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1. “Kapı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Sadece 

bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ 

sayfası, portal.” anlamında kullanılmıştır? 

A) Kapına kadar geldim, beni affeder misin? 

B) Kapının arkasında yavru bir kedi buldum. 

C) E-devlet kapısından başvuruları yaptık. 

D) Burası bizim ekmek kapımız, dedi.  

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde “Çok akıllı, zeki kimse.” 

anlamında bir deyime yer verilmiştir? 

A) Aklı bir karış havada olduğundan bizi üzüyor. 

B) Olanlara bir türlü akıl erdiremiyorum, dedi. 

C) Adam tam bir akıl kutusu olduğunu kanıtladı. 

D) Olacakları aklı kestiği için buradan ayrıldı. 

 

 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim 

anlamda kullanılmamıştır? 

A) Başlangıç meridyeni hakkında bilgi toplayacağım. 

B) Konya Ovası ülkemizi beslemeye devam ediyor. 

C) Yörüngesinden çıkan uyduyla bağlantı kesildi. 

D) Son yıllarda düşüncelerinde eksen kayması olmuş. 

 

 

4. “Uzmanlar, brifing vermek için başkanın yanına gittiler.” 

cümlesindeki altı çizili yabancı ifadenin yerine 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? 

A) Hesaplamak 

B) Kaydetmek 

C) Araştırmak 

D) Bilgilendirmek 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Mert insan, başkalarının arkasından konuşmaz. 

B) Sağlık, bu hayatta her şeyden daha önce gelir. 

C) Neden kalbimi kırıp duruyorsun kaç gündür? 

D) Evlerinin önünde iki tane kangal köpeği var. 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi taşıdığı anlam 

özelliği (amaç, neden, koşul) bakımından 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Bu sözleri söyledim çünkü sana çok kırıldım. 

B) Rüzgârda uçuşan kâğıtları toplamaya koştu. 

C) Bildiklerini anlatmak için savcılığa gidecekmiş. 

D) Havluları yıkamak maksadıyla makineye attı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cep telefonlarının piyasaya ilk çıktığında hizmet etmeyi 

amaçladığı temel şey, kişilerin mobil hâlde iken birbirleri 

ile iletişim kurmalarını sağlamaktı. Bir müddet sonra cep 

telefonları yeni yeni imkanlar sunmaya başladı ve 

hemen elimizin alıntında bulunan şu anki hâlini aldı. ---- 

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse 

ana fikri verilmiş olur? 

A) Cep telefonlarının yanlış kullanımı önlenmelidir. 

B) Sosyal medya ve cep telefonu ayrılmaz ikili oldu. 

C) Cep telefonu, fotoğraf makinesine ihtiyacı azalttı. 

D) Cep telefonlarının gelişimi ve önemi devam ediyor. 

 

8. Günümüzde dişlerimizle ilgili bir sorunumuz olduğunda 

diş hekimine gideriz. Orta Çağ'da diş tedavisi yapmak 

berberlerin işiymiş. Hatta o zamanlarda berberlere 

hekim denirmiş. 18. yüzyılda diş hekimliğinin uzmanlık 

gerektiren bir iş olduğu anlaşılmış ve artık berberler diş 

hekimliği yapmamaya başlamış. 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Orta Çağ’da berberler günümüzdekinden farklı roller 

üstlenmiştir. 

B) 18. yüzyılda diş hekimliğinin uzmanlık gerektirdiği 

anlaşılmıştır. 

C) Berberlerin diş tedavisindeki başarısızlığı insanları 

arayışa itmiştir. 

D) Günümüzdeki hekim kavramıyla Orta Çağ’daki 

birbirinden farklıdır. 

 

 

9. Eski uygarlıklar birbirinden ilginç karışımlar hazırlayarak 

diş macunu yaparmış. Eski Romalılar ve Eski Yunanlar 

bu karışımlara ufalanmış hayvan kemikleri ve istiridye 

kabuğu da eklermiş. Çinlilerse nane gibi hoş kokuları 

olan bitkiler kullanırlarmış. 1800'lü yıllara doğru modern 

diş macunlarının ilk örnekleri üretilmeye başlanmış. Bu 

dönemde diş macunlarına sabun ve kireçtaşı eklenirmiş. 

Bu macunlar daha küçük kavanozlara doldurulurmuş. 

Diş macunları ilk olarak 19. yüzyılda tüplere koyulmaya 

başlanmış. 

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme 

yollarından hangilerine yer verilmiştir? 

A) Tanık gösterme-tanımlama 

B) Benzetme-sayısal verilerden yararlanma 

C) Örneklendirme-karşılaştırma 

D) Tanımlama-örneklendirme 

 

 

10. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak! 

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak, 

Ağaçlar bir derin hülyaya varmış, 

Saçında yepyeni teller ağarmış. 

Bu dörtlükte başvurulan söz sanatları 

aşağıdakilerden hangileridir? 

A) Konuşturma, benzetme 

B) Kişileştirme, benzetme 

C) Abartma, tezat 

D) Tezat, kişileştirme 
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11. Anadolu düğünlerinde yemek pişirmek ve gelen 

davetlilere ikram etmek yüzyıllardır yapılagelen bir 

gelenektir. Bu yemeklerin türü yörelere göre farklılıklar 

göstermekle birlikte etli pilav, keşkek, zerde ya da helva 

gibi yiyecekler başı çeker. Yemekleri yapan aşçı, 

kazanın kapağını düğün sahibinden bahşiş almadan 

açmaz. Bahşiş verildikten sonra dualarla açılan kazanın 

kapağı açılır ve yemekler davetlilere ikram edilir. 

Bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kültür aktarma 

B) İkna etme 

C) Eğlendirme 

D) Olay yorumlama 

 

 

12. “Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel 

olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya 

anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem 

çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağı 

okuyucumun.” 

Bu sözleri söyleyen bir yazar hangi türde metinler 

yazmaktadır? 

A) Deneme 

B) Fıkra  

C) Makale 

D) Sohbet 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yanlış 

gösterilmiştir? 

A) Her isteğini yerine getirmemi bekleme. 

B) Güzel günler göreceğimize inanıyorum. 

C) Çamurlu yollarda yürüyorduk bata çıka. 

D) Gelirken iki ekmek al, dedi annesi.  

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi 

sırasıyla “nesne ve yüklem” şeklindedir? 

A) Her karşılaşmamızda çok mutlu oluyorum. 

B) Kayseri’de kitap fuarına katılacakmış. 

C) Son Model Paragraf kitabını çözdün mü? 

D) Evde annem, babam ve kardeşim vardı. 

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan nesnenin türü 

(belirtili-belirtisiz) diğerlerinden farklıdır? 

A) Arabanın bagajına üç dört tane çanta koydu. 

B) Soframda bana eşlik etmen beni çok mutlu etti. 

C) Bir an için evde bir şey unuttuğunu zannetti. 

D) Bu şehrin her yerini çok iyi biliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Derinden derine ırmaklar ağlar         (I) 

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi         (II) 

Ey suyun sesinden anlayan bağlar   (III) 

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi    (IV) 

Numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat-fiile yer 

verilmiştir? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

 

17. “Akşamları köpeğimi nehrin kıyısında gezdirirdim.” 

cümlesinde vurgulanan öge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özne 

B) Nesne 

C) Yer tamlayıcısı 

D) Zarf tamlayıcısı 

 

18. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisinin türü yay 

ayraç içinde yanlış verilmiştir? 

A) Adamın yürüyüşü hepimizi güldürdü. (İsim-fiil) 

B) Kızımız ders çalışmadan duramaz. (İsim-fiil) 

C) Böyle yaptıkça hep kaybedeceksin. (Zarf-fiil) 

D) Sevmek herkesin harcı değildir. (İsim-fiil) 

 

 

19. Yalnızlık her zaman kötü bir durum değildir( ) bazı 

insanlar, geçmiş yaşantılarından dolayı yalnızlığı tercih 

eder. Bu( ) bir tercih meselesi midir( ) Evet( ) yalnızlığı 

tercih edenlere saygı duyulmalıdır. Neyin doğru neyin 

yanlış olduğu her zaman bilinmez( ) 

Bu parçada yay ayraçlarla gösterilen yerlere 

sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (;) (;) (?) (,) (.) 

B) (;) (,) (?) (,) (.) 

C) (,) (,) (?) (,) (?) 

D) (.) (,) (?) (!) (…) 

 

 

 

20. -Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 

-Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 

-Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. 

-Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret 

arasında boşluk bırakılmaz. 

Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili 

yanlışlık yapılmıştır? 

A) Çocuklara 2’şer poğaça vermişler. 

B) Bu yılki not ortalamam 94,5 olacak. 

C) Dünkü toplantıya on altı kişi katılmış. 

D) Katılımcıların %10’u çekimser oy kullandı. 

 
 

 

                        BAŞARILAR DİLERİM. 

 

MEHMET AKİF ÜNALDI 

 


