


1.  
GAZETE HABER

Dünyamız, geçtiğ imiz 50 yı ldakinden daha hızl ı dönüyor.

Yavaşladık mı?
2020 yılında, 1960 yılından beri 28 en hızlı dönüş günü 

kaydedildi. Dünya, milisaniyeler mertebesinde kendi ek-

seni etrafında ortalamadan daha hızlı dönüyor. Bu endi-

şelenecek bir durum değil, gezegenin dönüşünde buna 

benzer şeyler yaşanıyor: atmosfer basıncı, rüzgâr, okyanus 

akımları ve sıvı çekirdeğin hareketleri… Asıl endişelenme-

miz gereken yavaşlama zaman sorunu yaratır mı? Saatleri 

etkiler mi? Bilim insanları bunun üzerinde şimdiden kafa 

yormaya başladı. 

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , ,  ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü

Aşama, derece, evre, safa

Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel

Tasa, düşünce, kaygı, korku
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Buna göre bulmacanın “D” sütununda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
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•  Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

•  Önerilen süre 40 dakikadır.
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12.      

Patara 
Antik 
Kenti

Patara Antik Kenti, Fethiye-Kalkan, bu-
günkü Ovagelemiş’te yer almaktadır.

Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Caret-
taların milyonlarca yıldır yumurtalarını 
bırakıp yavruladıkları ender sahillerden 
biri olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.

Likya’nın en önemli ve en eski şehirlerin-
den biridir. Patara Antik Kenti, arkeolojik ve 
tarihsel açıdan çok değerli bir yere sahiptir.

Dünyadaki en eski deniz feneri burada 
bulunmaktadır.

Bu bilgilendirme görseline göre Patara için,

 I. Caretta-Carettalar için tek üreme yeri olarak bilinir.

 II. Bilinen en eski deniz feneri Patara’da bulunmaktadır.

 III. Patara koruma altında olan bir sit alanıdır.

 IV. Günümüzde yerli ve yabancı turistler için ziyarete açılmış bir bölgedir.

bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) Yalnız II. C) II ve III. D) III ve IV.
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kasmak” kelimesi “baskı altında tutmak” anlamlarıyla kulla-
nılmıştır?

Kolumu ileri doğru uzatınca sanki omuzlarımdan bir şey kasıyor.

Yöneticilerin çalışanları kasması, onlar için iyi ortam hazırlamaması doğru değildir.

Kamyonun yükünü tutsun diye iki taraftan urganla kastıkları çuvallar yolda düşmüş.

Gömleğin yakası kasıyor, iki saattir uğraşıyorum ama olmadı.

A)

B)

C)

D)

6. 

Bir durumun belli bir yöne doğru kademeli bir şekilde değiştiğini anlatan cümleler aşa-
malı durum bildirir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “aşamalı” bir durum vardır?

A) Eskiden kitaplar daha güzeldi, şimdilerde o güzellikten eser yok.

B) Edebiyat dünyasındaki saygınlığı her geçen gün artıyor.

C) Bu yaz mevsimi geçen yıla göre daha sıcak geçiyor.

D) Böyle giderse bu işleri iki ay içinde bitirmesi çok zor.
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SÜMER ALFABESİ

Yan tarafta Sümer çivi yazısının günü-
müzdeki karşılıkları verilmiştir. Sümer 
alfabesi soldan sağa doğru okunur.

Aralarında bir oyun oynayan Ali ve Selim, 
birbirlerine Sümer alfabesine göre keli-
meler yazmaktadır. Yazdıkları kelimeler-
den birkaçı şunlardır:

• DUVAR

• TAKIM

• SINIF

• KAZMA

• BİLİM

Buna göre Ali ve Selim’in yazdığı kelimelerden birinin karşılığı değildir?

A)  B)  

C)  D) 

10.               
Türkçede hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kökler vardır. 
Bunların kök çeşidi, aldıkları eklerle ve cümledeki kullanımlarıyla 
belirlenir.

Ayşe Öğretmen

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi Ayşe Öğretmen’in açıklamasına uygun bir kulla-
nım yapmıştır?

A) 
Geçtiğimiz hafta okulun 
duvarlarını boyadık.

Merih

 B) 
Göçmen kuşlar eylül 
ayında buraya gelir.

Hakan

 

C) 
Okulun futbol takımı 
yeni kazandı.

Seda

 D) 
Salondaki çiçeklerin 
yerini değiştirdik.

Cemil
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13.   

Bahçe kapısını 
yenilemek için 
boya almaya 
gittim.

Yeni gelen

öğretmenimiz çok

eğlenceli birisine 
benziyor.

Odanın havasını 
değiştirmek için

çiçekçiden birkaç 
güzel begonya 
aldım.

Akşam yaklaştığın-
dan oltalarımızı 
toplayıp eve 
döndük.

Hasan Nisa Melis Ayşe

Hangi öğrencinin afişindeki altı çizili kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

A) Melis B) Nisa

C) Hasan D) Ayşe

 

14.  

01 02 03 04
TÜBİTAK BOTAŞ ASELSAN RTÜK

Bu kısaltmaların hangisine getirilecek “-de/-da” eki herhangi bir ses olayına uğramaz?

A) TÜBİTAK B) BOTAŞ

C) ASELSAN D) RTÜK



3. 

Dilimizde bazı sözcüklerin yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı olabilir. Örneğin “arı”

kelimesi “Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf” anlamında ya da “Zar kanatlılardan, bal 
ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek” anlamında kullanılabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanıma örnek olabilecek söz-
cük kullanılmıştır?

A) Günün ilk ışıklarıyla balık tutmaya gittik. 

B) Hep dağların zirvesini merak etmişimdir.

C) Takım bu hafta as oyuncularıyla sahaya çıkacak.

D) Misafirlere kalacakları yeri gösterdim. 

 

4.   

Yaşadığı devrin örnek alınan şahsiyetlerinden olan yazarımız adeta edebiyatın

…………………………………… olmuş yazarıydı.

Bu cümle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse söz edilen yazının “Çok önemli 
olan, değerli” bir özelliğe sahip olduğu vurgulanmış olur?

A) bilgi hazinesi B) köşe taşı

C) ağır abisi D) sıra dışı
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5. 

Genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca, kanal kanal dolaşa-
rak boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli zamanlardır. 
Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken 
zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap okuyarak değerlendirilebilecek anlardır. 
Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zamanı hem zevkli hale 
getirecek hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır.

Bu metninde yazarın üzerinde durduğu düşünce nedir?

A) İnsanlar boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirebilir.

B) Kitap okumaya ayrılan süre giderek azalmaktadır.

C) Kitap okumayan toplumlarda gelişme olmaz.

D) Okumanın önemini küçük yaşlardan itibaren anlamalıyız. 

6. 
Bir kimsenin kendi yanlışları hakkında konuşması, kendini eleştirmesi öz eleştiridir. Bir kişinin 
kendi davranışları üzerine yönelttiği yargıdır. Kişinin kendi davranışlarının yanlış olduğunu fark 
etmesini sağlar.

Buna göre,

   (I) Keşke babamın uyarılarına kulak verseydim.

  (II) Bundan sonra daha dikkatli ve düzenli bir şekilde ders çalışacağım.

 (III) Önce eksik noktalarımı tamamlayıp sonra yeni konular üzerinde yoğunlaşacağım. 

 (IV) Yanlış ve bilinçsiz ders çalışmam yüzünden böylesine düşük puan aldım. 

cümlelerin hangisinde “öz eleştiri” vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

7. 
Cem:  Bahçe duvarı yüksek olduğu için içerisi görünmüyor.

Mesut:  Eserlerinde etkileyici ve akıcı bir dil kullanmaya devam ederse çok daha başarılı olacaktır.

Kamil:  Köyün girişindeki yaşlı çınar, gelenleri tatlı dili ve güler yüzüyle karşılıyor. 

Nilay:  En kötü karar hiçbir karar verememekten iyidir.

Hangi öğrenci cümlesinde kurgusal (hayal ürünü) ifadeye yer verilmiştir?

A) Cem B) Mesut

C) Kamil D) Nilay
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12. Enerji etiketi, enerji tüketen ya da enerji tüketimine etki eden cihazların tükettiği kaynaklar sonucunda 
ortaya koyduğu performansı gözler önüne seren bir işarettir. Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
AB enerji etiketi kullanılır. AB enerji etiketi, cihazın gücünü ve performansını tamamen şeffaf hale 
getirir, ses salınımı ve benzeri kirlilik değerlerini belirtir. Tüketicilerin tüm şeffaflıkla ürünleri satın 
almasına ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Enerji tüketimi  
Kilowatt saat 

Enerji verimliliği

Dış mekan gürültü  
seviyesi

İç mekan gürültü seviyesi

2,3
kw

65 dB 80 dB

Yeni bir klima almak isteyen bir müşterinin aradığı özellikler şunlardır:

•  Enerji tükelimi 2,5 Kw değerinden yüksek olmamalıdır.

•  İç ses 50 dB’in altında olmalıdır.

•  Dış ses ise en fazla 70 dB olmalıdır. Fiyatı ise 5 bin lirayı geçmemelidir.

Buna göre müşteriye en uygun klima seçimi hangisidir?

A)  

3,2
kw

65 dB 80 dB

4.300 TL

   B)  

2,3
kw

45 dB 60 dB

4.850 TL

   C)  

4,3
kw

65 dB 70 dB

7.200 TL

    D)  

3,3
kw

60 dB 75 dB

3.850 TL
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