
Aşağıda bir metnin giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri karışık olarak verilmiştir. V. Y. Z harfle
riyle belirtilen paragrafları dikkatle okuyunuz. 1. 
2 ve 3. soruları bu paragraflara göre yanıtlayınız. 

Çarkıfeleğin aşağıdaki numaralandırılmış 

bölümlerinin hangisinde "edebiyat" sözcüğü 

olumsuz anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2

C) 3   D) 4

1. Aşağıdakilerin hangisinde metnin bölümlerini 
ifade eden harfler "giriş, gelişme, sonuç" şeklinde 
sıralanmıştır? 

 

 

 

A) Kangurunun yol almak için arka ayaklarını
     kullan dığına
B) Dili farklı olan insanların birbirlerini yanlış anlaya -
     bileceklerine
C) Kangurunun gerektiğinde yavrularını saldırganca
     koruduğuna
D) 18. yüzyıla kadar dünyanın büyük kısmının kan-
     gurudan habersiz olduğuna

3. Z paragrafında numaralanmış cümlelerden han
gisi anlam akışını bozmaktadır? 

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

İngiliz denizci Kaptan James Cook, 18. yüzyıl-

da Avustralya'yı keşfettiğinde daha önce hiç 
görmediği bir hayvanla karşılaşır. Gördüğü bir 
yerliye bu hayvanın adını sorduğunda "Kangroo!" 
yanıtını alır. 

Çok sonra Avustralya yerli dillerini incelemek 
üzere kıtaya gelen bir dil bilimci, yerlilerin bu 
hayvan için başka bir isim kullandıklarını görür. 
"Kangroo'nun yerli dilinde "Seni anlamıyorum." 
anlamına geldiğini bu seyahat sırasında öğrenir. 

(1) Sonra denizci; arka ayakları üzerinde 
sıçrayarak yol alan, yavrularını karnındaki kese
sinde taşıyan bu hayvanın resmini çizer. (2) Resim 
çizmek yetenek işidir. (3) Ülkesine döndüğünde 
de bu hayvanın resimlerini herkese gösterir. (4) 
Zamanla tüm dünya, bu hayvanı tanır. 

A)V,Z,Y B)Y,V,Z

C)Z,V,Y D)V,Y,Z

2. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

 

7. Cümlelerin öğeleri tabloda işaretlenmiştir.

Buna göre hangi cümlenin öğeleri yanlış işaret -
lenmiştir?

4.

5.
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Dünya devletleri hep bir oluşum içinde. Bir
devletin yalnız kalması diye bir şey mümkün
değil. Bunu isteseniz de yapamıyorsunuz.
Şartlar birlikteliğe zorluyor. Ülkemiz de bu olu
şumlarda yerini alıyor. Bazen hatalar yapsak da 
bu zorunlu duruma iyi ayak uyduruyoruz.

Bu paragraftan aşagıdakilerin hangisi
çıkarılamaz?

A) Hiçbir devletin bağımsız olmadığı
B) Dünya devletlerinin bir oluşum içinde ol

duğu
C) Devletlerin günümüzde ortak hareket 
        ettikleri
D) Ülkemizin değişen şartlara uyum sağladığı

Karlı dağların yücelere ulaşan görüntüsü doğanın 

mükemmelliğini ortaya koyuyordu. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük soyut 

anlamlıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanıl

mıştır? 

A) Dağın yamacından bir gürültü koptu. 

B) Ardından bir toz bulutu üzerimize doğru geldi. 

C) Arkadaşlarımla beraber içimizi bir korku sardı. 

D) Ellerimle rüzgârı tutup kaçmaya çalıştım. 

Bir işi yapmakla yükümlü olan kimsenin, 
bu işi istediği zaman yapma, istemediği 
zaman yapmama hakkına sahip olmadı
ğını ifade eden atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Her zaman gemicinin istediği rüzgâr es
mez. 

B) Herkesin yorulduğu yerde han yapıl
maz. 

C) Her kuşun eti yenmez. 
D) Her koyun kendi bacağından asılır. 

Her insan farklı bir dünyadır. Aynı anne ve ba
badan olmalarına, aynı çevrede büyümele
rine karşın kardeşler dahi birbirlerinden fark
lıdır. Hal böyleyken tek tip insan oluştur-
maya çalışmak deliliktir. Zaten eğitimin amacı 
da bu olmamalıdır. Aksine kendini gerçek-
leştirebilmiş, farklı düşünen, kendine özgü 
bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır.

Yukarıdaki paragrafta yazarın eleştirdiği
düşünce nedir?

A) Tek tip insan oluşturulmaya çalışılması
B) Eğitimin amaçsız olması
C) İnsanların değişmemesi
D) Her insanın farklı olması

Deniz kıyısı, bir oyun alanıdır her çocuk için. Siz, çakıl 
taşı toplayanların iri bedenlerine aldanmayın sakın; 
birer çocuktur aslında onların her biri. Oyuncakçı 
dükkanının raflarında bir oyuncak beğenmekten hiç
bir farkı yoktur sahilde çakıl taşı aramanın. Çünkü ... 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın son cümlesi 
olmaya en uygundur? 

A) her ikisinde de düşler denizinin kıyısında gezinir
insanın bakışları.

B) çakıl taşı da denizin kenarındaki tüm taşlar gibi
hayallerimizde yer alır.

C) oyuncakçı da çocukların hayallerini süsleyen bir
mekândır.

D) ikisi de çocukluk anılarının artık hatırlanmaz
olduğu durumlardır.

(1) Suyun, rüzgârın ve seslerin yoğrulduğu
eşsiz bir doğa parçasıdır, Güzeldere. (2) Son
baharın en renkli gününde derin vadinin
devasa kayalıklarından adeta püskürürdü 
su. (3) Düzce'nin yakınından geçen bu 
derenin kenarına üç arkadaş gelmiştik. (4) 
Şimdi üçümüz de bu eşsiz Güzeldere 
Şelalesi'ni seyre dalmıştık.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han
gisinde yazar, düşüncelerine yer verme-  
miştir?

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

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Gişe endişesiyle sinema filmi çeken yönetmenler, 
elbette giderken filmlerini de koltuklarının altına 
alıp götüreceklerdir. 

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Kısa sürede unutulmak

B)Topluma faydalı olmamak

C) Yeterince anlaşılmamak

D)Başarıyı tek başına üstlenmek

Metinde altı çizili kısım cümlenin hangi

ögesidir?

A) Özne B)Nesne
C) Zarf Tümleci  D) Dolaylı Tümleç

(l)Mektuplar arasındayım. (2)Onları okurken yeni

dostluklar kuruyor, dostlara karışıyorum. (3)Yahya

Kemal'in, Tanpınar'ın mektupları var masamda.

(4)Cahit Sıtkı'nın "Ziya'ya Mektupları, Mehmet Kap-

lan'ın "Âli'ye Mektuplar'ı..."

Bu parça ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Birinci cümlenin yüklemi isimdir.

B) İkinci cümle birden çok yargıya sahiptir.

C) Üçüncü cümlenin yüklemi sondadır.

D) Son cümlenin yüklemi söylenmemiştir.

N, T, M, B, K, L, V ve Y adlı kişiler 4 katlı bir 
apartmanda oturmaktadır. Her katta iki daire 
olduğu bilinmektedir. Kimin hangi dairede 
oturduğuna dair şu bilgiler verilmiştir. 

1. N ve T karşılıklı oturmaktadır. 
2. T'nin hemen altında B oturmaktadır. 
3. M, K ve V aynı hizada oturmaktadır. 
4. X ilk katta V ile kapı komşusudur. 
5. B'nin hemen altında L oturmaktadır. 
6. B ile M, L ile K kapı komşusudur. 
7. T en üst katta oturmaktadır. 

Binanın üçüncü katında kimler oturmak-
tadır?

A) K ile B B) N ile M
C) M ile B D) L ile B

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) V ile N arasında iki kat bulunmaktadır.

B) B ile K çapraz olarak altlı üstlü
oturmaktadır.

C) K ile V arasında bir kat bulunmaktadır.

D) T ile L aynı hizada oturmaktadır.

 
 

 
 

 
 

12 ve 13. soruyu aşağıdaki metne göre cevapla-
yınız.

 

 

 
 

Ruşen Eşref Ünaydın yazarlı ğa çeviriler yaparak
başladı. Dergilerde çeşitli yazılarıyla, özellikle
mülakat, şiir, anı türündeki eserleriyle ün yaptı. 1918
de yayımladı ğı Anafartalar Kahramanı Mustafa
Kemal ile Mülakat adlı yazılarıyla Atatürk'ü Türk
basınına ilk defa tanıtan yazardır. Düzyazı ve şiir
türündeki eserlerinde derin düşüncelerin coşkun bir
duygusallık içinde verilişi, sanatının belirgin

özelliğidir.

 
 

 

Parçaya göre, Ruşen Eşref Ünaydın'la ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özgün düşünceler ürettiği
B) Değişik tür ve dergilerde yazdı ğı
C) Yazarlı ğa çevirilerle başladı ğı
D) Atatürk'ü Türk basınına ilk defa onun tanıttı ğı

16 ve 17.   sorularu   aşağıdaki   bilgiler 
ışığında aşağıdaki soruları cevaplayınız.12.

13.

14.

15.

16.

17.
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(1) Şairin biri padişahı öven bir şiir yazar. (2)Ödül al

mak maksadıyla şiiri okumak için padişahın huzuru

na çıkar. (3) Yalnız, heyecandan olsa gerek oracık

ta unutur. (4) Yine de eksik fazla tatsız biçimde 

şiirini okur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde yüklem, nesne alamaz özellikte olan etken

fiildir?

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

Aşağıdaki ferin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır? 

A) İşten yorgun argın gelmişim, bir de onunla 
uğraşamam.

B) Bu yaptığını annen duyarsa, gerçekten çok kı

zar.

C) O gece, asla unutamayacağım o korkunç gece,

belki de hayatımda bir dönüm noktasıydı.

D) Bir sabah uyanacaksın, yanında kimseyi göre

meyeceksin.

"Etmek', "olmak" gibi yardımcı eylemler birleşik fiil

oluştururken ses düşmesi veya türemesi olursa bu

iki yardımcı fiil sözcüğe bitişik yazılır.

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiil yanlış ya
zılmıştır?

A) Önce söz verdi sonradan çark etti.
B) Sen bu cezayı çoktan hak ettin.
C) Ona haber vermeyi akıl edemedin mi?

D) Geldiğini kimse farketmedi mi?

18.

19.

20.

Bu deneme Turkceci.Net adına Kubilay ORAL tarafından farklı kaynaklardan derlenmiştir. Telif ihlali içeren soru bulunması durumunda site
üzerinden iletişime geçerek kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.
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