YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE
CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN)
1.1:

Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan)

1.2:

Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

CEVAP 2: (TOPLAM 10 PUAN)
2.1:

II. cümle, I.de söyleneni pekiştirerek yinelemektedir. (3 puan)

2.2:

Cümleyi, önceki cümleye “eşitlik” ilgisiyle bağlamaktadır. (1 puan)

2.3:

Neyin anlatıldığından çok nasıl anlatıldığına önem vermek, söylemi ön plana çıkarmak, anlatılmaktadır. (3 PUAN)

2.4:

“İşlenme, oluşturulma, yaratılma” anlamında kullanılmıştır. (2 puan)

2.5:

Önüne geldiği sıfatı “en üstünlük” derecesine yükseltmektir. (1 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 3: (TOPLAM 3 PUAN)
- Görme duyusuna seslenen ayrıntılara yer verilmiştir.
- Şimdiki zamanlı cümleler kullanılmıştır.
- Doğaya ilişkin betimlemelere yer verilmiştir.
- İkileme kullanılmıştır.
- İnsanların görünüşleriyle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
- Eksiltili cümleye yer verilmiştir.
Yukarıdaki maddelerden herhangi üçünü yazan öğrenciye 3 puan verilecektir.

CEVAP 4: (TOPLAM 4 PUAN)
4.1:

sabahın ayazında, bitimsiz muhabbet, sincap ailesi (2 puan)

4.2:

uyandıran, kaçan, izleyen (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.

2

CEVAP 5: (TOPLAM 7 PUAN)
5.1:

Çizgi romanın nasıl bir sanat dalı olduğu ve içinde neleri barındırdığı (2 puan)

5.2:

ses düşmesi (1 puan)

5.3:

sıcak bakmak (2 puan)

5.4:

“Ne yazık ki devamı gelmedi.” cümlesinde (2 puan)

CEVAP 6: (TOPLAM 3 PUAN)
Maviyle yeşilin bu kadar çok tonu olduğunu bilmiyordum. Bakıyor(,) kokluyor(,) yüzüyor ama doyamıyorum.
Görecek o kadar çok yer var ki(!) Başlangıç noktamız Bördübet(.) Bördübet ne demek(?) Börtü böceğin bunca
çokluğu nedeniyle mi verilmiş bu isim(?)
Her bir doğru noktalama işaretine 0,5 puan verilecektir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 7: (TOPLAM 8 PUAN)
7.1:

- Yayınevlerinin, kitapları okura ulaştırmakta başarılı olamamasına bağlanıyor. (2 puan)

- Şenlik niteliğinde toplantılar düzenleyip şiir yazanlarla okuyanları bir araya getirmekle sorunun çözülebileceği belirtiliyor. (2 puan)

7.2:

“Klasik kitap fuarlarından çok daha renkliydi.” cümlesinde (2 puan)

7.3:

Son cümlesinde (2 puan)

CEVAP 8: (TOPLAM 5 PUAN)
8.1:

Divan edebiyatı, Arap ve Fars dili söz değerlerine dayanan, Türkçeyi aşağılayan Osmanlıca denilen
yapay bir dilin doğmasına yol açmıştır. (3 puan)

8.2:

Divan edebiyatının kimi özellikleriyle (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 9: (TOPLAM 5 PUAN)
- Anı türü tanımlanmıştır. (2 puan)
- Anı türü, öz yaşam öyküsüyle karşılaştırılmıştır. (2 puan)
- Anı türünde yapıtları bulunan yazarlarımızdan birkaçının adına, yapıtlarına yer verilmiştir. (1 puan)

CEVAP 10: (TOPLAM 9 PUAN)
10.1: İlk cümlede öne sürülen düşüncenin nedenlerini açıklamak bakımından tamamlamaktadır. (3 puan)

10.2: I. ve V. cümlelerde (3 puan)

10.3: II. cümle: Basit, olumlu fiil cümlesidir. (3 puan)

CEVAP 11: (TOPLAM 5 PUAN)
11.1: “Yatağını yabancı değerlerin doldurup kirlettiği bir dil” sözüyle açıklanmak istenmiştir. (2 puan)

11.2: Dilimizi, yabancı dillerin etkilerinden korumalıyız. (3 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 12: (TOPLAM 3 PUAN)
12.1: Anadili ve kültürü yerine başka bir dil kullanan ulusların ulus olma niteliğini yitireceği (2 puan)

12.2: Kendisinden sonra açıklama yapılacağını göstermek amacıyla konmuştur. (1 puan)

CEVAP 13: (TOPLAM 7 PUAN)
13.1: Doğup büyüdüğü yerleri uzun sayılacak bir süre görmemesi onda yoğun bir özlem uyandırmıştır. Bu
duygunun verdiği coşkuyla böyle davranmaktadır. (4 puan)

13.2: Doğup büyüdüğü yerleri bir an önce görme isteğiyle zihninde canlandırması (1 puan)

13.3: Yazarın, anlatımına doğup büyüdüğü yerleri görme isteğinin kendisinde yarattığı duyguları katmasına
(2 puan)

CEVAP 14: (TOPLAM 4 PUAN)

Merdivenleri süpüren bir kızın yanık yanık söylediği bir türkü, usta bir sanatçının söylediğinden daha çok
ÖZNE
ZARF TÜMLECİ
etkiler
beni
YÜKLEM NESNE
Bulunan her öge için 1 puan verilecektir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 15: (TOPLAM 2 PUAN)
klasik – Tanzimat’tan – yazısında – eğiliyor
Her bir doğru sözcüğe 0,5 puan verilecektir.

CEVAP 16: (TOPLAM 3 PUAN)
II. cümlesi (3 puan)

CEVAP 17: (TOPLAM 10 PUAN)
Kitaba saygı duyulan, önem verilen bir ailede çocuk da ana-babadan örnek alarak kitabı önemser, okumaya
yönelir. Bu görüşü destekleyen atasözleri bile vardır. Çünkü bilinir ki çocuklar genel olarak ana-babanın davranışlarını benimseyerek onlarınkine benzer davranışlar gösterirler.
- İsteneni bir bütün olarak dile getirme (5 puan)
- Doğru cümle kurabilme (3 puan)
- Yazım ve noktalama (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP 18: (TOPLAM 10 PUAN)
Kompozisyonda özdeyişteki düşüncelerin birbirine bağlanarak nedenleriyle açıklanması istenmektedir. Örneğin, “bir araya gelme”nin yapılmak istenilenin ilk basamağını oluşturduğu, bu birlikteliğin türlü nedenlerle bozulabileceği; arkasından, “bir arada durabilmek” sözüyle insanların birbirine güvenip yapılması istenilen işin gerekliliğine inanarak birlikteliklerini sürdürmelerinin beklendiği, daha sonra da bir arada durabilen bu insanların
başarılı olabilmeleri için aynı amaç doğrultusunda, dayanışma içinde çalışıp çalışmadıklarının arandığı doğrultusunda bir yazı yazılabilir.
- İsteneni bir bütün olarak dile getirme (5 puan)
- Doğru cümle kurabilme (3 puan)
- Yazım ve noktalama (2 puan)

Diğer sayfaya geçiniz.
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