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1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili 
özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcükler terim an-

lamlıdır.

 y Acilin önünde duran adamın elinde bir stetoskop vardı.

 y Bu hafta iki penaltı kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

 y Bu melodi beni çocukluğumun neşeli günlerine götürdü.

 y Arkadaşım, iki doğru arasındaki uzaklığı bulamıyor.

 y Volkanlarla ilgili bir çalışma yapmak üzere İtalya’ya gitti.

	 Yukarıdaki	 cümlelerde	 bulunan	 terim	 anlamlı	 kelimelerin	
baştan	dördüncü	harfleri	ile	oluşturabileceğimiz	anlamlı	ke-
lime	hangisidir?

A) HIRKA  B) REKOR
C) AKORT  D) KIRAT

2. Sosyal medya denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Twitter, 
piyasaya çıkar çıkmaz kayda değer kullanıcı sayısına ulaşmıştır. 
Şimdilerde sosyal medyanın vazgeçilmezleri arasında yer edin-
meyi başarmış olan Twitter’ın dünya genelinde belli bir kullanıcı 
kitlesi vardır. Twitter belki de en çok 140 karakterlik metin girme-
ye olanak sağlayan yapısıyla ilgi çekmektedir. Aslında amaç en 
az kelimeyle duygu ve düşüncelerinizi yansıtabilmenizdir.

	 Yukarıdaki	metinde	Twitter	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	sorular-
dan	hangisinin	cevabı	yoktur?

A) En fazla kaç karakter ile metin oluşturulabilir?

B) Dünya genelinde kaç kullanıcısı vardır? 

C) Twiter’in sosyal medyadaki yeri nedir?

D) Twitter’da metnin kısa yazımındaki amaç nedir? 

3. Kurtların Saati; bir solukta okunan, sürükleyici, okuyucuyu dü-
şündüren ve detaylardan arındırılmış tertemiz bir polisiye ro-
mandır. Dili son derece akıcı. Tek eleştirim, yazarın oluşturduğu 
karakterlere şahsiyet kazandırmak için başvurduğu küçük de-
taylar biraz eğreti durmuş. Kitabın sonu ise okuyucuyu ters kö-
şeye yatıran cinsten. Üstelik gayet doğal ve mantıklı sebeplerle 
bu sonu hem kolayca kabul ediyor hem de hayretimizi gizleye-
miyoruz. 

	 Yukarıdaki	paragrafta	altı	çizili	cümledeki	anlam	özelliği	aşa-
ğıdaki	cümlelerin	hangisinde	vardır?

A) Sınavı kazanmak adına derslerime daha çok çalışıyorum.

B) Yağmur yağdığı için balkondaki çamaşırlar ıslanmış.

C) Bu yaz annemler de bizimle kalırsa yazlığa geçeceğiz.

D) Umudumuzu kaybetmezsek güneşli günler göreceğiz.

4. 
Birçok büyük sanatçının, devlet adamının, sporcunun 

hayatını okudum; hiçbiri umutsuzluğa düşmüyor, zor-
luklar karşısında pes etmiyor ve hepsi sonunda mutlaka 

başarıyor.

	 Bu	cümleden	çıkarılacak	en	kapsamlı	yargı	aşağıdakilerden	
hangisidr?

A) Umutsuzluk başarısızlığın başlıca sebebidir.

B) Büyüklük, kişilikten ve farklı ilkelerden kaynaklanır.

C) Zorluklar, hayatı mutlu kılan en önemli unsurlardır.

D) Güçlüklerle mücadele edebilen insanlar başarılı olur.  

5. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra edebiyat farklı kolla-
ra ayrılmıştır. Bunlardan biri de halk edebiyatıdır. Halk edebiyatı 
şairlerinin çoğu şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. Bu edebiyat 
döneminde şiir, düzyazıya göre daha çok gelişmiştir. Halk ede-
biyatının da kendi içinde farklı kolları vardır. Bunlardan biri Âşık 
edebiyatıdır. Âşık edebiyatında şairler aşk, doğa, sevgi, hasret, 
ayrılık, gurbet gibi duygu dolu şiirler yazmışlardır. Halk edebiya-
tının başka bir kolu da tasavvuf edebiyatıdır. Tasavvuf edebiya-
tında şairler medrese eğitimi almış kişilerdir. Şiirlerinde dinin et-
kisi fazladır. Bu şairler Allah aşkı, peygamber sevgisi, doğruluk, 
ibadet gibi dini konuları şiirlerde işlemişlerdir.

	 Yukarıdaki	bilgilerden	hareketle	aşağıdaki	şiirlerden	hangisi	
“Tasavvuf edebiyatı’’	şiirlerine	örnek	gösterilemez?

A) Düşman geldi tabur tabur dizildi

 Alnımıza kara yazı yazıldı

 Delik demir çıktı mertlik bozuldu

 Eğri kılıç kında paslanmalıdır   

B) İlimsiz bir tarikata girse kul,

 Şeytan onun imanını çalarmış.

 Mürşidi kâmilsiz yola çıksa kul,

 Şaşkın hâlde ara yolda kalırmış

C) Gel ey kardeş, Hakkı bulayım dersen,

 Bir kâmil mürşide varmasan olmaz,

 Resulün cemalini göreyim dersen,

 Bir kâmil mürşide varmasan olmaz.

D) Gökyüzünde İsa ile

 Tûr dağında Mûsâ ile

 Elimdeki asa ile

 Çağırayım Mevla’m seni
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6. Genellikle ikinci el kitapları satan kitapçılar
sahaf olarak adlandırılır. Hem bu işletmeye
hem de burayı işleten kişiye sahaf denir.
Ancak sahaflarda artık basımı yapılmayan,
diğer kitapçılarda bulamayacağınız değerli
kitaplar da bulunur. Herhangi bir kitabın belirli
bir yıla ait baskısını ya da ilk basımını arıyor-
sanız gitmeniz gereken yer yine sahaflardır.
Üstelik sahaflarda benzer özelliklere sahip
dergiler ve farklı dokümanlar da bulunur. Sa-
hafları diğer kitapçılardan ayıran bir başka
özellik de takas yöntemiyle alışveriş yapılabil-
mesi ve okunmak istenen kitap, dergi ya da
dokümanın kütüphanelerdekine benzer bir
sistemle kiralanabilmesidir. Sahaflar, henüz
matbaaların olmadığı dönemlerde, el yazma-
sı kitapların satıldığı yerlermiş. Sahaflık yapan
kişilerse kitaplarla ilgili çok geniş bir bilgiye sa-
hip olurlarmış. Matbaacılığın gelişmesiyle ki-
tapların hem çeşitleri hem de sayıları artmış.
Böylece yeni bir kitapçılık anlayışı gelişmiş
ve sahafların sayısı gittikçe azalmış.

	 Bu	metinde	sahaflarla	ile	ilgili,

 I. Hangi özelliklerde kitapların bulunduğu

 II. Kitapçılar ile farklarının ne olduğu

 III. Matbaacılığın nasıl geliştiği

	 bilgilerinden	hangilerine	değinilmiştir?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.    D) I, II ve III.

7. 

	 Bu	 iki	 metnin	 konuları	 düşünüldüğünde	 en	 uygun	 başlık	
aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) Sanat ve Bilim  B) Ellerin Bilime Katkısı

C) Elin Önemi       D) Sanatın Gelişimi

8. Aynur Hanım sütlü tatlıları çok seven Ali, Aslı, Ayşe isimli çocuk-
larına muhallebi, bisküvi ve meyveden oluşan bir tatlı hazırlamak 
ister. Tatlısında yulaflı, burçaklı ve sade bisküvi ile çilek, muz ve 
kivi kullanacaktır. Ancak çocuklarının hepsi farklı malzemelerle 
yapılanları sevmektedir ve malzemeler tek tatlıya yetecek kadar-
dır. Tatlılarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:

 y Ali’nin tatlısı kivili değildir ve bisküvisi sadedir.

 y Aslı, tatlısında burçaklı bisküvi sevmektedir.

 y Ayşe’nin çileğe alerjisi olduğu için çilek yiyememektedir.

 y Muzlu tatlıda kullanılan bisküvi sade değildir.

	 Aşağıdakilerden	hangisine	kesinlikle	ulaşılamaz?

A) Aslı’nın tatlısı burçaklı ve kivilidir.

B) Ayşe’nin tatlısı yulaflı ve muzludur.

C) Burçaklı bisküvinin kullanıldığı tatlı muzludur.

D) Çilekli tatlı aynı zamanda yulaflıdır.

9. 

Buğday, buğdaygiller-
den otsu tarım bitkisidir. Türkiye’de beş
yüzden fazla çeşidi olan buğday, ülke-

mizin hemen hemen her yerinde yetişir.
Dünyada tahıllar arası üretimde 2.

sırada olan buğday Türkiye’de
ise 1. sıradadır.

Arpa, buğdaygillerden
taneleri malt ve yem olarak

kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir.
Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen
arpa; dünyada tahıllar arası üretim-

de mısır, buğday ve pirinçten sonra 4.
sıradadır. Türkiye’de ise buğday-

dan sonra 2. sıradadır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	metinlerin	ortak	yönlerinden	biri	
değildir?

A) Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilmesi

B) Dünyada tahıllar arası üretimde birinci sırada olmamaları 

C) Çeşitlerinin Türkiye’de çok fazla olması 

D) Buğdaygillerden olmaları

 Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok dur-
muşlardır. Orta Çağdan bu yana, ressamların yaptıkları 
portrelere baktığınızda gözler ya da vücudun başka böl-
gelerinden daha çok ellerin öne çıktığını görürsünüz. Ger-
gef üzerinde dolaşan, çenesini avuçları içine alan, vücut 
boyunca sarkan eller... Tarlada çalışmaktan nasırlaşmış, 
kurumuş, çatlamış bir çiftçinin; kalem tutmaktan aşınmış, 
tebeşirlenmiş bir öğretmenin elleri...

 Bundan on binlerce yıl önce insan daha kafasıyla düşüne-
mezken elleriyle düşünmüş. Geometri bilmeden su bentleri 
yapmış, matematik bilmeden parmaklarıyla saymış, sanat 
ve güzellik üzerine hiçbir bilgisi yokken mağara duvarlarını 
bugünün usta ressamlarının bile yapamayacağı resimlerle 
donatmış. Bilimsel ve sanatsal yaratılar konusunda övün-
düğümüz ne varsa hepsini insan elinin çağlar boyunca 
yaptığı hareketlere borçluyuz.
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10. “Baş”	sözcüğü	aşağıdakilerden	hangisinde	“Grubun başındaki 
kişi çok tecrübeliydi.”	cümlesindeki	anlamıyla	kullanılmıştır?	

A) Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 

B) Pazarı baştan sona dolaştım, aradığımı bulamadım. 

C) Sürünün başındaki çoban çok dikkatli davranıyordu. 

D) Yirmi beş baş koyunu kurt telef etti bir gecede.

11. 

Makale

Deneme

Anı (Hatıra)

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği
ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir dü-
şünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve
temel ögesi fikir olan yazılara makale denir.

Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi
bir konuda kesin yargılara varmadan, kişisel
düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuş
gibi bir üslupla kaleme aldığı yazılara deneme
denir.

Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş,
toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşa-
mış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu
olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir
üslupla yazdıkları yazılara hatıra denir.

	 Yukarıda	açıklaması	verilen	metin	türleri	aşağıdaki	parçalar-
la	eşleştirildiğinde	hangi	seçenek	dışarıda	kalır?

A) Günlerden bir gün yumurtadaki minik kuş dünyanın nasıl bir 
yer olduğunu çok merak etmiş. O kadar çok merak etmiş ki 
artık dayanamaz olmuş, yumurta çok dar gelmeye başlamış. 
Dünyaya geldiğinde de gerçekten dünyaya hayran kalmış. 
En çok da ailesinin sevgisine inanamamış. 

B) Çocukken bir spor ayakkabım olmuştu. Sanki memleketin 
en yakışıklı, en karizmatik erkeği benmişim gibi… Sonrasın-
da ne mi oldu? Bir ay sonra ayakkabıda hâl kalmadı, yanlar-
dan atmaya başladı. Anladım ki spor ayakkabı, biz dağ taş 
gezen köy çocukları için uygun değilmiş. Kara lastik ayakka-
bılarımıza tekrar döndük.

C) Bazen bazı kişiler serveti hor görebilir. Hor görürler çünkü 
artık ele geçire ceklerini ummazlar. Ele geçirince de böyleleri, 
zenginlerin en kötüsü olurlar. Me teliği arayacak kadar cimri 
olmamak gerekir, servetin kanatları vardır. Bazen kendiliğin-
den uçar gider bazen de belki daha fazlasını getirir ümidiyle 
sizin uçmanız ge rekir.

D) Kan verme, belirli periyotlarda ya da tek seferlik olmak üze-
re, vücudunuzdaki kan mikroorganizmaları olan alyuvar, 
akyuvar ve kan pulcuklarını kan ihtiyacı olan kişiye verme iş-
lemidir. Bu işlemi siz kanı verdikten sonra santrifüj makinası 
yapar. 

12. 

Yeni tip Kovid-19
hakkında doğru
bilinen yanlışlar

Kovid-19 sadece yaşlı
nüfusu etkileyen bir
virüstür.

Kovid-19 erişkin yaştaki tüm
bireyleri etkileyebilir. Hastalığı
ağır geçirme olasılığı yaş iler-
ledikçe artmaktadır. 40 yaşın
altında binde 2 olan ölüm oranı
80 yaşın üzerine çıkıldığında
%15’e ulaşmaktadır.

Kovid-19 laboratuvar ortamında
hazırlanmış bir virüs değildir ve
mikroorganizmaların geçirdikleri
doğal basamaklar sonucu toplu-
ma yayılmıştır.

Kovid-19 için henüz geliştirilmiş,
kullanılabilecek bir aşı bulunma-
maktadır. 

Kovid-19 bir virüs hastalığı olup
antibiyotik kullanımının hastalık
seyri üzerinde bir etkisi yoktur.  

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda
evcil hayvanlardan insanlara Ko-
vid-19 geçişi saptanmamıştır.

Tedbir kararları ilgili idari birimler
tarafından resmi yazılar ile tüm
topluma gizli olmadan duyurul-
maktadır.

Kovid-19, laboratuvarda
üretilmiş bir virüstür.

Kovid-19 için aşı geliştirildi
ancak henüz piyasaya
sürülmedi.

Kovid-19, tedavisinde
antibiyotik kullanımı
gereklidir.

Kovid-19, evcil hayvanlardan
da bulaşabilir.

Sosyal medyada “gizli” adı
altında yayılan belgede yer
alan yeni tedbir kararları alındı.

DOĞRUYANLIŞ

 

	 Bu	bilgilere	göre	Kovid-19	virüsüyle	ilgili	olarak	aşağıdaki-
lerden	hangisi	söylenebilir?

A) Virüsün tedavisinde yalnız bu virüsü yok etmek için üretilmiş 
antibiyotikler etkilidir.

B) İlgili devlet birimleri bazı bilgileri “gizli” koduyla duyurarak 
toplumu bilgilendirmektedir.

C) Bu virüs laboratuvarda üretilmemiş olmasına rağmen labo-
ratuvardan yayılmaktadır. 

D) Yaşlı nüfusta ağır etkiler yaratmasına rağmen gençleri de et-
kileyebilecek bir virüstür.
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13. 

	 Yukarıdaki	görseli	en	doğru	şekilde	yansıtan	metin	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Yeni aldığım evin en sevdiğim odasıdır burası. Maviye çalan 
koltuklarım karşıdan gördüğüm deniz manzarasıyla bütünleşir. 
Yerdeki beyaz halı gördüğüm o denizin köpüklerini andırır.

B) Pencereyi açtığımda gelen mis gibi orman havası, yeni düzen-
lediğim evi daha da büyülüyor. Koltuğuma oturup okuduğum 
kitaplardan aldığım mutluluğu hiçbir şeye değişemem.

C) İşten eve geldiğimde yorgunluğumu atacak küçük ama hu-
zurlu bir evim var. Dinlendikten sonra masaya geçip yarınki 
projelerimi hazırlarken uykum gelince çok sevdiğim büyük 
koltuğa geçip uyuyakalıyorum.

D) İşte tam bana göre bir oda diyebileceğim bir dekorasyon 
yaptım. Çok fazla misafirim geldiği için bir sürü koltuk, san-
dalyeler... Arkadaşlarımla bol bol sohbet için uygun sanırım.

14. İnsanların, hayvanların, motorlu ve motorsuz araçların yol üs-
tündeki hâl ve hareketleri olarak tanımlanan trafik, son yıllarda 
şehirlerde yaşayanlar için büyük bir sorun hâline geldi. Trafiğin 
sorun hâline gelmesinde elbette kurallara uyulmamasının payı 
çok büyük. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
trafik işaretlerine uyulduğunda gereksiz yakıt tüketimi, can ve 
mal kaybı, zaman israfı gibi olumsuzlukların önüne geçilebil-
mektedir. Fakat birçok vatandaşımız trafikte karşılaştığı işaretle-
rin ne anlama geldiğini maalesef bilmemektedir. Farklı şekil ve 
renkteki trafik işaretlerinin anlamları şu şekilde ifade edilebilir:

 y Kırmızı çember içerisinde gösterilen işaretler, trafikteki ya-
saklamaları ve hız sınırlamalarını göstermektedir.

 y Beyaz zemin üzerinde siyah çizgi ve sembolleri içeren işaret-
ler, kısıtlama ve yasaklamaların sona erdiğini bildirmektedir.

 y Tehlike uyarı işaretleri, genellikle kırmızı bir üçgen içinde bu-
lunan sembolleri içermektedir.

 y Mavi zemin üzerinde bulunan kırmızı renkteki eğik çizgiler, 
mecburi bir yolun sonunu; kırmızı çember üzerindekiler ise 
bir yasağı göstermektedir.

	 Bu	bilgilere	göre,	aşağıdaki	işaretlerden	hangisi	“Bisiklet Gi-
remez”	anlamına	gelmektedir?

A) B) C) D)

15. 
Denemelere Göre Net Ortalamaları

Türkçe
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İnkılap Tarihi İngilizceMatematik

1 32 4

 Bu grafik, bir ortaokulun birinci döneminde yapılan denemeler-
deki net sayılarını göstermektedir.

	 Bu	grafikten	hareketle	aşağıdaki	ifadelerden	hangisine	ulaşıla-
maz?

A) Net sayıları, son denemede birbirine daha yakındır.

B) Tüm denemelerde en yüksek ortalama Türkçe dersine aittir.

C) Matematik dersinin net sayısı, sürekli artış göstermiştir.

D) İngilizce dersinin net sayılarında sürekli azalma olmuştur.

16. 

SağSol

Başlangıç
Noktası

 Nilüfer ve Efe yukarıda verilen kareler üzerinde bir oyun tasar-
lamışlardır. Oyuna göre Nilüfer 1SA diye seslendiğinde Efe bir 
kare sağa, 2SO diye seslendiğinde iki kare sola, 3A diye seslen-
diğinde ise üç kare aşağı gidecektir. 

	 Buna	göre	başlangıç	noktasında	bulunan	Efe’nin	boyalı	ka-
reye	 gidebilmesi	 için	 Nilüfer	 sırasıyla	 aşağıdaki	 komutlar-
dan	hangilerini	vermelidir?

A) 3SA - 1SA - 3SO - 3A - 1SA

B) 3SA - 1A - 4SA - 1A - 2SO - 1A

C) 3SA - 2A - 1SO - 3A - 1SA - 1A

D)  3SA - 2A - 2SO - 1A - 3SA - 1SA
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17. Elif Öğretmen Türkçe dersinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir 
etkinlik yapmaya karar vermiştir. Bu etkinliğe göre öğrencilerin 
Elif Öğretmen’in tahtaya yazdığı bilgilerle tablodaki uygun cüm-
leleri eşleştirmelerini istemiştir. Elif Öğretmen’in tahtaya yazdığı 
bilgiler ve tablo şu şekildedir:

 I. Bazı kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısalt-
maya alındığı da görülür. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın 
akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdü-
lür.

 II. Bazı kısaltmaların yazımında ilk harfle birlikte kelimeyi oluştu-
ran temel harfler de dikkate alınır. 

 III. Kuruluş, kurum, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltma-
ları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır 
ve gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

 IV. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelime-
nin okunuşu esas alınır ve sonunda nokta bulunan kısaltma-
larla gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

 
Aslı, İng.yi öğrenmeyi çok istiyordu. 

TÖMER’in sayesinde Türkçeyi öğrendi. 

Dr. Ali Vefa, diziye farklı bir hava kattı. 

Bugün okulumuz TBMM’yi ziyaret etti. 

 8/C sınıf öğrencilerinden Sena Nur’un kısaltmaların yazımı ile 
ilgili yukarıdaki bilgilerle örnek cümleleri eşleştirmiş ve bu etkin-
likten tam puan almıştır.

	 Buna	göre	Sena	Nur’un	şekli	aşağıdakilerden	hangisidir?
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18. Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Yükleme sorulan 
“neyi” ve “kimi” sorularıyla belirtili nesne, “ne” sorusuyla belirti-
siz nesne bulunur. 

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	soru,	eylemden	etkileneni	
bulmaya	yöneliktir?

A) Toplantıya niçin bu kadar geç kaldınız?

B) Ödüllü kampanyada arkadaşın neyi kazandı?

C) Nilüfer Hanım bu saatte nereden geliyor?

D) Dün geceki büyük ödülü kim kazandı?

19. Fiilere birtakım ekler getirilerek yapılan ve cümlede isim, sıfat 
ve zarf görevi üstlenen sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir. Söz 
gelimi “Elif, okuduğu kitapları yeniden ciltleyip raflara düzenli-
ce yerleştirmeye başladı.” cümlesinde “yerleştirmeye” isim-fiil, 
“okuduğu” sıfat-fiil, “ciltleyip” zarf-fiildir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	tüm	fiilimsi	tür-
lerinin	örneği	vardır?

A) İşe gecikirim diye taksiye binmeye karar verdim.

B) Kaşar peynirini dilimleyip ekmeğin arasına güzelce koydu.

C) Hastayken dışarı çıkmamaya özen göstersen iyi olur.

D) Yağmurun yağışını seyrederken geçmiş günleri anımsadım.

20. 
Dünya COVID- 19 ile mücadelede yeni önlemler al-

mayı sürdürürken Türkiye’de de çalışmalar hızlandı. 
Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü’ndeki toplantı sonrası 
açıklamalarda bulundu: Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 
bir operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocakta da Bilim Ku-

rulunun çalışmaları başlamıştır.

 Gazete haberinden alınan yukarıdaki metinde kesme işaretinin 
kullanımıyla ilgili yanlışlık bulunmaktadır.

	 Yanlışın	nedenini	hangi	öğrenci	doğru	söylemiştir?

Özel isimlerden sonra getirilen yapım ekleri, çokluk
eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle
ayrılmaz.

Şevval

Samet

Yağmur

Kerem

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adla-
rına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri
ayırmak için kesme işareti kullanılır.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri
kesme işaretiyle ayrılır.

A) Kerem     B) Yağmur
C) Şevval   D) Samet




