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Türk toplum yaşamında mizahın çok önemli bir yeri vardır. 
Nasrettin Hoca, Bektaşi, İncili Çavuş fıkraları ile halk 
edebiyatındaki taşlamalar bunun en belirgin ----. Bu mizah 
ürünleri güncelliklerini yitirmez, yaşanan olaylara göre ---- 
sürer gider. 
1. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi 
sözcükler getirilmelidir? 
A) açıklamasıdır – birikerek 
B) özellikleridir – artarak 
C) örnekleridir – yenilenerek 
D) bilinenleridir – düşünülerek 
 
 
2. “Bugün okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan 
balık miktarının üç katına ulaşmıştır.” sözüyle vurgulanmak 
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı 
B) Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma görüldüğü 
C) Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadığı 
D) Okyanuslardaki kirlenmenin tehlikeli boyutlara vardığı 
 
 
 
3. “Bazıları yalnızca mevcut şeylere bakar ve ‘Neden var?’ diye 
sorar; ben olmayan şeyleri de hayal eder ve ‘Neden yok?’ diye 
sorarım.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisiyle 
nitelendirilebilir? 
 
A) Kötümser   B) Araştırmacı 
C) Başarılı   D) Konuşkan 
 
 
4. “Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır.” sözüyle 
anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Olaylara farklı açılardan bakmak gerektiği 
B) Yapılan her yanlıştan bir şeyler öğrenileceği 
C) Doğru ile yanlışın göreceli kavramlar olduğu 
D) Geçmişe bağlı kalarak yaşamak gerektiği 
 
 
5. Aşağıdaki atasözlerinin hangileri zıt anlamlı değildir? 
A) Düşenin dostu olmaz. - Dost kara günde belli olur. 
B) Ev alma komşu al. - Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
C) Fazla mal göz çıkarmaz. - Azı karar çoğu zarar. 
D) Eğri otur doğru söyle. - Doğru söyleyeni dokuz köyden 
kovarlar. 
 
Batıda yemek yerken ses çıkarmak görgüsüzlük kabul edilir. 
Oysa Japonya’da çorba içerken höpürdetmek ayıp sayılmaz, 
tersine ne kadar höpürdetirseniz çorbanın o kadar lezzetli 
olduğunu belirtmiş olursunuz. 
 
6. Bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisini 
desteklemektedir? 
 
A) Görgü kurallarına her zaman her yerde uyulmalıdır. 
B) Gidilen ülkenin âdet ve gelenekleri konusunda önceden 
bilgi edinmek gerekir. 
C) Farklı kültürlerin düşünce şekillerini anlamak o kültürlere 
uyumu kolaylaştırır. 
D) Her kültürün kendine özgü görgü kuralları vardır.  
 

 
7. “Siz yolunuza devam edin, böyle yaparsanız hedefe 
kendiliğinden varırsınız.” sözü, aşağıdakilerden hangisinin 
önemini vurgulamaktadır? 
A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma 
B) Hızlı karar verebilme 
C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme 
D) Amaca doğru, kararlılıkla ilerleme 
 
                   
(I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada 
yapıldı. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler, ardından 
figüranlar, en son da çocuk aktörler seçildi. (III) Aktörlerin 
seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. (IV) Seçilenlerin 
yüzlerinin, filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle 
benzeşmesine çok dikkat edildi. (V) Hepsi de “eski bir 
fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. (VI) Bunun 
için az çaba da harcamadık. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen 
her köyü gezip uygun yüzler aradık. 
 
8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, 
altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? 
 
A) II.                B) III.            C) IV.         D) VI.  
 
 

9 ve 10.  soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. 

 
Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve 
romancısı Albert Camus, “Ahlaka dair bildiğim ne varsa 
futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim 
köşeden gelmedi.” demiş. 
 
9. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamak istemiş olabilir? 
 
A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol 
terimlerinden yararlandığını 
B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını, eskiden sporla 
uğraşmış olmasına bağladığını 
C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını 
etkilediğini 
D) Kendisini, düşün ve yazın alanlarında, futbolda olduğundan 
daha başarılı bulduğunu 
 
 
10. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Ek-fiil almış bir ad vardır.  
B) Zaman zarfı kullanılmıştır. 
C) Birden fazla çekimli fiil vardır.  
D) Ek-fiil almış bir fiil vardır. 
 
 
 
11. Aşağıdaki tabloda kaç numaralı eşleştirme yanlıştır? 
 

1 Öneri Dişlerini düzenli fırçalamalısın. 

2 Pişmanlık Keşke daha dikkatli olsaydım. 

3 Koşul Dost başa, düşman ayağa bakar. 

4 Neden-sonuç Uyuyakaldığından sınava giremedi. 

 A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 
 

http://www.turkcedersi̇.net/


 
 

1 Koştunuz Baksanız 

2 Bitirmişsin     ? 

3 Yardım edecekler Rica etmeliler 

 
12. Yukarıdaki tablodaki fiiller yapılarına ve kiplerine göre 
belli bir sıraya göre yerleştirilmiştir.  
Buna göre boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?  
A) kalmışsın  B) gezdirmelisin 
C) süsleyeceksin  D) teklif ediver 
 
 
 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf 
kullanılmıştır? 
 
A) Birazdan buraya birkaç kişi gelecekmiş. 
B) Hepiniz buraya gelin şimdi. 
C) En başarılı öğrenciler ödüllendirilecek şimdi. 
D) Koşarak içeriye girdi bütün öğrenciler. 
 
 
Eskiden sütçümüz, yoğurtçumuz, sebzecimiz vardı. Onlarla 
merhabalaşırdık. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba 
idi. Hâl hatır sorduğumuz, hangi zeytinden hoşlandığımızı 
bilen, iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Şimdi 
potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz 
arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş 
merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün 
arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor, 
“merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Hiper, süper ve mega gibi 
sıfatların kullanıldığı, isimleri yabancı olan marketlere ne 
kadar sık giderseniz gidin, güvenlik görevlisi, bölüm 
sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Market 
arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan 
durumlardan biri değildir? 
A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin 
tercih edilmesi 
B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması 
C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması 
D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması 
 
 
Soluk soluğaydı. Kulağını demir kapıya yanaştırdı, dinledi. 
Hiçbir kıpırtı yoktu dışarıda. Nicedir avucunda sıktığı kâğıt 
parçaları ve kalem ıslanmıştı. Hamurlaşmış uysal kâğıt, 
hışırtısız açılıverdi parmakları arasında. Derken titreyen bir 
güvercin kondu; kirli, bulanık, kederli cama. 
 
15. Bu parçada kişileştirilen kavramlar aşağıdakilerden 
hangileridir? 
A) Cam - Kalem   B) Kâğıt - Cam 
C) Güvercin – Kâğıt  D) Güvercin – Kalem 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden 
farklı bir görevde kullanılmıştır? 

A) Anneler, babalar bu konuda çok duyarlı olmalıdır. 
B) Baharı en çok kuşlar, ağaçlar bekliyor. 
C) Geceyi çok seviyorum, biraz da korkuyorum. 
D) Kitaplarımı, defterlerimi toplamama yardım et. 

 
 
Sık sık yanıma öğrenciler gelir. Edebiyat öğretmenleri ödev 
vermiştir, “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın.” Gelirler, hep 
aynı soruları sorarlar, “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap 
yazdınız?” gibi… Sorulardan, okuma alışkanlıklarının 
olmadığını hemen anlarım. “Aç şu kitabımı oku.” derim 
öylelerine, oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? 
Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru 
birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek, ondan geri 
kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi 
çekiciydi. Ama kafam takıldı bu soruya. Okurun gerisinde 
kalmak demek, çağın beğenisinin, toplumun özlemlerinin, 
isteklerinin dışında kalmak demektir. Ben de onlara “Ne mi 
yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum.” dedim. 
Eskiden bazı ünlü yazarlar, “Ben okumam, yazarım.” derlerdi, 
bu yüzden okunmaz oldular. 
 
17. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır? 
 
A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini 
seçmesinden 
B) Yazdığı yazıların, yayımlanan kitaplarının okunmamasından 
C) Kendisine kalıplaşmış, sıradan soruların yöneltilmesinden 
D) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman 
ayıramamasından 
 

❖ Geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet 
❖ Terk edilmiş bir alışkanlık 
❖ Gereklilik 

 
18. Aşağıdaki cümleler yukarıdaki anlamlarla 
eşleştirildiğinde hangi cümle boşta kalır? 
 
A) Eskiden çok çay içerdim. 
B) Geçen ay size gelecektik. 
C) Sınavı kazanırsa babasıyla Fransa’ya tatile gidecek. 
D) Bu hafta bu ödevleri bitirmeliyim. 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 
A) Sende mi benim fikirlerime katılmıyorsun? 
B) Liseyi 1994’de bitirmiş ve üniversiteye başlamış. 
C) Bu manzarayı seyretmek herkezi mutlu ediyor.  
D) Konuştuğumuz hiçbir şeyi ona anlatmamalısın. 
 
20.  
I. Merak ediyorum da ondan. 
II. Hey baksana bana! Ben güzel miyim?  
III. Ben seni güzel bulabilirim ama bir başkası seni itici ve 
sevimsiz bulabilir. 
IV. Niye sordun?  
V. Öyleyse iyi dinle: Güzelliğin yorumu bakana göre değişir. 
 
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir parça oluşturulmak 
istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
 
A) I- II- III- IV- V  B) IV- III- I- V- II 
C) V- II- III- IV- I  D) II- IV- I- V- III 
 

Her soru 5 puandır. Başarılar…         

 

Mesut Hayat  

Türkçe Öğretmeni 


