
 
 
 
 
 
 
 
 
SINAV SÜRESİ 
Tek oturumda yapılacak olan sınavın süresi toplam 60 dakikadır. 
 
SINAV KURALLARI 

� Sınavda mavi ya da siyah tükenmez veya pilot kalem kullanmak zorunludur. 
� Her öğrenci kendine ait sınav kalemini getirmelidir. Sınav esnasında yanlış yazılan kelime, cümle ya da 

paragrafın iptali için sadece üzerine tek çizgi çekilmesi yeterlidir. (Karalama yapılmamalıdır.) 
� Sınav esnasında konuşmak ve soru sormak kesinlikle yasaktır. 
� Öğrenci, sınav sırasında yanında kaleminden başka su ve kâğıt mendil bulundurabilir. 
   Bunların dışında öğrencinin üzerinde bulunan kişisel eşyaların (cep telefonu vb) sınav salonuna girmeden 

önce öğrenci tarafından sınav gözetmenine teslim edilmesi gereklidir.  
� Öğrenci kendisine verilecek olan sınav cevap kâğıdından başka bir kâğıt kullanamaz. 
� Sınav yazılı yapılacaktır, sözlü bir sınav yoktur. 
� Öğrencilerin sınav başlamadan en az 30 dakika önce okulda olmaları gerekmektedir.  

 
SINAV İÇERİĞİ 
Sınavda temel olarak iki bölüm mevcuttur.  
 
 
Sorumlu Olunan Konular: 
 
1. Bölüm: DİL BİLGİSİ 

• Yazım (İmlâ) Kuralları (Bilgi ağırlıklı sorular. TDK, esas alınmalıdır.) 
• Noktalama İşaretleri (Kuralları verilen noktalama işaretlerinin yaratıcı bir kurgu içinde kullanılması.) 
• Anlatım Bozuklukları (Anlamsal boyuttaki anlatım bozukluklarına dair bilgi ağırlıklı sorular.) 
 

 
2. Bölüm: OKUMA-YAZMA 

• Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatımın Özellikleri (Metin yaratma ve düşünceyi 
geliştirme yollarını bu metinde kullanma.) 

• Edebi Türler ve Üslup 
- Sanatsal Metinler (Şiir, öykü türleri. Öyküde zaman, mekân, kişi ve olay örgüsünün ele alınması. / 

Öyküde yaratıcı bir kurgu oluşturulması. / Temanın öykü unsurlarıyla ilişkilendirilmesi. / Verilen 
öyküden hareketle çıkarımlarda bulunulması. / Şiirde imgenin ve söz sanatlarının ele alınması.) 

- Öğretici Metinler (Deneme, makale, fıkra, haber yazısı. / Verilen iki türün üslup bakımından 
kıyaslanması. /Bir görselden hareketle 5N 1K kuralına uygun bir metin oluşturulması) 

- Üslup (Türlerin üslup bakımından incelenmesi. / İki tür arasındaki üslup farkının belirlenmesi.) 
 
Sınava girecek tüm öğrencilerimize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.                                                 
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