5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bu kitabın her hakkı saklıdır ve TETRA YAYINLARI VE
EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ne aittir. Kitabın tamamının veya bir kısmının yayınevinin önceden yazılı
izni alınmadan kısmen de olsa çoğaltılması, yayımlanması, internet ortamına aktarılması yasaktır.

TETRA YAYINLARI VE EĞİTİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Yayın Yönetmeni
İsmet BURAN

Yayın Koordinatörü
Gürdal Can YILMAZ

Yazar
Adem KURUM

Görsel Tasarım ve Dizgi
Zeynep YÜRÜK

Baskı ve Cilt
Soylu Matbaa Yayın Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti
Maltepe Mah Litros Yolu, 2. Matbaacılar Sitesi B Blok (ZB23) Topkapı 34010 Zeytinburnu - İSTANBUL
Tel: +90 212 544 34 34
Faks: +90 212 544 98 20
Matbaa Sertifika No: 18889
Yayınevi Sertifika: 46614

ISBN: 978-605-69992-0-8

www.tetrayayinlari.com

Sunuş
Sevgili Öğrenciler,
TETRA Yayınları tarafından yayımlanan Türkçe Soru Bankası, 8. sınıf öğrencilerinin okul derslerinde ve
LGS’de daha başarılı olması için özenle hazırlanmıştır. İçeriğinde bulunan özgün, yeni nesil sorularla eminiz
ki Türkçe dersini daha çok seveceksiniz.
Hedefimiz, MEB tarafından her ay yayımlanan “Örnek Sorular” ve sınav mantığı göz önüne alınarak hazırlanan
bu kitaptaki soruları çözdükten sonra LGS’de çözeceğiniz Türkçe sorularının size tanıdık gelmesi, bu sayede
soruları daha rahat ve kendinizden emin çözmenizdir.
Alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe dersi 8. sınıf
öğrencilerine yönelik tüm konu kazanımlarını içermekte olup sınavda karşınıza çıkabilecek her türlü soru
tipini bünyesinde barındırmaktadır.
“Gelişime Hazır mısın?“ parolasıyla yola çıkan TETRA Yayınları olarak amacımız, hem konu odaklı sorularda hem de yeni nesil sorularda yetkinliğinizi ve başarınızı arttırmak, LGS’de Türkçe dersinde soruların
tamamını yanıtlamanıza yardımcı olmaktır.
Yayınevimizin adı neden TETRA?
Yayınevimizin adı, kitaplarımızdaki şemanın dört ana bölümden oluşması nedeniyle TETRA olarak
belirlenmiştir.
TETRA, Latince “dört, dört bileşenden oluşan” anlamına gelmektedir.
TETRA Yayınları 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, şu dört ana bölümden oluşmaktadır:
•
•
•
•

Kazanım Pekiştirme Testleri
Ünite Değerlendirme Testleri
Yeni Nesil Örnek Sorular
Süreç Değerlendirme Sınavları

Bu bölümlerde yer alan sorular ve soru mantıkları bir sonraki sayfamızda geniş bir şekilde açıklanmaktadır.
Bu bakımdan sonraki sayfalardaki bilgileri de mutlaka okumanızı öneririz.
Kitabımızın siz değerli öğrencilerimize, gerek okul derslerinde gerek LGS’de başarınıza başarı katması
dileğiyle…

Bu Kitapta Neler Var?
TETRA 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası kitabı, soru
mantıkları ve kazanımları doğrultusunda dört
ana bölüme ayrılmıştır:

Kazanım Pekiştirme Testleri:
Her ünitede iki sayfa bulunan, rengini TETRA logosunun
“mavi”sinden alan bu bölümde öğrencilerimizin konuyla
ilgili temel yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir. Bundan
ötürü sorularımız diğer bölümlere göre daha kısadır ve
konuyla ilgili temel kazanımlar yer almaktadır. LGS’de
bu tarz soruların da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.

Ünite Değerlendirme Testleri:
Her ünitede dört sayfa bulunan, rengini TETRA logosunun “sarı”sından alan bu
bölümde öğrencilerimizin konuyla ilgili daha detaylı ve yoruma açık sorulara
karşı yeterlilik düzeyi ölçülmektedir. Bundan ötürü sorularımız mavi bölümde
yer alan “Kazanım Pekiştirme Testleri”ne göre boyut olarak genelde daha
büyüktür. Bu tipteki sorular LGS’de son dönemde hatırı sayılır bir şekilde tercih
edilmektedir.

Yeni Nesil Örnek Sorular:
Her ünitede sayfa başına bir soru olmak kaydıyla altı sayfa bulunan, rengini TETRA
logosunun “pembe”sinden alan bu bölümde, MEB’in her ay yayımlanan örnek sorularında
mutlaka yer alan infografik tarzda ve okuduğunu anlamlandırma, muhakeme yeteğini ölçen
sorular yer almaktadır. Geçmiş yıllarda uygulanmış olan LGS’lerde de yer alan bu soru tipi
dikkatli ve doğru okuma üzerine kurulmuş bir mantığa sahiptir. Türkiye’de değişen sınav
mantığının en önemli ayağı olan bu soru tipleri Türkçe dersinde olduğu gibi diğer branşlarda
da tercih edilmektedir. Bu açıdan bu soru tipinde kendini geliştirmiş öğrencilerin diğer
branşlarda da daha başarılı olacakları muhakkaktır.

Süreç Değerlendirme Sınavları:
1 ve 12. üniteler hariç diğer tüm ünitelerde bulunan, rengini TETRA logosunun “siyah”ından
alan bu bölümde öğrencilerin söz konusu üniteye kadar işlenen ve yer alan tüm konularda
kendini sınama fırsatı bulunmaktadır. Ünite sonlarında yer alan ve sarmal bir mantıkla
ilerleyen bu bölümlerde öğrenciler, söz konusu ünite de dahil geçmiş tüm üniteleri kapsayan
sorularla karşılaşacaktır. Bu açıdan geçmişte işlenen konuların üzerinden geçme ve bu
konuları tekrar etme şansına sahip olacaktır. Bu testlerin içinde “Kazanım Pekiştirme
Testleri”, “Ünite Değerlendirme Testleri”, “Yeni Nesil Örnek Sorular” bölümlerinde yer alan
tüm soru tipleri bir arada bulunmaktadır. LGS’de Türkçe dersi için belirlenen süre 30 dakikadır. Bu açıdan test girişlerinde öğrencilere bu testi 30 dakika süre belirleyerek çözmesi
önerilmektedir.

Bu dört bölümümüzün dışında 12. Ünite “Görsel-Grafik Okuma
ve Mantık Muhakeme” sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde
MEB’in özellikle son yıllarda sormaya başladığı mantık soruları
ile yalnızca görsele bağlı sorular ön plandadır. 30 adet sorudan
oluşan bu bölüm, öğrencilerin mantık ve görsel okuma sorularında yetkinliğe ulaşmalarında yardımcı olacaktır.

İSTİKLAL MARŞI
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Mehmet Akif Ersoy
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KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ

CÜMLEDE ANLAM

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

4.

A) Öğretmenimiz çok iyi bir insandı.
B) Buraya geldikçe çocukluğumu özlüyorum.
C) Ayçiçeği en çok Trakya’da yetişir.

?

Buralar eskiden daha güzeldi.

?

Onu dinlemem büyük bir hataydı.

?

Uzmanlar yarın kar yağışı bekliyor.

?

Aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi bu cümlelerden birinin karşısına yazılamaz?

D) İyilik yapmayı huy edinmemiz gerekir.

5.
2.

Şu saatlerde toplantı başlamış olmalı.

A) Karşılaştırma

B) Pişmanlık

C) İhtimal

D) Varsayım

1. Devrik cümleler kullanılmıştır.

1. Gözleri iyi göremediği için gazete okuyamıyordu.

2. Hayal ürünü unsurlar bulunmamaktadır.

2. Alışveriş yapmak için çarşıya gitti.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi verilen özelliklere uygundur?

3. Çok başarılı olmak için çok çalışmak gerekir.
4. Yağmur yağarsa pikniğe gidemeyiz.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?

A) Yeni şiir başka, yeni şair başkadır; yeni şiir dıştadır,
yani bugün yeni şiir denilen şey, dış bakımdan eski
şiire benzemeyen şeydir.

A) 1

B) “Deneme” kelimesini edebiyat türüne ilk defa ad olarak
koyan kişidir Montaigne.

B) 2

C) 3

D) 4

C) Neşeli kuşlar şarkılar söylüyordu gökyüzünde süzülerek.
D) Fırtına, önüne gelen ne varsa saçıp savurdu.

3.

“En iyisi, sevinmeyi öğrenelim; böylece başkalarına acı
vermeyi ve acıları düşünmeyi unuturuz.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı
doğrultudadır?
A) İnsanlar sevmeyi öğrenirse hayatlarını mutlu bir şekilde yaşamayı da öğrenirler.
B) Sevinmeyi öğrenemeyen insanlar acılarla birlikte yaşamaya devam ederler.
C) İnsanları sevmek, onlara acı çektirmekten çok daha
erdemli bir davranıştır.
D) Sevinmek, hayatta başarıyı yakalamış insanların en
önemli özelliğidir.
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6.
1. olur
4. dünya kadar

2. derdi

3. derdi

5. olanın

6. dünya

Numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1
B) 4 - 2 - 5 - 3 - 6 - 1
C) 2 - 6 - 5 - 4 - 3 - 1
D) 6 - 3 - 5 - 4 - 2 - 1

CÜMLEDE ANLAM
7.

KAZANIM PEKİŞTİRME TESTİ

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “emek” konulu değildir?

10. 1. Takdir ediliyorsan değil taklit ediliyorsan başarmışsın
demektir.
2. En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir
nefesle yaşamayı.

A) Toprağı işleyen ekmeği dişler.

3. Önemli olan, taklit etmek değil; taklit ettiğini de değiştirebilmektir.

B) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
C) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

4. Başarılı insan, başkalarına fikir veren ve onları esinlendiren insanlardır.

D) Boş çuval dik durmaz.

Yukarıda numaralandırılmış sözlerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?
A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

11. Dünyada en uzun süren trafik sıkışıklığı 2010 yılında
Çin’de meydana gelmiş ve 12 gün sürmüştür.
8.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak
çıkarılabilir?

Bu fikirler, onlara ters dü- Bu yol köye daha çabuk
şebilir.
ulaşmanızı sağlar.

A) Çin’de meydana gelen trafik sıkışıklığı haftalarca sürmüştür.

İyi bir iş bulmaya ihtiyacım Keşke sen de bizimle sinevar.
maya gelsen.

B) En uzun trafik sıkışıklığı görülen ülkelerden biri de
Çin’dir.

Bu şekilde “öneri” anlamı olan cümlenin bulunduğu
bölüm boyandığında şeklin yeni görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

B)

C)

D)

C) Kayıtlara geçen en uzun trafik sıkışıklığı Çin’de görülmüştür.
D) Çin, dünyada en çok araç sahibi olan ülkelerden biridir.

12.

hücre zarı

çekirdek
çekirdek

sitoplazma
mitokondri

endoplasmik
retikulum

golgi

Hücrenin çekirdeği ile zarı arasında kalan yarı
akışkan sıvı kısım sitoplazmadır.
9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç - sonuç ya da
koşul - sonuç ilişkisi bulunmamaktadır?
A) Yaz gelince buralar çok hareketli olur.

Sitoplazma içerisinde hücrenin hayatsal
faaliyetlerini gerçekleştiren organeller bulunur.
Bu görselde yer alan cümlelerde aşağıdaki anlam
özelliklerinden hangisine yer verilmiştir?

B) Hava karardı diye dışarı çıkamadık.
C) Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti.

A) Tanımlama

B) Karşılaştırma

D) Ödeme yapmak için bankaya gitti.

C) Benzetme

D) Onaylama
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1.

(I) Gülümseme depresyonuna sahip olmak, derinlerde acı
çekerken başkalarına mutlu ve neşeli görünmeye çalışmak anlamına gelir. (II) Bu depresyon türüne sahip olan
insanlar acı çekmiyor gibi göründüğünden, arkadaşları ve
aileleri hiçbir şeyin yanlış olduğundan şüphelenmezler.
(III) Ayrıca, bazen kişiler de problemlerinin farkında değillerdir, bu yüzden herhangi bir destek veya yardım aramazlar. (IV) Böyle bir depresyona sahip insanlar genellikle
aktif bir sosyal yaşama sahiptir.

3.

YENİ SINAV SİSTEMİ NE GETİRİYOR?
Liseye girişte TEOG’un yerine getirilen yeni sınav sistemi
belli oldu. İşte yeni sistemin madde madde en önemli
yenilikleri.
Öğrencilere 5 tercih yapma hakkı
verilecek.
1
2

Bu parçada numaralandırılmış cümleler hakkında,

3

1. I numaralı cümle içinde fiilimsi bulunan birleşik bir
cümledir.

4

3. III numaralı cümle bağlacı olan (bağlı) bir cümledir.
yargılarından hangisi söylenebilir?

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

A) 1

4.

2.

Bağımlı sıralı cümleler; birbirine yalnız anlam yönünden
değil, ögeleri bakımından da bağlı olan sıralı cümle çeşididir. Sıralı cümleyi oluşturan cümlelerde ortak öge kullanılır. Farklı yüklemler ortak özneye, nesneye ya da tümlece bağlanır. Yani özne, nesne ya da herhangi bir tümleç
her iki cümlenin de öznesi, nesnesi, tümleci olur.
Örneğin; “Sen çamaşırları yıka, ben asarım.” cümlesinde
“bulaşıkları” nesnesi ortak öge olarak kullanılmıştır.
Dolayısıyla nesnesi ortak bir sıralı cümle meydana gelmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki bağımlı sıralı cümlelerin hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmıştır?
A) Sınav raporlarını bu sabah getirdiler, henüz inceleyemedim.
B) Başarılı olmak isteyen insan, sorumluluklarını yerine
getirir; hiçbir zaman aksatmaz.

Okullara akademik çeşitlilik getirilerek
başarı sağlanacak.

Bu görseldeki numaralandırılmış cümlelerden hangisi
içinde fiilimsi bulunan (birleşik) bir cümle değildir?

4. IV numaralı cümle tek yüklemli (basit) bir cümledir.

B) 2 ve 3

Öğrenciler evlerine yakın okullara kayıt
yaptırabilecek.

Tüm liselerin kalitesinin fen, sosyal ve proje
okulu seviyesine çıkarılması sağlanacak.

2. II numaralı cümle birden çok yüklemli (sıralı) bir cümledir.

A) 1 ve 2

7.
ÜNİTE

CÜMLE TÜRLERİ

B) 2

C) 3

D) 4

“Efendiler, Lozan Antlaşması’nın eklerinden olan düşman
işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra, yabancı işgalinden tamamen kurtulan
Türkiye’nin toprak bütünlüğü fiilî olarak sağlanmıştı. Artık
yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, yeni Türkiye’nin
başkenti Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde, coğrafî durum ve askerî
strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir
an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara
bir son vermek şarttı. Gerçekten de, bilindiği üzere, başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu.
Bu arada İstanbul’un yeni milletvekillerinden bazıları,
Refet Paşa başta olmak üzere, İstanbul’un hükûmet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı…”
Yukarıda Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserinden bir alıntıya yer
verilmiştir.
Bu metinde aşağıdaki cümle yapılarından hangisinin
örneği yoktur?

C) Seni seven insanları sen de sev, böylece mutluluk
kendiliğinden gelecektir.

A) İçinde fiilimsi bulunan birleşik cümle

D) Uzanıp giden bu topraklarda Mustafa Kemal bir bereket olmuş.

C) Bağlacı olan (bağlı) cümle

B) Tek yüklemli (basit) cümle
D) Birden çok yüklemli (sıralı) cümle
139

CÜMLE TÜRLERİ

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

7.

5.
Saf mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur gibi
sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, fark
olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz
yalılar… Bütün bunların üzerinde mitolojik öykülerdeki gibi uçan martı sürüleri…

Basit

Kurallı

Bir bayram sabahıydı. Yaşım 11-12 ya vardı ya
yoktu. Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi
giymiş, harçlıklarımızı almış, kendimizi caddelere,
sokaklara atmıştık. Yanımda iki arkadaşım daha
vardı. Sokakta dolanırken, birisi sınıf arkadaşım olan
iki kardeşle karşılaştık. Kendimizce bayramlaştıktan
sonra harçlıklarımızdan bahsetmeye başladık.

?

Sıralı

Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve
faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir
malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var?
Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı
çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile
doludur. Mühim olan, herhangi bir konu etrafında bir
renk kompozisyonu vücuda getirmektir.

Kurallı

?

Olumlu

Birleşik

Devrik

?

Olumlu

Olumsuz

Yukarıdaki etkinlikte soru işareti (?) ile gösterilen yerlere o
şeklin içindeki özelliklere uygun cümleler yazılacaktır.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi bu şekillerden herhangi birinin içine yazılamaz?

Öğretici metinlerde dil bir nesneyi, bir kavramı, bir
olayı anlatmak, açıklamak ve bildirmek ve okuyucuyu uyarmak, harekete geçirmek üzere kullanılır.
Metnin dili; ifade edilmek istenen düşünceye, seçilen
anlatım türüne ve hitap edilen okuyucuya, kullanılan
iletişim aracına göre değişir.

A) Sınava iyi hazırlanamadı, üniversiteyi de kazanamadı.
B) Düşünüyorum ben de sizinle ortak iş yapmayı.
C) Keşke ben de okumaya onun kadar önem verseydim.
D) Bu devirde insanların çoğu menfaat peşinde düşmüş.

Numaralandırılmış paragraflar hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bir konu hakkında bilgiler verilen paragrafta biçimce
olumlu anlamca olumsuz bir cümle bulunmaktadır.
B) Bir düşüncenin anlatıldığı paragrafta yüklemi isim olan
cümlelere yer verilmiştir.
C) Betimlemenin ağır bastığı paragrafta bütün cümleler
eksiltilidir.
D) Bir olayın anlatıldığı paragrafta bütün cümleler yüklemin yerine göre kurallıdır.

6.

Bu oyunun en önemli özelliği hiç ses çıkarmadan oynanmasıdır.

8.

Nazlı yârdan kem haberler geliyor,
Dostlarım ağlıyor, düşmanlar gülüyor.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?

Bu dizelerdeki cümleler hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Olumsuz - devrik - isim - birleşik

A) Toplamda üç tane yüklem bulunmaktadır.

B) Olumsuz - kurallı - fiil - basit
C) Olumlu - kurallı - fiil - birleşik
D) Olumlu - kurallı - isim - birleşik
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B) Anlamına göre olumsuz bir cümle vardır.
C) Yükleminin türüne göre fiil cümleleri bulunmaktadır.
D) Bağımsız sıralı cümle bulunmaktadır.
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9.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA
TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli
bilgiler içermektedir.

11.

1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

2. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına
vermeyiniz.

4. Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size
önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu prospektüste numaralandırılmış bölümler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1 ve 2 numaralı bölümlerde yer alan cümleler anlamına göre olumludur.
B) 2 ve 3 numaralı bölümlerde yer alan cümleler yükleminin yerine göre devriktir.

ÇEKÜL Vakfının bu afişinde yer alan cümlenin tür bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

C) 3 ve 4 numaralı bölümlerde yer alan cümlelerin yüklemleri fiilden oluşmaktadır.

A) Birleşik - olumlu - kurallı - isim

D) 3 ve 5 numaralı bölümlerde anlamına göre olumsuz
olan cümleler bulunmaktadır.

C) Birleşik - olumlu - kurallı - fiil

B) Basit - olumlu - kurallı - fiil
D) Basit - olumsuz - kurallı - isim

12. Aşağıdakilerin hangisinde cümle içinde başka bir
cümle bulunmaktadır?
10. Soru Cümlesi: İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda
bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere “soru cümlesi” denir.
Örnek: “Buraya en son ne zaman gelmişler?”
Ünlem Cümlesi: Sevgi, korku, şaşma, hayret, seslenme,
coşkunluk, heyecan ve sitem ifade eden cümlelere “ünlem
cümlesi” denir.

A) Yazık, keşke bu fırsatı kaçırmasaydık!
B) Bu iş hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
C) İleride onun gibi olmak istediğimi söyledim.
D) Çabuk eşyalarını topla, diye seslendi annem.

Örnek: “Hey, siz de buraya gelin!”
Şart Cümlesi: İçinde şart (koşul) anlamı bulunan cümlelere “şart cümlesi” denir. Genellikle şart kipinin eki olan
“-se/-sa” ile çekimlenen yan cümlecikler oluşturur.
Örnek: “Bakkala gidersen bana da ekmek al.”
Verilen bilgilere göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi
“soru, ünlem veya şart” anlamı bildirmemektedir?

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne
göre diğerlerinden farklıdır?

A) Onu ne kadar sevdiğimi kimse bilemez

A) Hastanın durumu gittikçe kötüleşiyordu.

B) Sakın bana nasihat vermeye kalkma

B) Tek isteği, iyi bir üniversiteye gitmekti.

C) Dikkatli olursan kaza yapmazsın

C) Onunla göz göze gelince birden irkildi.

D) Yarın İzmir’de nasıl bir hava bekleniyor

D) Okuldan önümüzdeki yıl mezun olacak.
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14.

KAN BAĞIŞI

CAN BAĞIŞI
TÜM DÜNYAYI KURTARAMAZSINIZ AMA

BİR HAYATI KURTARABİLİRSİNİZ
Bu görselde yer alan cümle hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

16. Yapısına göre sıralı cümleleri, “bağımlı ve bağımsız sıralı
cümle” şeklinde ikiye ayırıyoruz. Bu terimler, birbiri ardına
sıralanan cümlelerin aralarında herhangi bir ögenin ortak
olup olmadığını ifade etmektedir. Sıralı cümleler, yüklemleri ayrı olmasına rağmen aralarında bir anlam bağı bulunan cümlelerdir. Bu anlam ilişkisine paralel olarak sıralanan iki cümlenin bazı ögeleri ortak olabilmektedir. Mesela
bazen iki cümlenin de belirttiği işi gerçekleştiren tek bir
özne bulunabilir. Veya iki cümle de aynı zamanda (zarf
tümleci) veya aynı yerde (dolaylı tümleç) gerçekleşebilmektedir. Bunun gibi ögeleri ortak olan sıralı cümlelere
bağımlı sıralı cümle denilmektedir. İki cümle arasında
herhangi bir öge ortaklığı yoksa bunlar da bağımsız sıralı
cümle olarak adlandırılır.

(1) Terk edilmekten korkar o, iyi bilirim. (2)
Acı çekmeyi de hiç istemez. (3) Hep “en
mutlu kişi” olmayı, mutluluğunun bir ömür
sürmesini ister. (4) Hakkında daha çok
bildiklerim vardır onun ama şimdilik bu
kadarını paylaşmayı yeğliyorum.

A) İki cümle birbirine bağlaçla bağlanmıştır.
B) Yükleminin türüne göre fiil cümlesidir.

Verilen bilgilere göre parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?

C) Şart (koşul) anlamı taşıyan bir cümledir.
D) Yükleminin yerine göre kurallı bir cümledir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

17. Fiilimsi bulunan (birleşik) cümlelerde yer alan fiilimsiler
“yan cümlecik” olarak adlandırılır. Bunlar, yüklemin yani
temel cümlenin herhangi bir ögesi olabilir.
15. 1. Ayağa kalktı, boyasız soğuk duvarlara baktı, yüzü ekşidi.
(Olumlu-sıralı-fiil-kurallı)
2. Hırçın denizle düet yaptığı günler geçti gözünün önünden.
(Olumlu-birleşik-fiil-devrik)
3. Gözleri şimdi sekiz kat aşağıdaki yoldaydı.

Örneğin “Kapı çalınca birden heyecanlandı.” cümlesinde
“çalınca” fiilimsisi “kapı” sözcüğü ile birleşip söz öbeği
oluşturarak “heyecanlandı” yükleminin yani temel cümlesinin zamanını bildiren bir zarf tamlayıcısı görevini üstlenmiştir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin (yüklemin) belirtili nesnesidir?

(Olumlu-basit-isim-kurallı)
A) Onunla konuşmadan şuradan şuraya gitmem.

4. Hâlâ sessizdi ve çaresizdi.

B) Seni ne kadar çok sevdiğimi tahmin edemezsin.

(Olumsuz-sıralı-isim-kurallı)
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin tür özellikleri parantez içinde yanlış gösterilmiştir?

C) Düğün başlamak üzere, masaları bir an önce düzenleyin.

A) 1

D) Yardım etmeyi sevmeyen insanlarla birlikte çalışıyorum.
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B) 2

C) 3

D) 4
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1)

Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız.

a)

Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

2)

Şüphesiz bu sözleri bütün öğrenciler duymuş olmalı.

b)

Nesne eksikliği

3)

Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır.

c)

Gereksiz sözcük kullanımı

4)

Kimse gelmemiş, maça gitmiş.

d)

Özne - yüklem uyumsuzluğu

5)

Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde
savunuyordu.

e)

Yanlış ek kullanımı

6)

Türkçe öğretmeninin yanına gitti, bir soru sordu.

f)

Mantık yanlışlığı

7)

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

g)

Çelişen ifadelerin bir arada kullanımı

8)

Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi.

h)

Yer tamlayıcısı eksikliği

9)

Pasta ve meyve suyu ikram edilecek.

j)

Yüklem eksikliği

10)

Yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi.

k)

Tamlama yanlışlığı

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde bulunan anlatım bozukluklarının yandaki harflerle belirtilen sebeplerle doğru
eşleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.c
2.d

B)

1.c
2.g

C)

1.c

D) 1.c

2.e

2.g

3.g

3.d

3.g

3.e

4.e

4.e

4.d

4.d

5.b

5.b

5.b

5.b

6.h

6.h

6.h

6.h

7.f

7.f

7.j

7.f

8.k

8.a

8.k

8.j

9.j

9.k

9.f

9.k

10.a

10.j

10.a

10.a
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“TELEVİZYONUN
RAMİZ DAYISI:

TUNCEL KURTİZ”

Yüzden fazla sinema filminde rol alan oyuncu, senarist, yönetmen
ve yapımcı Tuncel Kurtiz, vefatının 5. yılında anılıyor.

1

1936

İzmit’in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi. Babasının görevi gereği
ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdürdü. İstanbul Haydarpaşa Lisesini
bitirdi. Usta isim, üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve
sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hepsini tamamlamadan
üniversiteden ayrıldı.

1958
Sahne Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Çok Tuhaf Soruşturma (1998), Şeyh
Bedrettin (1997), Keşanlı Ali Destanı
(1984), Kaplan ve Daktilolar (1968), Yolcu
(1967), Kalbin Sesi (1964), Martı (1963),
Altın Yumruk (1962), Ayı Masalı (1962),
Şahane Züğürtler (1962), Zafer Madalyası (1958)
Rol Aldığı Bazı Filmler
Son Kuşlar, Ben Öldükçe Yaşarım,
Silahların Kanunu, Karanlıkta Vuruşanlar, Hudutların Kanunu, Çirkin Krol,
Krallar Ölmez, Umut, Otobüs, Kanal,
Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde,
Ağrı’ya Dönüş, Bir Aşk Uğruna, Usta
Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata,
Işıklar Sönmesin, İstanbul Kanatlarımın
Altında, Akrebin Yolculuğu, Haşçakal
Yarın, O da Beni Seviyor, Şellale, İnat
Hikayeleri, Yaşamın Kıyısında, Lal, Güz
Sancısı, Kayıp Armağan, Siyah Beyaz
Kazandığı Bazı Ödüller
Antalya Altın Portakal Film Festiva-

2

Haldun Dormen Tiyatrosunda oyunculuğa başladı.

1964 - 1980
Orhan Günşiray’ın yönettiği (1964) “Şeytanın Uşakları” filmiyle oyunculuğa sinamada devam etti. “Gül Hasan” (1979) ve “Bereketli Topraklar
Üzerinde” (1980) filmlerinin senaryosunu da kaleme alan sanatçı, Gül
Hasan filminin yönetmenliğini yaptı.

3

1980

12 Eylül 1980 darbesinin oluşturduğu ortamdan uzaklaşmak için yurt
dışına yerleşti.

1990
İsveç, ABD ve Almanya’da tiyatro ve sinema projelerinde yer alan
sanatçı Türkiye’ye döndü.

2003-2013
“Alacakaranlık” (2003), “Hacı” (2006), “Asi” (2007), “Ezel” (2009) dizisinde
canlandırdığı “Ramiz Dayı”, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde ise “Ebussuud
Efendi” karakteriyle hayran kitlesini artırdı.

4

2011

48. Altın Portakal Film Festivali’nde verilen “Yaşam Boyu Başarı
Ödülü”nün sahibi oldu.

2013
Tuncel Kurtiz, 27 Eylül’de 77 yaşında İstanbul’da hayata veda etti.

li’nde “En İyi Senaryo” (1981), Berlin Film Festivali’nde “Gümüş Ayı” (1986), Altın Portakal Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek
Oyuncu (1994), Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” (2002), İtalya Taormina Film Festivali’nde “Sanat”
(2008), Yeşilçam Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ve 15. Altın Koza Film Festivali’nde “Usta Oyuncu”
Yukarıda Tuncel Kurtiz hakkında bir biyografiye yer verilmiştir.
Biyografinin kaç numaralı bölümünde anlatım bozukluğu bulunmaktadır?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu, anlam veya yazım bakımından birbirine yakın olan sözcüklerin, birbirlerinin yerine kullanılmasından kaynaklanır. Bu tür anlatım bozukluklarını fark edebilmek için sözcüklerin anlamlarına ve kullanım alanlarına dikkat etmek gerekir.
Örneğin “Pazarda bazı sebze ve meyvelerin fiyatları oldukça pahalıydı.”
Bu cümlede, “pahalıydı” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü “pahalı”, “fiyatı yüksek olan” demektir ve mal, eşya için
kullanılır; dolayısıyla “pahalı” sözcüğü “fiyat” sözcüğünün sıfatı olarak kullanılamaz. Bu cümlede anlatılmak istenen “fiyat”ın
“fazla olduğu”dur. Bu nedenle “pahalıydı” sözcüğü yerine “yüksekti’ sözcüğü getirilmelidir.
Yukarıda sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu hakkında bilgiler verilmiştir.

SAR değeri, telefonun günlük kullanımda size ve çevrenizdeki insanlara yaymış olduğu radyasyona verilen isimdir. SAR, bu
alanda ise bunun hesaplanmış olan tutarı olarak görülür. Peki, akıllı telefonlarınızın yüksek ölçüde radyasyon yaydığını biliyor
muydunuz? Bu cihazlar, yaymış olduğu radyasyonlar sebebiyle pek çok kişinin ciddi anlamda mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.
Şimdi sizlere radyasyonun zararlarına ilişkin bir bilgi akışı sunacağız:
1. Görüm alanında daralmalar oluşur.
2. Kalp rahatsızlıkları meydana çıkar ve kalp pilinin bozulma şansı ortaya çıkar.
3. Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski çok sık gözlemlenmektedir.
4. Yoğun stres ve yorgunluk hâlleri hiçbir türlü peşinizi bırakmaz!
5. Kalıcı işitme bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir.
6. Konsantrasyon ve dikkat bozulmalarının oluşmasını sağlar.
7. Embriyo gelişimlerini tamamen etkilemektedir.
8. Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma gibi sıkıntılar ortaya çıkarır.
9. Kadınlarda düşük riskini arttırır.
10. İşitmede geçici / kalıcı aksaklıklar ortaya çıkar.
Verilen bilgilere göre yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) 3, 4 ve 10
B) 1, 2 ve 6
C) 1, 3 ve 8
D) 5, 7 ve 9
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?
A) Böyle birinin başarısız olmasına şaşırıyorum.
B) Evi aylardır temizlemediği çok belliydi.
C) Kitaplarını elinden düşürünce çok üzüldü.
D) Ölen şehitlerimiz için askerî tören düzenlendi.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam bulanıklığı vardır?
A) Evini satılığa çıkardığını yeni öğrendim.
B) Böyle günlerde sevinçten havalara uçardı.
C) Eskiden buralarda hiç yerleşim yeri yoktu.
D) Onun hakkında çeşitli suçlamalar mevcut.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliği vardır?
A) Kapıyı açtı ve soğuktan titreyen kediyi içeri aldı.
B) Sana çok kırılmış, bir daha aramayacakmış.
C) Okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.
D) Dedesini çok özlediği için telefon etti.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur?
A) Herkes ayağa kalksın, kimse oturmasın.
B) İnsanlar sabahtan beri kuyrukta bekliyorlar.
C) Martılar vapurun etrafında uçuşuyorlar.
D) Sen ve arkadaşın içeride oyun oynayın.

Yukarıda numaralandırılmış sorular hakkında 8/B sınıfı öğrencileri Zeynep, Eylül, Arda ve Kaan çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı değerlendirme yanlıştır?
A) Zeynep: 1. soruda doğru yanıt “D” seçeneğidir. Çünkü “şehit” kelimesi “kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken
ölen kimse” anlamındadır ve cümlenin başındaki “ölen” kelimesi gereksizdir.
B) Eylül: 2. soruda doğru yanıt “A” seçeneğidir. Çünkü evi satılığa çıkaran kişinin kim olduğu belirsizdir. “Senin” veya “onun”
anlamı çıkarılabilir.
C) Arda: 3. soruda doğru yanıt “D” seçeneğidir. Çünkü “telefon etti” yüklemine getirilmesi gereken “dedesine” sözcüğü cümlenin nesnesidir ve cümlede nesne eksikliği meydana gelmiştir.
D) Kaan: 4. soruda doğru yanıt “C” seçeneğidir. Çünkü insan dışı varlıklar yüklemde çoğul olarak çekimlenemez.
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5.

Merkür

•
•
•
•
•

Güneşe en yakın ve Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
Uzaklığı ve küçüklüğünden dolayı Dünya’dan çok küçük ve sönük görünür.
Yüzeyinde kraterler, lav akıntıları, dev havzalar bulunur.
Atmosferi yoktur.
Sıcaklığı çok fazladır (gündüzleri 500° C, geceleri -175° C).

•

Yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine en çok benzeyen gezegendir. Bu nedenle,
yeryüzünden en iyi gözlemlenebilen ve en parlak görülen gezegendir.
Gün doğumunda ve gün batımında güneşe yakın olduğu için dünyadan çıplak
gözle rahatlıkla görülebilir. Halk tarafından Çoban Yıldızı olarak bilinir. Güneş ve
Ay’dan sonraki en parlak gök cismidir.
Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner.

•
Venüs
•
•

Uzaydan mavi görünen Dünya, Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir. Yapı olarak
kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir görünüme sahiptir. Kendi etrafında
dönüşünü ortalama 24 saatte, Güneş etrafında dönüşünü ise 365 gün 6 saatte
tamamlar. Dünya’nın atmosferi ve uydusu vardır. Tek uydusu Ay olan Dünya’mızın
atmosferindeki gazların da belirli bir oranı vardır. Atmosferde %78 azot, %21
oksijen, %1 karbondioksit ve diğer gazlar bulunur.

•
•
•
•

Venüs’ten sonra yörüngesi Dünya yörüngesine en yakın olan ikinci gezegendir.
Kutup bölgelerinde buzul alanları ve bulutlar görülür.
Mars, Dünya’daki gibi mevsimlere sahiptir fakat her biri iki kat daha uzun sürer.
Mars’ta yaşam olasılığı bulmak için birçok uzay aracı gönderilmiştir. Mars yüzeyi,
uydumuz Ay’da olduğu gibi alçak düzlükler ve yüksek tepelerden oluşmaktadır.
Mars’taki gök taşı çarpması ile oluşan kraterler ve volkanlar ilgi çekicidir. Mars
yüzeyi demir elementinden dolayı kırmızı renkli görünüme sahiptir.

•
•

Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
Yüzeyi renkli bulutlarla kaplıdır. Bu bulutlar hidrojen, helyum, amonyak ve su
buharından oluşmaktadır.
Jüpiter’in kalın atmosfer tabakasında büyük fırtınalar oluşmaktadır.

Dünya

Mars

Jüpiter

•

Satürn

•
•
•
•

Halkalarıyla ünlü, gaz atmosfere sahip bir gezegendir.
Halkalar arasında Cassini boşluğu olarak bilinen boşluklar vardır.
Satürn kaya materyalli küçük bir çekirdeğe sahiptir.
Atmosferinin çoğu sıvı ya da sıkışmış gaz durumundaki hidrojen moleküllerinden
oluşur.

Yukarıda hakkında açıklama yapılan altı gezegenin hangi ikisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Mars - Dünya

B) Merkür - Mars

C) Satürn - Venüs

D) Merkür - Jüpiter
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Duruluk: Cümlenin gerektiği kadar sözcükle kurulmasıdır. Cümlede gereğinden fazla sözcük kullanılması duruluk ilkesine aykırılık teşkil eder ve gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Örnek: “Onun kadar neşeli ve şen birini görmedim.” cümlesinde “neşeli” ve “şen” sözcükleri eş anlamlıdır ve aynı cümlede yer
alması duruluğa aykırılık teşkil etmiş, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açmıştır.
Açıklık: Cümlede anlatılanların herkesçe aynı anlaşılmasıdır. Anlamda belirsizlik ortaya çıkması anlatım bozukluğuna neden
olur.
Örnek: “Kalemini bir türlü bulamıyordu.” cümlesinde “kalem”in kime ait olduğu bilinmemektedir. “Senin kalemin” mi, “onun kalemi”mi belli değil. Bu cümlede anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu meydana gelmiştir.
I. Dünya Savaşı’nı Bitiren Antlaşmalar
Antlaşmalar ve İmzalayan Ülkeler

Özellikleri

Brest - Litowsk (Birest Litovsk)
Antlaşması (3 Mart 1918) Sovyet
Rusya ve İttifak Devletleri

•
•

Sovyet Rusya İtilaf Devletlerinden ayrılarak savaştan çekilmiştir.
Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geri iade edilecektir.

Versailles (Versay) Antlaşması
(28 Haziran 1919) Almanya ve
İtilaf Devletleri

•
•
•
•
•

Alsas Loren Fransa’ya verilmiştir.
Alman Sömürgeleri İtilaf Devletlerince paylaşılmıştır.
Polonya’ya (yeniden kurulan) toprak verilmiştir.
Ekonomik ve askerî kısıtlamalara uğratılmıştır.
Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır.

St. Germain (Sen Cermen) Antlaşması (10 Eylül 1919) Avusturya ve İtilaf Devletleri

•
•
•
•

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ayrılarak iki yeni devlet hâline getirilmiştir.
Yugoslavya ve Çekoslovakya bu devletin toprakları üzerinde kurulmuştur.
Polonya’ya toprak verilmiştir.
Ekonomik ve askerî kısıtlamalara uğratılmıştır.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
(27 Kasım 1919) Bulgaristan ve
İtilaf Devletleri

•
•
•

Makedonya’yı Yugoslavya’ya bırakmıştır.
Batı Trakya’yı Yunanistan’a bırakmıştır.
Askerî ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır.

•
•
•

Macaristan topraklarının büyük kısmını Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya’ya
bırakmıştır.
Askerî ve ekonomik kısıtlamalara uğratılmıştır.
Avusturya ile birleşmesi yasaklanmıştır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Suriye Fransa’ya bırakılacaktı.
Arabistan ve Irak İngiltere’ye bırakılacaktı.
Güneybatı Anadolu İtalyanların egemenliğine bırakılacaktı.
Doğu Trakya ve Batı Anadolu, Yunanistan’a bırakılacaktı.
On İki Ada İtalya’ya, diğer Ege Adaları Yunanistan’a verilecekti.
Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya konacaktı.
İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletlerinin yönetimine bırakılacaktı.
Doğu ve Güneydoğu’da iki devlet kurulacaktı.
Osmanlı ordusu dağıtılarak sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el konulacaktı.

Trianon (Triyanon) Antlaşması
(4 Haziran 1920) Macaristan ve
İtilaf Devletleri

Serves (Sevr) Antlaşması (10
Ağustos 1920) Osmanlı Devleti ve
İtilaf Devletleri

Yukarıda I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu antlaşmaların ikisinin anlatımında duruluk ve
açıklık ilkesine aykırılıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları meydana gelmiştir.
Buna göre, bilgisi verilen hangi iki antlaşmanın anlatımında duruluk ve açıklık ilkesine aykırılıktan kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A) Brest-Litowsk Antlaşması
St. Germain Antlaşması
C) Trianon Antlaşması
Brest-Litowsk Antlaşması
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B) Sevr Antlaşması
Trianon Antlaşması
D) Nöyyi Antlaşması
Versay Antlaşması
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11. ÜNİTE

SINAVLARA ÖĞRENCİ ALACAK
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN
MERKEZÎ SINAVLARA HAZIRLIK
SÜREÇ DEĞERLENDİRME SINAVI

TÜRKÇE
Adı ve Soyadı:

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

Sınıfı / Şubesi:

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

Öğrenci Numarası:

...............................................…......

DERS ADI

TÜRKÇE

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

20

30 Dakika

ÖĞRENCİNİN DİKKATİNE!
1. Konu tekrarı yapıp eksiklerinizi gidermeden sınava başlamayınız.
2. Sınavı size verilen sürede bitirmeye özen gösteriniz.

11.
ÜNİTE
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1.
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En az 8 karakter uzunluğunda olmalı

En az bir rakam içermelidir. (0 … 9)

Güvenli
Şifre
Oluşturma

En az bir küçük harf içermelidir. (a … z)

En az bir büyük harf içermelidir. (A … Z)

En az bir özel karakter içermelidir. (@ … *)

Belirli bir aralıkla şifre değiştirilmelidir.
•

Sadece rakamlardan oluşan 6 haneli bir şifre 3 dakikada çözülebilirken,

•

Rakamlar, küçük / büyük harfler, işaret ve sembollerin de olduğu 9 haneli bir şifre 44.530 yılda ancak çözülebiliyor.

•

Seçim sizin…

Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerinden daha uzun bir sürede çözülebilir?
A) Ad*324Su
B) 42Konya!
C) ORTak346&?
D) As123^+5
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Mandaladaki çember kavramı, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir olgu olarak görülebilir. Dünya, Güneş, Ay ve hatta arkadaş, aile veya toplum çevreleri… Mandalalar eş merkezden yayılan ve sonu olmayan bir yaşam döngüsünü sembolize etmektedir. Bireysel meditasyon ve evren ile bütünleşebilme amaçlı mandala çalışmaları yapılmaktadır. İnsan kendini hangi din,
mezhep ya da kategoriye ait hissederse hissetsin, mandala yaratma mentalitesi ardında, bireysel bir anlam ve ruhsal bir durum
söz konusudur. Kişinin ya da toplulukların hayata karşı duruşu, hikâyesi, kararları gibi. temalar, mandalalar içinde işlenebilmektedir. Mandala oluşturulması faaliyeti sırasında aşağıdaki gibi bir yol takip edilebilir:
•

Boş bir sayfa, çizim ve renkli boya kalemlerimizi hazırlıyoruz ve dinlendirici bir müzik ayarlıyoruz.

•

Çalışmaya başlamadan önce niyetimizi belirliyoruz. Amacınız üzerinde düşünerek; o hedefe ulaştığınızda yaşayacağınız
duyguları hissetmeye çalışın. Bu aşamada bırakın direksiyona kalem geçsin, o gideceği yolu bulur Benim kalemin çizdiği
rota adım adım burda işte:

I.

Merkeze yakın sekizgen ve dış çembeden sarkan perde misali çizgiler

II. Merkezdeki sekizgenden çıkan bombeler
III. Bombenin bombeleri…
IV. Limon dilimleri, balık sırtı desenleri
V. Kalpler
VI. Baloncuklar, noktalar, nilüferler
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalar sonucunda ortaya çıkmıştır?
A)

B)

C)

D)
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Sadece Çinlilerin değil Japonların, Orta ve Güneydoğu Asya’da yaşayanların hatta Eskimoların bile gözleri çekiktir. Aslında
“çekik gözlü” olmak tanımı kesinlikle yanlıştır. Göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır. Farkı yaratan göz kapaklarıdır.
Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne doğru daha fazla inmiştir ve
bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur. Peki, bu niçin böyledir? Bir teoriye göre göz kapağının üzerinde katlı olarak duran bu ikinci kıvrımı, bu insanların gözlerini yoğun olan kar tabakasının, göz kamaştıran ışığından korumak
için, bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiştir. Her ne kadar yukarıda belirtilen bölgelerin bazılarında kar hiç yağmıyorsa bile bilim
insanları bugün çekik gözlü diye nitelendirdiğimiz insanların atalarının son buzul çağında Sibirya’dan, yani Asya’nın kar ve buzla kaplı en soğuk bölgesinden güneye, bugün yaşadıkları yerlere göç ettiklerine inanıyorlar. Bu kadar soğuk iklimde yaşayanların vücutlarının iklime uyum sağlamaktan başka çareleri yoktu. Sadece gözler değil, burun da rüzgâra en az maruz kalacak
şekilde küçülmüş, burun delikleri, solunan hava ciğerlere gidene kadar ısınsın diye daralmıştır. Ciltleri de bu nedenle yağlıdır.
Göz kapakları da daha yağlı olduğundan, daha sarkık durur ve bu oluşum gözü ve iç tabakalarını kara ve buza karşı korur. Yani
“çekik gözlü” değil “düşük göz kapaklı” tanımını kullanmak daha doğrudur.

3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir gün Nasreddin Hoca’nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı
içinde durumu komşularına anlatınca her kafadan bir ses
çıkmaya başlamış:

3.

Bu parça aşağıdakilerin hangisine cevap olarak söylenmiştir?

– Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın
sanki?

A) Bazı bölgelerdeki insanların gözleri niçin çekiktir?

– Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor? diye
konuşmuş.

6.

B) Bazı insanların ciltleri neden yağlıdır?
C) Çinlilerin gözleri niçin çekiktir?
D) Niçin bazı insanlara çekik gözlü denilmektedir?

4.

Bu parçadaki altı çizili cümle için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Anlamına göre olumludur.
B) Sıralı cümledir.
C) Birleşik yapılı bir cümledir.
D) Yükleminin yerine göre kurallı bir cümledir.

5.

Yaşına, dünya üzerinde geçirdiği zamana değil; hâline,
tavrına, paylaştıklarına ve muhteşem yaşam enerjisine
saygı duydum hep... Çünkü “zamansız”dı işte o... Zaman
nefes almakla geçen günler değil, birinin aklında olmakla
ilgili biraz... Hayatın kronometresini sen değil, senin yanındaki tutar. Bu yüzden, etrafında “biriktirdiği” büyük kalabalıktan biri olarak söylüyorum; “Zamansız bir adamsın
ağabey, biz seni sakladık... O kadar!”
Bu parçada ‘’ağabey’’ için asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her daim genç kalabilmeyi başardığı
B) Geçen günlerin onu yaşlandırmakta yetersiz olduğu
C) Biriktiği eserleriyle zaman kavramına karşı galip geldiği
D) İnsanlar üzerinde bıraktığı güzel intibaların onu zamanın üstünde kıldığı
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Bir başkası:

Bir diğeri de:
– Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin çalınmasına
en büyük sebep yine sensin. Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nereden baksan dökülüyor.
Hoca kızmış:
– Yahu demiş, iyi güzel de kabahatin hepsi benim mi?
Hırsızın hiç mi suçu yok?
Bu parçada kullanılan soru işaretiyle aşağıdaki cümlelerden hangisi eş görevlidir?
A) Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.
B) 1496 (?) yılında doğan Fuzuli edebiyatımızda en çok
Su Kasidesi ile bilinir.
C) Mevlana (1207? - 1273) Türk - İslam tarilinin en önemli kişilerindendir.
D) Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?
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7.

Kahramanmaraş, “Kahraman” olmadan önce Maraş’tı. Peki, Maraş olmadan önce neydi? En eski sakinleri kimlerdi? 1947’den
bu yana bölgede gerçekleştirilen araştırmalar, bu sorulara cevap arıyor. Kesintilerle süren bu araştırmalara, 2007’de
Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nin yönetiminde ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bilimsel danışmanlığında yürütülen bir çalışma eklendi. Türkiye’ nin üçüncü mağara kazısı, Kahramanmaraş’a 72 km uzaklıkta yer alan Döngel Köyü, Yukarı
Döngel Obası’nda bulunan Direkli Mağarası’nda sürüyor. Direkli Mağarası 2009 sezonu kazılarında “son avcı- toplayıcılara” ait
yerleşim tabakalarında bulunan stilize kadın heykelciği, top ağın ateşle ısıtılarak sertleştirilmesi sürecinin tarihsel geçmişini MÖ
16000-12000 yıllarına taşıdı.
Aşağıdakilerden hangisinin anlatım biçimi bu parçadan farklıdır?
A) Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” diye nitelendirdiği, Osmanlı İmparatorluğu’nun en simgesel yapısı Süleymaniye Camii,
akustik düzeniyle de yıllarca sanat ve mimarlık tarihçilerini uğraştırmıştır. Kasım 2007’den bu yana süren ve tarihinin en
kapsamlı yenileme çalışmaları sonucu Süleymaniye ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
B) Osmanlı Arşivi’nde tasnif çalışmaları devam etmekte olup 100 milyonun üzerindeki belgenin çoğu tasnif edilmiştir. Arşivde
Osmanlılardan Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal etmiş çok zengin bir malzeme bulunmaktadır.
C) Halk arasında sıkça kullanılan bir söz vardır: “Yıldızları hedefleyin, en kötü ihtimalle ağaca tırmanmış olursunuz”. Bizlerse
ağacı dahi hedeflemeden gökyüzüne ulaşma arzusundayız ne yazık ki… Unutmayalım ki, bizler yıldızlara ulaşamadığımız
zaman değil, hayal kurmayı bıraktığımız zaman kaybederiz.
D) Türk yapımı dizi Hakan: Muhafız, geçtiğimiz aylarda adından çokça söz ettirmişti. Dizi kimilerince kıyasıya eleştirilse de ortaya çıkan işten memnun olmalı ki, Muhafız’ın 2. sezonu için onay alması uzun sürmedi. Bir diğer Türk dizisinin, tarihin sıfır
noktası olarak anılan Göbeklitepe’de geçeceğinin duyurulduğu son günlerde Muhafız cephesinden de iyi haberler var.
Dünya çapında 10 milyonu aşan izleyici sayısına ulaşan dizinin 3. ve 4. sezonlarına onay verildiği söyleniyor.

8.

Baş aşağı çevrildiğinde, bir aynadan yansıtıldığında ya da cam gibi saydam bir cisme yazılıp arkadan bakıldığında okunabilen
palindromlar; dil için bir nevi kelime oyunu olarak da düşünülebilir. Bu yüzden de baştan veya sondan okunduğunda değeri
değişmeyen sayı, kelime ya da cümlelere “palindrom” adı verilir. Dil bakımından palindromları kısaca “o dile ait alfabede bulunan
harf ve rakamların oluşturduğu palindromlar” şeklinde tarif edebiliriz. Kelimenin ya da sayının tersten okunması esas olan palindromlarda, sayılar kelimelere göre daha zayıf kalmaktadır. Çünkü bir dilde sayıları karşılamak için yalnızca 10 rakam kullanılırken, kelimeler için genellikle 25-30 civarında harf bulunmaktadır. Ayrıca rakamlar, harflere kıyasla daha ender olarak ayrı
yazılırlar.
I.

Nuri Bey’e bir un.

II. Zam arayana yaramaz.
III. Alışır sana, sor Işıl’a.
IV. Aslan Ali ile Veli ilan alsa.
V. At sahibi gibi hasta.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden kaç tanesinin ‘’palindrom’’ cümle türü olduğu söylenebilir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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12. •

Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan
hayalî olayların anlatıldığı yazılara… denir.

•

Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi
içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne
… denir.

•

Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra
yazıldığı yazı türüne… denir.

•

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu
ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir
hava içinde yazdığı yazılara… denir.

Hiç istediğim rengi bulamadım büyütüp beslediğim güllerde.
Bir şeyler eksikti çimenlerimin, ağaçlarımın, kuşlarımın
renklerinde.
Soluktu…
Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umutsuzluk
B) Bıkmışlık

Bu cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelemez?

C) Yalnızlık
D) Hayal kırıklığı

10. I.

A) Roman - Masal

B) Hikâye - Söyleşi

C) Masal - Anı

D) Sohbet - Deneme

Bu haberi ben ona veremem.

II. Bana cebindeki tüm parasını verdi.
III. Okula karşı ön yargısını kabul edemiyorum.
IV. Dün verilen ödevi yapmayı unuttum.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
vurgu farklı bir ögededir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

13. I.

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite,
fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam
sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle baş¬lar.

II. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük
harfle başlar.
III. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının
her kelimesi büyük harfle başlar.
IV. Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler
büyük harfle başlamaz.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallarla ilgili yanlış bir
kullanım vardır?
A) Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun 21 Mayıs
2009 tarihinde Kars’ta düzenlenen toplantıda kullanıma açıldı.

11. ‘’Önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok
olur.’’

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır.
Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.

Bu anlamı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaz?

C) Ali Çakır’ın son şiiri Türk Dili Dergi ’sinde yayımlandıktan sonra edebiyat dünyasında yeni bir akım ortaya
çıktı.

A) Al elmaya taş atan çok olur.

D) Yazarlara ödenecek telif ücreti, Telif Hakkı Yayın ve
Satış Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. Yapılan
işlem Yönetmelik’in 4’üncü maddesine aykırı düşmektedir.

B) Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.
C) Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz.
D) Meyve veren ağacı taşlarlar.
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14. Türk Oğuz beyleri, milleti işitin: Üstte gök basmasa, altta
yer delinmese, Türk milleti ülkeni, töreni kim bozabilir?
Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım
Bumin Kağan, İstemi Kağan tahta oturmuşlar; tahta oturarak Türk milletinin ülkesini, töresini yönetmiş, düzenlemişler. Dört yön hep düşman imiş. Ordular gönderip dört
yöndeki milletleri hep (egemenliği altına) almış, hep buruk
yapmış. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş.
Doğuda Kadırgan ormanına, batıda Demir Kapı’ya kadar
(Türk milletini) kondurmuş. Bu ülkelerin arasında teşkilatsız Göktürkleri düzenleyip öylece otururlarmış. Bilgili
Kağan imişler, cesur Kağan İmişler. Buyrukları yine bilgili
imiş. Onun için ülkeyi öylece tutmuş, ülkeyi tutup töreler
düzenlemişler.
Ey Türk Milleti, kendine dön! İyi ve bağımsız ülkene karşı
kendin yanıldın, kötü davrandın. Silahlılar nereden gelip
(seni) dağıttılar? Mızraklılar nereden gelip seni sürüp götürdüler? Kutsal Ötüken ormanının halkı... Gittiniz. Doğuya
gittiniz, batıya gittiniz. Vardığınız yerlerde hayrınız şu
oldu: Kanın su gibi aktı, kemiklerin dağ gibi yığılıp yattı.
Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı,
annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, onlara ülke veren
Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye beni tahta
oturttu. Varlıklı, zengin bir millet üzerine kağan olmadım.
İçte aşsız, dışta çıplak, yoksul bir milletin üstüne kağan
oldum. Küçük kardeşim Kül Tigin ile sözleştik. Babamızın,
amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın
diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım.
Küçük kardeşim Kül Tigin ile ölesiye çalıştım... Ölecek
olan milleti diriltip doğrulttum, çıplak milleti giyimli, yoksul
milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Başka ülkelerden, başka kağanlardan daha iyi kıldım.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
A) Anı

B) Hikâye

C) Nutuk

D) Efsane
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İnsan, yapı itibarı ile sosyal bir varlıktır. Kendini ifade etmek ve diğer insanları anlamak ihtiyacı içindedir. İnsan;
arkadaş edinme, aile kurma gibi en temel amaçları gerçekleştirebilmek için iletişime gereksinim duyar. Kısacası
sosyal varlığının gelişmesi iletişime bağlıdır. Bu da iletişimi insan yaşamı için çok önemli bir konuma getirir. Çünkü
insanoğlu; acı, sevinç, öfke, mutluluk gibi duygularını
paylaşamadığı sürece yaşayamaz. Yaşamasının bir anlamı kalmaz.

15 ve 16. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

15. Bu parçaya göre yaşamı anlamlı kılan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İletişim kurmak
B) Yardımlaşmak
C) Düşünmek
D) Sosyal varlık olmaya çalışmak

16. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Amaç cümlesi vardır.
B) Öneri cümlesi vardır.
C) Koşul - sonuç cümlesi vardır.
D) Sebep bildiren cümle vardır.
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Günlerdir Rize’nin şirin köylerinde yaptığımız konuşmalar, tanıştığım insanlar geliyor gözlerimin önüne.
— Niçin bir yudum çayı ağzımızın tadı ile içemiyoruz?
— Kabahat yalnız üreticisinde değil bey. Bizim % 20 hatamız olduğunu da inkâr etmeyiz. Fabrikalar niçin kaliteli çay yapmıyor?
Bunu sorun.
—Bunları saklayacak, yakacak depolarımız yok. Sonra, kapasitemiz o kadar yaprağı işlemeye müsait değil.
— Peki, yeni fabrikalar, ilaveler yapılsın!
— Bu da ekonomik olmaz. Yılın her ayı çay işlenmez ki. Sonra boş kalır makineler!
— Bir de 2,5 yaprak, körpe yaprak meselesi var. Ehliyetli çay uzmanları bu işin başına geçmeli. Onlar da ekiplerini yetiştirip çay
yaprağı alımını bir mesuliyetti esasa bağlamalılar. Çay Teşkilat Kanunu mutlaka çıkmalıdır.
— O zaman iyi çay...

17 ve 18. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

17. Bu parçanın edebî türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söyleşi

B) Sohbet

C) Röportaj

D) Gezi yazısı

18. Bu parçanın ilk cümlesinin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Etken - geçişli

B) Etken - geçişsiz

C) Edilgen - geçişli

D) Edilgen - geçişsiz

19. Fütürizm, anlamı “gelecek” olan İngilizce “future” kelimesinden gelir. Gelecekçilik demektir. Yaşadığı çağda birçok insan Nikola
Tesla’ya başta inanmayıp onu çılgın bilim insanı olarak gördü. Yaptığı çalışmalar ona tarihin en büyük fütüristleri arasında bir
yer kazandırdı.
Aşağıdaki Tesla’ya ait anekdotlardan hangisi bunu doğrular?
A) Manyetik alan birimi Tesla (T)’dır. Alt birim olarak da Gauss (G) kullanılır. 1 T= 10.000 G. Tesla birimini, bir görüntüleme
yöntemi olan MR (manyetik rezonans)’ın gücünü tanımlamak için kullanırız; 1,4 T, 3 T gibi. Nikola Tesla hayranı Elon Musk
elektrikli araba üreten firmasına Tesla adını vermiştir. Ayrıca bu firma Tesla marka arabalar üretir.
B) Çok yakında kablosuz olarak dünyanın her yerine mesaj iletmek öyle kolay olacak ki herkes kendi aygıtını yanında taşıyıp
çalıştırabilecek. Bu konuya inancım öyle sağlam ki, enerji ve bilgi aktarımını artık teorik olasılıktan çok, elektrik mühendisliğinin bir gün çözmesi gereken ciddi bir meselesi olarak görmeye başladım.
C) Tesla Nigara projesini aldığında birçok yatırımcı hidroelektrik santrallerinin çalışıp çalışmayacağından şüphe ediyordu. Öyle
ki onu vazgeçirmeye çalışanlar bile oldu. Fakat 16 Kasım 1896’da düğmeye basıldığında New York-Buffalo’da 34 kilometre
çapında tüm ışıklar yandı.
D) Ben asıl işe geçmek için acele etmiyorum. Aklıma bir fikir geldiğinde onu önce zihnimde canlandırıyorum. Yapısını değiştiriyorum, iyileştirmeler yapıyorum ve aleti zihnimde çalıştırıyorum.
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20.

AYRI YAZILIR
İki kelime birleştiğinde, her ikisi de kendi anlamlarını koruyorlarsa ayrı yazılırlar.

HER
şey gün
ay
zaman
an
biri
yer

ŞEY

BİR

bir
çok
hiçbir

şey gün
kısmı kısım
sürü

Bir takım çatal aldık.

BİTİŞİK YAZILIR
İki kelime birleştiğinde kendi anlamları dışında bir anlam oluşturuluyorsa bitişik yazılır.
Birçok, birçoğu
Hiçbir, hiçbiri
Birkaç, birkaçı

Birtakım insanlar çok eğlendiler.

Herhangi, herhangi bir
Biraz
Birçok
Aşağıdakilerin hangisinde görselde yer alanların dışında yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Çocuğun elindeki döküman yere düştü.
B) Dinlediğim şarkıda herhangi birşey hissetmedim.
C) Bendeki birtakım kitap setini sana getireceğim.
D) Semra Hanım hiçbir şey söylemeden bir çok şey anlattı.
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