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1. “Bakmak” sözcüğü II. cümlede “Renklerde benzemek, andırmak” anlamında III. cümlede “Beslemek, 

geçindirmek” anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden II ve III. cümleler yer değiştirirse anlam ve cümle 
eşleştirmeleri doğru olur. Doğru cevap C seçeneğidir. 

2. Cümlelerin doğru sıralanışı “IV – I – III – II” şeklindedir. Doğru cevap B seçeneğidir. 
3. Metindeki ikinci cümle ile I. bilgi, dördüncü cümle ile II. bilgiye ulaşabiliriz. Vücudun dengede durmasının 

kulağın görevi olduğu bilgisine ulaşabiliriz ama en önemli görevi olduğu bilgisine ulaşamayız. Doğru cevap A 
seçeneğidir. 

4. Patara Antik Kenti ile ilgili olarak İ.Ö 10 ve 11. yüzyıllar ile Erken Tunç Çağ ve Demir Çağı’na ait eserler 
bulunduğu, mimari açıdan oldukça gelişmiş olduğu ve 1988 yılından beri de devam edilen kazı çalışmaları 
sonucunda yeni bilgiler edinildiği metinde belirtilmiştir. Sürekli yerleşim yapılan bir yer olmadığı ifadesine 
ulaşamayız. Doğru cevap B seçeneğidir. 

5. Metnin bütünü dikkate alındığında en uygun başlık “Duyguların Mevsimi” olmaktadır. Doğru cevap B 
seçeneğidir.  

6. Metinde en küçük görüldüğü zamanın öğle vakti olduğu ifade edilmektedir. Son cümle ile de en büyük görünen 
zamanın gece olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre sıralama “gece- sabah ve öğle vakti”dir.  Doğru cevap D 
seçeneğidir. 

7. Bu cümlede “biliyor ve bilmiyor” sözcükleri yüklemdir ve türleri fiildir. Bu iki cümle birbirine bağlaçla 
bağlanmamıştır. Bu yüzden III ve IV. dördüncü cümlelerdeki bilgiler yanlıştır. Doğru olan bilgiler I ve II. 
cümlelerdeki bilgilerdir. Doğru cevap A seçeneğindir. 

8. A, C ve D seçeneklerinde yer alan cümleler, olumsuzluk anlamı katan kelime ve ekleri almıştır. B seçeneğinde 
ise olumsuzluk anlamı katan kelime ve ek bir arada kullanılmıştır ve cümleyi anlamca olumlu yapmıştır. Doğru 
cevap B seçeneğidir. 

9. 2, 3 ve 5. cümleler fiil cümlesidir.Bu cümlelerden birisini Ayşe söylemiş olabilir. 3 ve 5. cümle devrik 
cümledir. Hasan bu cümlelerden birisini söylemiş olabilir. 1 ve 4. cümle isim cümlesidir. Bu cümlelerden 
birisini Seçil söylemiştir. 1 ve 2. cümleler soru cümlesidir. Mert bu cümlelerden birisini söylemiştir. Ela sıralı 
cümle örneği verdiği için 5 numaralı cümleyi söylemiştir. Ulaşılabilecek kesin yargı D seçeneğidir. 

10.  “Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır.” kuralına uymadığı için II. cümledeki, “Sıra sayıları ekle 
gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.” kuralına uymadığı 
için III. cümledeki kullanım yanlıştır. Doğru kullanım I ve IV. cümledeki kullanımdır. Doğru cevap D 
seçeneğidir. 

11. A, B ve D seçeneklerinde noktalama işaretleri yukarıda verilen kurallara uygun olarak kullanılmıştır. C 
seçeneğinde ise noktanın kullanım kuralında yanlışlık yapılmıştır. Doğru kullanımı “8 ve 12. sınıflar” şeklinde 
olacaktır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 

12. Zeliha yaz mevsiminin ilk ayı olduğu için haziran ayında kursa gidecektir. İsmail ve Serap aynı mevsimde ve 
arka arkaya gelmeyen aylarda kursa gidecekleri için mart ve mayısta kursa gidebilirler. Sefa ve Beyza aynı 
mevsimde arka arkaya gelen aylarda kursa gidecekleri için ağustos ve temmuzda kursa gidebilirler. Ancak 
Volkan her koşulda nisan ayında kursa gidecektir. Bu sebeple doğru cevap A seçeneğidir. 

13.  A seçeneğinde balkon, C seçeneğinde ebeveyn banyosu ve D seçeneğinde giyinme odası bölümleri evin 
planında yoktur. Doğru cevap B seçeneğidir. 

14.  A seçeneğinde problem belirlenmiş, B seçeneğinde neden belirlenmiş, C seçeneğinde çözüm yolu belirlenmiş 
ve D seçeneğinde de sonuç değerlendirilmiştir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 

15. Afişe göre sosyal mesafelendirne kurallarına uyan bir insan açık havada yürüyüş yapabilir. Doğru cevap C 
şıkkıdır. 

16. İnfografikten Sakarya’nın en fazla ihracat yaptığı 5 ülke, başlıca ihracat yapılan 3 alan ve ihracatta 53 ilin 
toplamını geçtiği belirtilmiştir. Bu nedenle II, III ve V. öncüllere ulaşamayız. İnfografikten I. ve IV. öncüllerde 
verilen bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevap A seçeneğidir. 
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17. Dizelerin doğru sıralanışı şu şekildedir: 
 
Hep geldi haktan / var oldu yoktan / baksan uzaktan / görmez mi gözler 
Var oldu yoktan / baksan uzaktan / görmez mi gözler / çok canlı gizler 
Baksan uzaktan / görmez mi gözler / çok canlı gizler / cansız denizler 
Görmez mi gözler / çok canlı gizler / cansız denizler / umman yalanmış 
 
Doğru cevap B seçeneğidir. 

18.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
19. I: Sayısal verilerden yararlanma, II: Karşılaştırma, III: Örneklendirme 

 
20. I. Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı. 

II. Tut ki sözünü tutmadı, ne yapacaksın? 
III. Öfkesini yenmek için dışarı çıktı. 
IV. Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi. 
V. Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. 

Eylemin gerçekleşme sebebinin yer aldığı cümlelere sebep sonuç cümlesi denir. 
I. Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı. 

Eylemin yapılma amacının belirtildiği cümlelere amaç sonuç cümlesi denir. 
III. Öfkesini yenmek için dışarı çıktı. 

Eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı cümlelerdir. 
V. Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. 

Varlıkları, olayları, kavram veya durumları, birbirleriyle kıyaslamaya denir. 
IV. Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi. 

 

I. Etekleri zil çalmak 
II. Burnundan solumak 
III. Can kulağıyla dinlemek 
IV. Gözünün yaşına bakmamak 
V. Eli ayağına dolaşmak 
 

(III)Çok dikkatli dinlemek 
(   )Çok dikkatsiz olmak 
(II )Çok öfkeli olmak 
(I  )Çok sevinmek 
(V )Ne yapacağını bilememek 
(   )Çok eğlenmek 
(IV )Hiç acımamak 


