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GİRİŞ SINAVI

1. SINIF                                                               TÜRKÇE

 Tüm soruları yanıtlayınız.

 Yanıtlarınızı sadece soru altlarındaki çizgili yerlere yazınız.

 Soruları yanıtlamadan önce açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 Bu sınav kitapçığı 9 sayfadır.
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BÖLÜM  A- 30 Puan

Aşağıdaki metni okuyup soruları yanıtlayınız. Mümkün olduğu kadar kendi sözcüklerinizle
tümceler kurunuz.

DOSTLUK

Gerçek dostluk, inanç, sevgi, saygı ve güven karışımı bir kavramdır.  Bir başkasının sorununu
kendi sorunuyumuş gibi benimseyip yardıma koşabilmek birlikte ağlayıp birlikte gülebilmektir
sırasında. Yine sırasında dostun gözyaşlarını silip onu gülümsetebilmektir.

‘‘Felaketiniz, dostlarınızı sizden uzaklaştırır.’’ diye acı bir söz vardır. Yine atalarımız,
‘‘Düşenin dostu olmaz.’’ demişlerdir. En kara günde üzüntülerinizi paylaşabilen kimse, bu tür
sözlerin çok ötesinde kalır. İnsanların birbiri üzerine basıp geçerek yükselmeye kalktıkları, kişisel
çıkarlarının yarıştığı günümüzde bile gerçek dostlara rastlanabiliyor.‘‘Bunu senin için yaptım.’’
demeden yapıyor, içtenlikle; yaptığını başınıza kakmıyor. Bu davranış, soluk alır gibi, yaşama
yeniden doğar gibi, öylesine sade, öylesine içten, öylesine güzel...

Çağımızın en büyük bunalımı olan yalnızlıkla baş başa kalmanın ürpertisindeki insan, bu
dostların sıcak davranışları karşısında tepeden tırnağa ısınıyor, ışıyor, aydınlanıyor sanki; bir
soranı, arayanı, yakını olmanın güvencesini duyuyor iliklerinde.

Yine de her şeyden önce kendisine güvenmeli insan. Sorunları büyütmeden, abartmadan,
gerçek boyutları içinde çözmeye çalışmalı, yere sağlam basmalı, paniğe kapılmamalı, güçlü
olmalı. Ancak, bu kendine dönüş, bu güven, onu bencil yapmamalı, ‘‘Bir başkasına ne gibi
yardımım olabilir?’’ diye düşünmelidir.

Eğer gerçek bir dost gibi davranabiliyorsanız; sizin de bir dostunuz var demektir. En azından
kendi kendinizin dostusunuz. Almak için vermiyorsanız; size de gönülden verecekler çıkacaktır.
Vermek istediğiniz elleri ararken aklınıza gelmeyen dostlar, arar bulur sizi; ummadığınız yüzler
güler size, mutluluktan ağlamaklı olursunuz.

Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın... "Nereden çıktın bu
vakitte?" dememeli, bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında; "Gözünün dilini" bilmeli;
dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı... Arka bahçede varlığını sezdirmeden, devamlı dikilen
vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında. Sen, her daim onun orada durduğunu hissetmelisin.
İhtiyaç duyduğunda gidip şefkatli gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin.
Kucaklamalı seni güvenli kolları, dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan ruhuna merhem
olmalı...

En gizli sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp gösterebilmelisin, gölgesinde
serinlemelisin sorgusuz sualsiz... Onca dalkavuk arasında bir tek o, sözünü eğip bükmeden
söylemeli, yanlış anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığında değil sadece, asıl yuhalandığında
yanında durup koluna girebilmeli. Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli ve sen öyle
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güvenmelisin ki ona, övdüğünde de sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin, "hak
ettim" diyebilmelisin. Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş... Gözbebekleri
bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında, onun gözünden gelmeli
yaş… Hep bildiğiniz gibi, ‘‘Paylaşılan dertler azalır, paylaşılan mutluluklar çoğalır, büyür.’’ Bir
tek dostunuz da olsa korkmayın; inanın yalnız değilsiniz.

Suna Tanaltay
Önce Sevgi Vardı

1. Yazara göre dostluk kavramı neleri kapsar? (1 p.)

2. Gerçek dostlar, kara günlerde nasıl bir davranış içinde olmalıdırlar? (2 p.)

3. Yazara göre çağımızın en büyük bunalımı nedir? Bunu ne zaman yaşamayız? (2 p.)

4. Kendi kendimize yetmek için ne yapmalıyız? Bunu yaparken nasıl düşünmeliyiz? (2 p.)

5. Nasıl davranırsak gerçek bir dost sahibi olabiliriz? (1 p.)

6. Yazar, ‘‘Arka bahçede varlığını sezdirmeden devamlı dikilen vefalı bir ağaç gibi...’’
derken  gerçek bir dostun hangi özelliğinden bahsediyor? (2 p.)

7. Yazarın, son paragrafta ‘‘Gözbebekleri bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin.’’
demekle anlatmak istediği nedir?  (2 p.)
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Aşağıda verilen tümceler metinle ilgilidir. Bu tümcelerden doğru olanın başına ‘‘D’’; yanlış
olanın başına ‘‘Y’’ yazınız. (10 p.)

1. (   ) Gerçek dostluk, inanç, sevgi, saygısızlık ve güven karışımı bir kavramdır.
2. (   ) Dostluk, yeri geldiğinde bir dostun üzüntüsünü giderip onu mutlu etmektir.
3. (   ) Günümüzde insanlar, birbirleri üzerine basarak kendilerini alçaltmaya kalkışırlar.
4. (  )  Dostlarımızın içten davranışları, çağımızdaki yalnızlıkla başa çıkmada insana

büyük destek oluyor.
5. (   ) Kendine güvenmeyen insan, sorunları büyüterek abartan ve paniğe kapılan insan, yere

sağlam basan insandır.

SUDA KENDİNİ GÖREN GEYİK

Berrak bir su kaynağından
Su içiyordu bir geyik.
Suda dallı boynuzunu gördü önce.
Dedi: ‘‘― Tanrım, ne güzellik!’’
Sonra gözü aşağıya ilişince
Pek utandı kuru sıska ayağından.
‘‘Ne uygunluk ayaklarım ve başım arasında,
Tanrım!’’ diye acı acı
Söylenirken  pek yakında,
Göründü bir sürü köpek ve bir avcı.
Geyik, hemen koşup daldı sık ormana.
Sevmediği ayakları birer kanat oldu ona.

Fakat , pek çok beğendiği boynuzları,
Takılarak sağa, sola ve yukarı
Her adımda verdi ona bin eziyet
Ve yakalandı nihayet.

Çok kereler en faydasız şeylere biz,
Güzel diye kapılır, zarar ederiz.
Ve bilakis en faydalı
Şeylere  değersiz deriz.

La Fontaine
La Fontaine’den Seçmeler

1. Geyik, çok hızlı koşan bir hayvan olduğu halde avcılara niçin yakalanıyor? (2 p.)
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2. Geyik, görünüşü ile ilgili bilgileri nasıl ediniyor? Görünüşü hakkındaki ilk duyguları
nelerdir? (2 p.)

3. Geyiğin, mutsuz olmasının sebebi nedir? (1 p.)

4. Geyik, su kenarından niçin ayrılıyor? (1 p.)

5. Geyiğin çok beğendiği boynuzları, ona nasıl bir son hazırlıyor? (2 p.)

BÖLÜM B- 20 PUAN

1. ‘‘dalmak’’ sözcüğünü biri gerçek, diğeri mecazi anlamda olmak üzere iki ayrı cümlede
kullanınız. (2 p.)

2. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 p.)

Adalet: ..........................

Emniyet: .........................

İhtiyaç:............................

Yetenek: .........................
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3. Aşağıdaki sözcüklerin karşıt (zıt) anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 p.)

Atılgan   X ..........................

Bulanık  X ..........................

Uysal     X...........................

Üzgün   X............................

4. Aşağıda verilen dört seçenekten bir tanesi, eş sesli bir sözcüktür. Eş sesli olan sözcüğü
bulup altını çiziniz. (1 p.)

Çayır- Çekiç- Çay- Çalı

5. ‘‘Yelkenleri suya indirmek’’ deyimini açıklayınız. (1 p.)

6. ‘‘Ölümü gören, hastalığa razı olur.’’ ata sözünü açıklayınız. (1 p.)



7

7. Aşağıdaki tabloda, karışık olarak verilen harflerden anlamlı kelime veya kelime grupları
oluşturunuz. Daha sonra, bu kelime gruplarını verilen anlamların başındaki noktalı yerlere
yazınız.  (5 p.)

1. ...........................................: Kapı önündeki alçak basamak.

2. ...........................................: Tarihsel değeri olan eski eşya.

3. ...........................................: Ağaçtan, tahtadan yapılmış.

4. ...........................................: Birini korkutmak, gözdağı vermek.

5. ...........................................: Heyecan verici bir durum karşısında aklı ve duyu

organları işlemez olmak.

8.  Aşağıda dağınık olarak verilmiş sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle kurunuz. (1 p.)

 sonucu/yapılan/için/önemli/başarmak/olan/her/iyi/çalışmanın/olmayabilir/gayrettir

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

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

9.  Aşağıda dağınık olarak verilmiş sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle kurunuz. (1 p.)

 nağmeleriyle/ağaçlara/vefalı/da/pınara/selam vermeyi/hoş/unutmamıştı/dostları/
kuşlar/eşlik eden/olan
................................................................................................................................

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

BÖLÜM C- 25 PUAN

1. ‘‘Sınıftaki arkadaşlarının hemen hepsinin bakışları onun üzerindeydi.’’
Yukarıda verilen cümlede Büyük Ünlü Uyumu kuralına uymayan kelime hangisidir?  (1 p.)

2.  ‘‘Kendimizi küçücük bir dünyaya hapsettik.’’
Yukarıda verilen cümlede hangi ses olayları vardır? Bu ses olaylarını sözcükler

tapso kamkoy/ katina/

paşha/ ednkneind ekmçge/ ekşi
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üzerinde gösteriniz. (4 p.)

3.  Aşağıda verilen tümcelerde altı çizili sözcüklerdeki yapım ve çekim eklerini
ayırarak gösteriniz. (3 p.)

a) Büyük kardeşler, her zaman küçük kardeşlerini gözetir.

b) Kitaplar, yaşamımızda oldukça ilgi çekici nitelikte olan nesnelerdir.

4.  Aşağıda verilen adları soyut-somut, teklik-çokluk-topluluk, özel-cins ad olarak gruplandırınız. (3 p.)

Ordu:...........................................

Arkadaşlık:..................................

Meşe:..........................................

5. ‘‘Dersin konusu, öğretmenimiz tarafından belirlendi.’’
‘‘Okulumuz, yaz tatilinde güzelce boyanmış.’’

Yukarıda verilen cümlelerde geçen ad tamlamalarını bularak bu tamlamaların çeşitlerini yazınız. (4p.)

6. ‘‘Bu yazarın iki kitabını da okudum.’’

Yukarıda verilen cümlede sıfatların altını çizerek çeşitlerini yazınız. (2 p.)
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7. Aşağıda verilen cümlelerde bulunan zamirlerin altlarını çizip çeşitlerini yazınız. (2 p.)

Marketten neler aldın?

Benimki, çok kitap alıyor.

8. Aşağıda verilen eylemlerin (fillerin) zaman ve kişisini belirtiniz. (3 p.)

Eylemler (Filler) Zamanı Kişisi
yapamayacağım
gelmişsiniz
Temizleriz

9.  Aşağıda verilen cümlenin öğelerini bulup yazınız. (3 p.)

‘‘Kız, babasının şapkasını getirdi.’’

BÖLÜM D-25 PUAN

Aşağıda verilen konulardan sadece birini seçip kompozisyon kurallarını göz önünde bulundurarak
yaklaşık 150-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. (25 p.)

1. Geçirdiğim en güzel tatil. Tatile gittiğiniz yeri, orada neler yaptığınızı detaylı bir
şekilde anlatınız. Bu tatilin neden sizin için en güzel tatil olduğunu özellikle belirtiniz.
Geçirdiğiniz bu tatil hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi de yazınız.

2. ‘‘Yolda yürürken bir çanta buldum. Onu alıp eve gittim ve açtığımda gözlerime
inanamadım.’’ Bu hikayenin devamını yazınız. Anlatacağınız hikayede bulunacak
olan karakterleri ve olayları dikkatlice düşünüp ona göre yazınız.

3. Hayvanlar, kendi yerlerinde mi yoksa hayvanat bahçelerinde mi daha iyi
yaşarlar? Bu sorunun yanıtını yazarken hem olumlu hem de olumsuz yönleri dikkate
alınız. Düşüncelerinizi destekleyecek örnekler vererek yazınızı zenginleştiriniz.
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