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• Bu kitapçıkta sözel bölüme ait örnek sorular bulunmaktadır.
		

• Türkçe

: 10 soru

		

• İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : 5 soru

		

• Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

: 5 soru

		

• Yabancı Dil

: 5 soru
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2.

Bu parçaya göre az yağış alan bölgede yetişen
yaşlı bir ağacın gövdesindeki halkaların durumu
aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir?
Halka
Halka
Aralıkları Aralıkları
Geniş
Dar
A)

3
3

C)

3
3

Halka
Sayısı Az
3

B)

D)

Halka
Sayısı
Çok

3
3
3
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Herhangi bir ağacın gövdesinden bir kesit alınıp incelendiğinde üzerinde iç içe halkalar görülür. Halkalar, ağacın kabuk kısmından başlayarak içe doğru
sıralanır. Bu halkalardan her biri, ağacın yaşadığı
bir yılı göstermektedir. Dolayısıyla halkaların tamamı
sayılarak ağacın yaşı öğrenilebilir. Halkalar arasındaki bölümler ise ağacın bir yılda ürettiği odun hacmini belirtir. Bu aralıkların genişliği de ağacın yetiştiği
mevsim şartlarıyla ilgili bilgi verir. Aralıklar darsa o yıl
kurak, geniş ise yağışlı geçmiş demektir.
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şiir,
resim ve hikâye olmak üzere üç ayrı dalda düzenlenen yarışmaların 11’incisi İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu yıl düzenlenecek şiir ve resim yarışmalarının konusu “İstanbul’un Fethi” olarak belirlenirken
hikâye yarışmasında herhangi bir konu sınırlaması
getirilmemiştir. Bu yarışmaların herhangi bir dalında
daha önce ödül alanlar, hiçbir dalda başvuru yapamayacaktır. Şiir ve hikâye yarışmasının son başvuru
tarihi 2 Ocak 2018, resim yarışmasının son başvuru
tarihi 20 Şubat 2018’dir. Başvuru belgeleri, İl Müdürlüğümüze yarışmacının kendisi tarafından teslim edilecektir. Yarışmalarda birincilere tam altın, ikincilere
yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verilecektir.
Bu yarışmalara katılmak isteyen kişilerle ilgili
bilinenler şunlardır:
•

Yurt dışında olan Mehmet, 5 Şubat 2018’de
Türkiye’ye dönecektir.

•

Pelin, üç yıl önce bu yarışmada resim dalında
ödül almıştır.

•

Selin, “İstanbul’un Fethi” konusunu ele alacaktır.

•

Ahmet, konu sınırlaması olan yarışmalara katılmamaktadır.

Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Ahmet, sadece resim yarışmasına başvurabilir.
B) Selin; şiir, resim ve hikâye dallarından herhangi
birine başvurabilir.
C) Mehmet, sadece şiir yarışmasına başvurabilir.
D) Pelin, yarışmaya şiir veya hikâye dalında başvurabilir.
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Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde, fiili
gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı
fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin “Ayşe kitap okudu.” cümlesinde
okuma işini yapan “Ayşe”dir. Bu yüzden “okudu” fiili etken çatılıdır. Ancak “Kitap okundu.” cümlesinde
okuma işini yapan belli değildir. Bu yüzden “okundu”
fiili edilgen çatılıdır.

A) Kurgu, bir filmin sanat değeri kazandığı aşama
olarak tanımlanır.
B) Senaryo, belirli bir araştırma ve inceleme sürecinden sonra yazılır.
C) Kitle iletişim araçlarının, insanları düşünmeye
teşvik etmesi beklenir.
D) Tecrübeli yapımcı, bir programı hazırlamadan
önce bütün ayrıntıları düşünür.
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Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan bellidir?
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4 - 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Tropikal yağmur ormanları çok nemli ve sıcaktır. Bunlara yağmur ormanı denmesinin nedeni bol yağış almalarıdır.
Ağaçlar ve bitkiler öylesine sıktır ki zeminde kolayca yürünemez. Buradaki bitkiler, fotosentez yoluyla atmosferdeki
karbondioksidin büyük bölümünü alıp atmosfere bol miktarda oksijen salar.
Tropikal yağmur ormanları, Ekvator çizgisinin çevresinde, tropikal kuşakta toplanmıştır. Adını da buradan alır. Çok
büyük bölümü, Yengeç dönencesi ile Oğlak dönencesi arasında yer alır. Güneydoğu Asya’da, Batı Afrika’da, Orta ve
Güney Amerika’da ve Kuzeydoğu Avustralya’da bulunur. Yıl boyunca sıcak ve yağışlı olan bu ormanlar, yeryüzünün
yaklaşık %6’sını kaplamasına karşın bütün canlı türlerinin yarısından çoğunu barındırır. Burada mikroorganizmalardan
bitkilere ve hayvanlara kadar milyonlarca canlı türü yaşar. Bunların önemli bir bölümü, ilk defa karşılaşılmış canlılardır.
Besin olarak tükettiğimiz bitkilerden iki bin kadarı bu ormanlardan çıkmıştır. Domates, mısır, patates, muz, portakal,
limon, biber, tarçın, zencefil, şeker kamışı, kahve, çay ve kakao bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bu ormanlara dünyanın
en büyük eczanesi denir çünkü bitki özlerinden elde edilen ilaçların dörtte birinin kaynağı tropikal yağmur ormanlarıdır.
Tropikal yağmur ormanlarında insanların yaşamadığı düşünülür genellikle. Hâlbuki burada orman koşullarıyla uyum
içinde, kabileler hâlinde yaşayan pek çok insan vardır. Bunların çoğu, modern dünya ile irtibat hâlindedir. Ama yaşadıkları küçük bölgenin dışına hiç çıkmamış, dünyayla hiç irtibata geçmemiş, Amazon’da 70, Yeni Gine’de de 40
kadar kabile saptanmıştır.
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Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili,
I.

Bütün mevsimlerde sıcak bir hava hâkimdir.

II. İklimi, insan yaşamına elverişli değildir.
III. Havanın temizlenmesine yardımcı olur.

A) İnsan vücudunun ihtiyacı olan yiyeceklerin burada yetişmesi

IV. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

B) İlaç üretiminde kullanılan bazı bitkileri barındırması

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5.

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

Tropikal yağmur ormanlarının eczane olarak nitelendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

C) Dünyada hiç bilinmeyen canlı türlerine ev sahipliği yapması
D) Burada yetişen bitkilerin vitamin açısından zengin olması

7.

Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Neden bu isimle anıldığına
B) Ne tür canlıları barındırdığına
C) Ne zamandan beri var olduğuna
D) Dünyanın hangi bölgelerinde yer aldığına
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Altı çizili söz grubu, içinde bulunduğu cümlenin
hangi ögesidir?
A) Öznesi

B) Nesnesi

C) Yer tamlayıcısı

D) Zarf tamlayıcısı
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8 - 10. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi kesin
olarak çıkarılır?
A) Yeryüzünde gerçekleşen olayların gökyüzündeki
olaylara etkisi vardır.
B) Mavi Ay denen gök olayı ilk olarak 1950’de gerçekleşmiştir.
C) Gökyüzünde gerçekleşen olaylarla ilgili ilk rapor
1950’de tutulmaya başlanmıştır.

B) “1950 yılının eylül ayı” ifadesindeki “eylül” sözcüğü büyük harfle başlatılmalıdır.
C) “İngiliz Kraliyet Gözlemevinde” ifadesindeki
“-nde” eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır.
D) Birleşik sözcük olan “gök bilimci” ifadesi bitişik
yazılmalıdır.
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A) “İşte Mavi Ay da” ifadesindeki “da” bitişik yazılmalıdır.
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“Kırk yılda bir” deyimini duymuşsunuzdur herhâlde (I)
İşte Mavi Ay da ancak kırk yılda bir rastlanan bir gök
olayıdır. Gökyüzü gibi mavi bir Ay veya Güneş gördüğünüz oldu mu hiç (II) Bildiğimiz kadarıyla Ay’ın ve
Güneş’in mavi göründüğünü iddia eden ilk rapor, 1950
yılının eylül ayında yazılmıştı. Bu rapor, İngiliz Kraliyet
Gözlemevinde çalışan bir gök bilimciye aitti (III) Robert
Wilson. Wilson bir gece, evinin önünde otururken
Mavi Ay denen olaya şahit olmuş (IV) hatta teleskop
kullanarak tekrar gözlem yapmış, Ay ile Güneş’in
mavi renkte görünme nedeninin Kanada’daki orman
yangınları olduğu sonucunu çıkarmıştı.

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

D) Mavi Ay, teleskop yardımı olmadan gözlemlenebilen bir gök olayıdır.
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10. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine
herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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CEVAP ANAHTARI

1. B

11. B

21. C

2. B

12. A

22. C

3. D

13. B

23. D

4. B

14. A

24. B

5. C

15. D

25. A

6. B

16. A

7. A

17. D

8. D

18. C

9. B

19. A

10. D

20. B
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