendisine 
has bir yolla yapmıştır. Bu güzel huyu, kıvrak zekâ-
sı, hazırcevap oluşu onu, Balkanlar’dan Orta As-
ya’ya kadar bir üne kavuşturmuştur.

 Bu metinden Nasrettin Hoca ile ilgili,
I.  Fıkralarında yalnızca insanları eğlendirmeyi 

amaçlamıştır. 
II.  Yaşadığı toplumun  kusurlu ve iyi gitmeyen 

yönlerine değinmiştir.
III.  Fıkralarında gerçek ve olağanüstü olaylar 

birlikte anlatılmıştır.
IV.  İnsanları hiçbir zaman küçük görmemiş, onla-

rın gönüllerini kırmamıştır.
 yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II.  B) I ve IV. 

C) II ve III.  D) II ve IV.

2.  Metindeki altı çizili söz grubuyla Nasrettin Hoca 
fıkralarının hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
A)  Fıkralardaki eleştiriler  kimseyi kırıp incitmez.

B) İnsanları hem eğlendirir hem de onlara doğruları 
öğretir.

C) Fıkralarında dili çok iyi kullanır, az sözle çok şey 
ifade eder.

D) Fıkraları  herkese akıl verir,  doğru yolu gösterir.

3. Ormanlar, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve 
bilinçsiz ağaç kesimi nedeniyle gittikçe azalmakta. 
Yok olan ormanlık alanlar yerini bozkır ve çorak 
arazilere bırakmaktadır. Sevgili çocuklar, hepimiz 
elimizden geldiği kadar fidan dikmeli ve orman 
ürünlerinin gereksiz kullanımından kaçınmalıyız. 
Kullanılmış kâğıt, defter ve gazeteleri belirlenen 
toplama yerlerine bırakarak geri dönüşümle yeni-
den kazanmalıyız.

 Metinde hangisinin örneği vardır?
A) Amaç-sonuç cümlesi

B) Sebep-sonuç cümlesi

C) Koşul-sonuç cümlesi

D) Karşılaştırma cümlesi

4. Çocuk, yalın ayak dülger balıklarının yüzlercesinin 
kaynaştığı denize doğru yürümüş. En kocamanını, 
uzun parmaklı elleriyle tutup sudan çıkarmış. İki eli-
nin baş parmağı arasında sımsıkı tutmuş, eğilmiş, 
kulağına bir şeyler söylemiş. 

 Metinde hangi hikâye unsuru yoktur?
A) Olay  B) Yer

C) Zaman  D) Şahıs

5. Üstümde sırtıma yapışmış mavi tişörtümle tüm 

gün dolandım tozlu sokaklarda. Tatile gidecektim, 

bir türlü gidemiyordum. Yengeç gibi yapışmıştım 

şu kente. Ben tam bunları düşünürken kapıyı on 

yıldır ev işlerinde bana yardım eden Elif Bacı açtı. 

I

II

III IV

 Bu metinde numaralanmış olan sıfatların türü 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Kelime II. Kelime III. Kelime IV. Kelime
A) Belgisiz Niteleme İşaret Sayı

B) İşaret Belgisiz Belgisiz Niteleme

C) Belgisiz Niteleme Belgisiz Sayı

D) Niteleme İşaret İşaret Belgisiz
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6. 

 Sarıkamış Harekâtı’nın 104’üncü yıl dönümünde 
donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı 
ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası’nda 
anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkiinden 
başlayan yürüyüşe, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, as-
kerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyü-
şe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 3 bin 
kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı bölgesi-
ne ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan 
Kuran-ı Kerim’i dinleyip, dua etti.

  Verilen haber metninde aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?
A) Niçin yürüyüş düzenlenmiştir?

B) Yürüyüşe kimler katılmıştır?

C) Yürüyüşü kim  düzenlemiştir?

D) Yürüyüş  nerede düzenlenmiştir?

7. Hayvanı beslemek, onu sevmek, ona zarar ver-
memek, onun iyiliğini düşünmek, çocuğun sadece 
hayvanlara olan olumlu duygularını beslemekle 
kalmıyor. Aynı zamanda başkalarının varlığının da 
kendisininki kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. 
Bundan sonra sadece  insanlara değil bütün canlıla-
ra zarar vermemekle kalmıyor onları koruyor, onlara 
sahip çıkıyor. Bu duyarlılığı kazanmış olması çocuk 
için çok büyük bir insani özelliktir. 

 Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvanlar doğal ortamlarında bakılmalı ve ya-

şamalıdır.

B) Evcil bir hayvan beslemek çocukları  sosyalleşti-
rir.

C) Sevgi  karşılıklıdır, hayvanlar bizi severse biz de 
onları severiz.

D) Bir hayvan beslemek çocuklara sevmeyi ve 
korumayı öğretir. 

8. Öğretmen, etkinlik esnasında öğrencilerden   “ha-
zırlamak” kelimesini “alıştırmak” anlamına gelecek 
şekilde kullanmalarını istemiştir. Öğrencilerin ce-
vapları grafikteki gibidir.

Akşamki düğün 
için büyük bir 
özen ve şevkle 
hazırlanıyor.

Annem kışlık yiye-
ceklerimizi bir bir 
kurutup hazırlıyor. 

%15

%20

%40

%25

Geç kalınca valizimizi 
apar topar hazırladık.

Hemşire, hastasıyla 
konuşarak onu kötü 
habere hazırladı.

 

 Buna göre öğrencilerin yüzde kaçı başarılı ol-
muştur?
A) %15  B) %20   

C) %25  D) %40

9. 

 Bu görselin vermek istediği mesajı en iyi anlatan 
özlü söz hangisidir?
A) Yaşlılara yardım etmek,  kişiye şeref ve iç huzur 

kazandırır.

B) Ne kadar sabırlı olduğunuzu, çocuklardan öğre-
nebilirsiniz.  

C) Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi 
çalışmak gerekir. 

D) İnsanlık mutluluğa ancak çalışmakla  ulaşabile-
cektir.

10. Hangi seçenekteki -lar/-ler eki, eklendiği sözcü-
ğe “çoğulluk” anlamı katmamıştır?
A) Televizyon kanalları gün geçtikçe artıyor.

B) Telefonlardaki teknoloji geliştikçe  insanlar yalnız-
laştı.

C) Öğrenciler hep beraber sınıflara doğru yola 
çıktılar.

D) Hasta kendinden geçmiş, ateşler içinde yanıyor-
du.
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11. İşim gücüm budur benim.
       Gökyüzünü boyarım her sabah,
       Hepiniz uykudayken.
      Uyanır bakarsınız ki mavi.
        Deniz yırtılır kimi zaman,
        Bilemezsiniz kim diker.
       Ben dikerim.

 Şiirde, isim olmadığı halde ismin yerine kullanı-
lan kaç sözcük vardır?
A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

12. Ardına bakmadan yollara düşen
        Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan
        Huduttan hududa yol bulup koşan
        Cepheden cepheyi soranlarındır.

 Dörtlüğün ikinci dizesindeki edatın şiire kazan-
dırdığı anlam   hangisinde vardır?
A) Öğretmenimiz bugün biraz üzgün gibiydi. 

B) Kızımız sahnede prensesler gibi görünüyordu. 

C) Sınıftan çıktığı gibi kantine gitti.

D) Toplantıdan çıkınca üç gibi evde olurum.

13. Kırmızı ibikli, parlak tüylü güzel bir horoz, kümesin 
içinde sıkıntıyla dolaşıyormuş. Sahibi o gün yem 
vermeyi unuttuğu için karnı çok acıkmış. Bir solu-
can ya da bir böcek bulmak umuduyla toprağı eşe-
lemeye başlamış. En sonunda parlak sert bir şey 
bulmuş. Dikkatlice bakınca bir inci tanesi olduğunu 
anlamış. Boynunu üzüntü ile eğerek: “Ne kadar ta-
lihsizim, bu inci tanesini bulacağıma, bir mısır tanesi 
bulsaydım, ne iyi olurdu...” demiş.

 Metinde kullanılan söz sanatları hangi seçenek-
te doğru olarak verilmiştir? 

 A) Benzetme- Abartma

B) Tezat-Kişileştirme

C) Kişileştirme- Konuşturma

D) Konuşturma-Benzetme

14.  

Amaan. Kurallar 
bize göre değil.

Kırmızı ışıkta 
geçtik galiba!..

 Bu karikatürdeki kahramanların düşüncesine sahip 
insanların varlığını biliyoruz. Onlar da kural tanıma-
yıp yollarına devam ediyorlar. Sonra ne mi oluyor? 
.................................................

 Metni aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamam-
larsak bu davranışa sahip kişilerin çevresinde-
kilerin hayatını önemsemedikleri anlamı çıkar?
A) Evlerine erkenden ulaşmış oluyorlar.

B) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye atıyorlar.

C) Diğer sürücülere güzel örnek oluyorlar.

D) Ceza, kurala uymayanlar için caydırıcı oluyor.

15. Yapılarına göre sözcükler; basit, türemiş  ve birleşik  
olmak üzere üç grupta incelenir:
kitaptan askı huysuz
demirbaş ateşkes  balığı
dalgın yaprak yeryüzünün

 Aysun, yaptığı etkinlikte tablodaki sözcükleri 
yapılarına göre grupladırdığında nasıl bir sonuç 
ortaya çıkar?

Basit 
Sözcük Sayısı

Türemiş 
Sözcük Sayısı

Birleşik 
Sözcük Sayısı

A) 3 3 3
B) 2 4 3
C) 4 2 3
D) 3 2 4

16. Tarih kokan, pek fazla kişinin bilmediği Marmaris 
Kalesi’ni görme fırsatı buldum. Bu kaleyi daha önce 
bir film sahnesinde izlemiştim. Kaleye girince daha 
önce gelmişim hissine kapıldım. Bu muhteşem kale-
de toplam on sekiz oda, bir ark ve bir çeşme bulun-
maktadır. Kalenin yedi kapalı alanı vardır. Bunlar-
dan ikisi arkeoloji salonu biri de etnografya salonu 
olarak kullanılmaktadır. 

 Bu metin hangi yazı türünden alınmıştır?
A) Makale
B) Hikâye
C) Anı
D) Gezi yazısı
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17. 
.gov: Resmi kurum ve 
kuruluşların siteleri için 
kullanılır. 

.com: Ticari siteler için 
kullanılır.

.org: Kâr amacı gütme-
yen dernek ve vakıflar 
için kullanılır.  

.k12: Okulların internet 
siteleri için kullanılır.

.edu: Eğitim kurum-
larının ( üniversiteler 
gibi) siteleri için kullanı-
lır. 

.net: İletişim ağları 
ile ilgili kuruluşlar için 
kullanılır.

 Bilişim teknolojileri dersinde öğretmen internet si-
teleri ve uzantıları hakkında yukarıdaki tabloyu ve-
rerek konuyu anlatmış ve öğrencilerden çıkarımda 
bulunmalarını istemiştir.

 Hangi öğrencinin çıkarımı yanlıştır?
A) Melike: TEMA ve Kızılay gibi kuruluşların siteleri 

için “org” uzantısı kullanılır.

B) Oğuz: Sanal alışveriş yapmak için “com” uzantı-
sı kullanılır.

C) Ahmet: “gov” ve “edu” uzantılı siteler güvenilir 
bilgi sunar.

D) Nurdan: Bakanlıkların site uzantıları birbirinden 
farklıdır.

18. Ahmet, Bilal, Çetin, Doğan, Ergin, Fatih, Giray, Ha-
san, Lemi; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 
futbol takımlarını tutmaktadır. Bununla ilgili şu bilgi-
ler verilmiştir.

-Ahmet, Beşiktaş takımını tutmaktadır.

-Bütün takımların üçer taraftarı vardır.

-Ergin, Bilal ve Hasan Fenerbahçe takımını tutmak-
tadır.

-Giray, Lemi ile aynı takımı; Ahmet ile Hasan’dan 
farklı takımı tutmaktadır.

-Çetin ve Doğan farklı takımları tutmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?
A) Çetin Galatasaray’ı tutmaktadır.

B) Doğan Beşiktaş’ı tutmaktadır.

C) Fatih Beşiktaş’ı tutmaktadır.

D) Lemi Fenerbahçe’yi tutmaktadır.

	 (19	ve	20.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevap-
layınız.)

19. I.  Doktor Ferguson, her zaman macerayı ve yeni-
likleri seven birisidir.

 II.  Uzun süre yaptığı araştırmalar sonucu bir balon 
kullanarak Afrika’yı geçmeyi ve keşif notları tutarak 
haritalar hazırlamayı planlamaktadır. 

 III.  Bu tehlikeli yolculukta ona yardımcısı Joe ve ar-
kadaşı Dick eşlik edecektir.

 IV.  Balonla Beş Hafta kitabının ana kahramanı 
Londra’da yaşayan Doktor Ferguson’dur.

 V.  Yıllarca bu bölgeye ait kitaplar okumuş, kahra-
manlık hikayeleri dinlemiştir.

 Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir metin 
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) IV-I-II-V-III                B) IV-II-I-III-V

C) II-IV-II-V-I                 D) IV-II-I-V-III

20. Buna göre oluşturduğunuz metinde sözü edilen 
kitabın görseli aşağıdakilerden hangisi olmalı-
dır?

 
A)

C)

B)

D)

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Duygu KARADAŞ Fatma Banu DENİZ

İsmail GÖK  Selda YILMAZ

Selma AYAZ  Sevgi TOKA
 
            Hasan AYYILDIZ


