
(I) Gece yarısı başlayan sağanak yağmur, yoğun bir biçimde devam 

ediyor. (II) Rize’deki pek çok ilçede sel tehlikesi yüzünden okullar iki 

gün süreyle tatil edildi. (III) Meteoroloji yetkilileri, Sibirya’dan gelen 

soğuk havanın ülkemizde bir hafta etkin olacağı uyarısını yaptı. (IV) 

Mart ayının başından itibaren sıcaklıkların artması ve mevsim normalleri 

seviyesine ulaşması bekleniyor. 

1. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

 

A) I. cümlede sadece bir sözcük fiilimsi görevindedir. 

B) II. cümlede fiilimsi yoktur. 

C) III. cümlede birden fazla fiilimsi vardır. 

D) IV. cümlede zarf-fiil görevinde fiilimsiler bulunmaktadır. 

Gezegenimizin giderek artan nüfusu, kirlilik ve plansız kalkınma doğal 

kaynaklar üzerinde --- bir baskı oluşturuyor. Gezegenimiz üzerinde 

ölümcül etkiler bırakmak ve --- kaynakları dikkatsizce kullanmak 

sonucunda biyosferdeki yaşam destek sistemlerinin idame ettirilemez 

hâle gelecek olması dünyamızı yaşanmaz kılabilir ve gelecekte insanlık 

dünya dışı ortamlarda --- alanları kurmak zorunda kalabilir. 

2. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin 

hangisinde verilenler getirilmelidir? 

A) ciddi-doğal-yaşam 

B) önemsiz-doğal-hayat 

C) önemli-yapay-canlı 

D) ciddi-fosil-su 

Bir şeylerin yoluna girmesi için her şeyin raydan çıkması gerekir bazen, 

diyor bir yazar. Hayata şöyle bir bakıyorum da yazar aslında pek de 

haksız sayılmaz. En dibe vurduğumuz, çaresizliği sonuna kadar 

hissettiğimiz zamanlarımız olmuştur hepimizin. O anlarda kendimizde 

bir güç bulur, yeni kararlar alır ve hayatımızı sıfırdan yönlendirmeye 

başlarız. Bir de bakarız ki birçok şey istediğimiz gibi olmuş. 

3. Bu metinde altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu sonuçlar elde etmek için imkânları zorlamak. 

B) Düzeni bozulmak, altüst olmak. 

C) Tehlikelere karşı önlem almak. 

D) Bir şeyin olabilirliğini hissetmek. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? 

A) Kardeşimin yeni aldığı saat tıkır tıkır işliyor. 

B) Koltuğun üzerine yine çarşaf gibi yayılmış. 

C) Teyzemin sarmaları yine kalem gibi olmuş. 

D) Bebeğin gözleri, bir ceylanın gözlerini andırıyor. 

 

 

Evime, çocukluğuma dönüversem 

Şeker kamışları ve uçurtmalar yine 

Eskisi gibi her gün gülse yüzüm 

Çünkü çocuktuk, ah nerde? Keşke… 

5. Buna göre bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Mutluluk           B) Sevgi       C) Özlem               D) Yiğitlik 

Ülkemizdeki deniz ve okyanus bilimleri araştırmalarına yönelik 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla inşa edilen TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Gemisi, 2013’te görev yapmaya başladı. 

6. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır? 

A) Ülkemizde deniz ve okyanus bilimlerine yönelik araştırmalar 

yapılmaktadır. 

B) 2013 yılından önce Türkiye’de okyanus bilimleri araştırması 

yapan bir kurum yoktur. 

C) Araştırma; gemi, deniz ve okyanus araştırmalarına yönelik 

ihtiyacı karşılamıştır. 

D) Geminin yapımı ve ihtiyaçları TÜBİTAK tarafından 

karşılanmıştır. 

 

(I) Mikrofon kavramını ilk kez Charles Wheatstone adlı bir İngiliz fizikçi 

1827 yılında ortaya atmış. (II) Ancak 1870’li yıllarda iki mucit tarafından 

yaklaşık aynı zamanlarda ilk mikrofonlar geliştirilmiş. (III) Eşsiz bir 

buluş olan bu mikrofonlar, o dönemin telefonlarında seslerin iletilmesini 

sağlamak üzere kullanılmış. (IV) Ses dalgalarını elektrik akımına çeviren 

kablolu mikrofonlar zamanla yaygınlaşmış. 

7. Bu metnin tamamen nesnel bir anlatım kazanması için hangi 

cümlenin metinden çıkarılması gerekir? 

A) I.              B) II.                 C) III.                  D) IV. 

 

(I) Çocuklar teknolojik aletler olmadan da oyun oynamayı bilmelidirler. 

(II) Birçok anne-baba çocukların güven içinde vakit geçirmeleri 

gerektiğini düşünür. (III) Çocukların evlerde uzun zamanlar geçirmeleri, 

teknolojik aletlerden uzak durmalarını zorlaştırmaktadır. (IV) Bu nedenle 

aileler çocuklarıyla özgürce oyun oynayabileceği açık alanlara 

gitmelidirler. 

8. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı 

gerekçesiyle birlikte verilmiştir? 

A) I.              B) II.                C) III.               D) IV. 

İnsan psikolojisi bazı durumlara değişik tepkiler verebilir. Örneğin kişi, 

kabullenmesi zor durumlarda bazen kısmen doğru ve çoğunlukla akla 

uygun ancak tamamen doğru olmayan nedenler öne sürebilir. İşten atılan 

birisi öyle düşünmese bile "Zaten sıkıcı bir şirketti." diyebilir. Hatırlayın 

Nasrettin Hoca’nın o meşhur fıkrasını. Hani Hoca eşekten düşünce “Ben 

zaten inecektim.” demiş ya! 

9. Bu metinde anlatılan durumu aşağıdaki deyimlerden hangisi 

karşılar? 

A) arkasından atıp tutmak         B) kılıf uydurmak 

C) aslı astarı olmamak              D) damarına basmak 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” yanlış gösterilmiştir? 

A) Adam içini kemiren düşüncelerini kimseye anlatmıyor. 

B) Sıcaktan bunalan insanlar tatili dört gözle bekliyor. 

C) Yaşlı kadın, askerdeki oğlunu komutanına sordu. 

D) Bu konudaki fikrimizi kimseye açıklamayalım. 
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Günümüzde de “bilim insanı” sıfatına sahip olmayan birçok kişi, çeşitli 

alanlardaki araştırmalara önemli katkılarda bulunuyor. (I) Üstelik bundan 

herhangi bir maddi beklentileri de yok. (II) Bilimsel çalışmaları sırf ilgi 

duyduğu için ya da bilimsel araştırmalara yardımcı olmak için yapanlar 

bundan büyük bir haz alıyor. (III) Amatör bilim insanlarının 

yapabilecekleri birçok araştırma, katkıda bulunabilecekleri birçok bilim 

dalı var. (IV) Bunların bir bölümü hayvanları ve bitkileri, gökyüzünü ve 

yeryüzündeki jeolojik olayları izlemek gibi gözleme dayalı. 

11. Bu metin ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf kaç numaralı 

cümle ile başlar? 

A) I.             B) II.                  C) III.            D) IV. 

 

En büyük eksikliklerimizden biri, elimizin altında olan şeyleri ya da 

yakınımızda bulunan insanların değerini bilememek. Bu belki 

alışkanlıklarımızın yarattığı bir vurdumduymazlıktır. Her gün 

gördüğümüz insanların üzerine düşmek, onları düşünmek aklımıza bile 

gelmez. Oysa en çok onlar hak ediyor takdir edilmeyi ve sevilmeyi. 

12. Bu metinde asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yaşadığımız sorunları çok fazla ciddiye almamak gerekir. 

B) Sahip olduklarımızın ve yakınımızdaki insanların kıymetini 

bilmeliyiz. 

C) Kimi zaman alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekir. 

D) İnsan, çok çalışıp eksiklerini tamamlamak zorundadır. 

 

Bina eminleri, Osmanlı Dönemi’nde binalar yapılırken inşaat 

masraflarının hesabını tutan, yapı malzemeleri alan, usta ve amelelerin 

gündeliklerine bakan kişilerdi. Bir memuriyet ya da makam değildi. 

Gerekli hâllerde başka görevlerde bulunan veya emekliye ayrılmış, 

güvenilir, işten anlayan kimseler bina eminliğine getirilirdi. Mimarlar 

kadar önem verilen bina eminliği, aynı zamanda mimarın para işlerine 

karışmadan sanatına kafa yorabilmesini sağlardı. 

13. Bu metinde yazar düşüncelerini aktarmak için aşağıdakilerin 

hangisinden faydalanmıştır? 

A) Bir konu hakkında bilgi vermek ve okuyucuyu aydınlatmak 

için açıklamaya 

B) Kendi düşüncelerini savunmak ve karşıt düşünceleri çürütmek 

için tartışmaya 

C) Yaşanmış bir olayı kişi ve yer belirterek okuyucuya aktarmak 

için öykülemeye 

D) Bir kavramı eksiksiz olarak tanıtmak ve okuyucunun zihninde 

canlandırmak için betimlemeye 

 

(I) Antik çağlardan beri birçok renge değişik anlamlar verilmiştir. (II) 

Bazılarının psikolojimizi olumlu yönde etkilediğinden bazılarınınsa 

psikolojimiz üzerinde olumsuz etkileri olduğundan bahsedilir. (III) 

Kırmızı renk kan basıncını ve solunumu hızlandırırken aynı zamanda 

çabuk karar almaya da teşvik eder. (IV) Bu da bize çalışma ortamında ya 

da günlük hayatta renklerin doğru kullanımının ne kadar önemli 

olduğunu gösterir. 

14. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar 

düşüncesini desteklemek için örneklemeye başvurmuştur? 

A) I.               B) II.            C) III.            D) IV. 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken-geçişli bir fiil 

kullanılmıştır? 

A) Onun eve neden uğramadığını en iyi arkadaşı bilir. 

B) Hiçbir şey olmamış gibi sessizce gelip yanıma oturdu. 

C) Hastalandığında ona günlerce ben bir başıma baktım. 

D) Benim sözlerime hiçbir sebep yokken alındı. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem nesne alamaz? 

A) Konuşmasında çevre sorunlarına da dikkat çekti. 

B) Seminerlerin hafta boyunca devam edeceğini belirtti. 

C) Romanlarında sıradan insanların hayatlarını anlattığını 

söylüyor. 

D) Listedeki malzemeleri almak için verdiğim parayı 

harcayacaksın. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 

A) Şehre sonradan gelmiş insanların çoğu burayı bilmez. 

B) Teknolojiyi takip eden birçok toplum uygarlığın zirve 

noktalarına ulaşıyorlar. 

C) Binlerce kişi yazarın imza gününe katılmak için sabahtan 

sıraya girmiş. 

D) Sürüler göç zamanı yaşam alanlarını değiştirerek doğada 

kalmayı başarıyor. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ekinin eksikliğinden 

kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Sekreteri, aldığı not sayesinde müdür toplantısına zamanında 

yetişebildi. 

B) Tartışmanın ardından odadan bir hışımla çıkmasını 

unutamıyorum. 

C) Yolculuk sırasında alçak binalar ve bahçeler sık sık karşımıza 

çıkıyordu. 

D) Kendi gibi düşünmeyen insanlarla tartışmasını bilmeyen 

biridir. 

Mühendis Erol Bey, binada yaklaşık üç yüz işçinin çalıştığını ve binanın 

2018 de kamuoyunun hizmetine açılacağını belirtti. 

19. Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Unvanın büyük yazılması 

B) Sayıların ayrı yazılması 

C) “kamuoyu”nun bitişik yazılması 

D) Ek olan -de’nin ayrı yazılması 

 

Büyük eserler kıyıda köşede kalmış eserlerden çıkar ( ) demişti bir yazar. 

Günümüzün yıkılmayan ( ) asırlar geçse de dimdik ayakta duran 

başyapıtları kastediyorum ( ) kitaplarına baktığımızda yazara hak 

vermemek mümkün mü ( ) 

20. Bu metinde yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki 

noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 

A) (,) (-) (-) (?)                   B) (:) (,) (,) (?) 

C) (,) (,) (;) (!)                    D) (,) (-) (-) (!) 

 

BAŞARILAR 

ZEHRA ASLAN 

 


