
 

 

 

SORU 1 

İnsan bazen her şeye burnunu sokmamalı. Olayları 

akışına bırakmalı, geri durmalı. Aksi halde hem 

kendisi zarar görür hem de o işin olmasını 

geciktirebilir. Düşünmeden hareket etmek, kendini 

gereksiz şekilde işin içine sokmak işleri açmaza 

sokabilir. 

Yukarıda altı çizili sözlerin ne anlama geldiği 

aşağıdakilerin hangisinde sırası ile verilmiştir? 

A) Emek vermeden gelir sağlamak - Güç bir 

durumda kalmak. 

B) Gerekmediği hâlde her işe karışmak - Bir 

durumu halledilemez hale getirmek 

C) İhtiyaç olduğu halde karışmamak - Bir durumu 

halledilemez hale getirmek 

D) Gerekmediği hâlde her işe karışmak - Emek 

vermeden karşılık beklemek 

 

 

 

 

SORU 2 

 Akşam Millet Gazetesi’ni okudum. 

 Adıyaman İli, Nemrut Dağı’nın eşsiz güzelliğini 

içinde barındırır. 

 Avukat Semra hanım biraz sonra duruşmaya 

gelecek. 

 TDK’nin yeni sayısında güzel öyküler vardı. 

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki yazım 

yanlışlarından hangisi yapılmamıştır? 

A) Kitap, dergi, gazete vs. adlarına dahil olmayan 

sözcükler küçük harfle yazılır. 

B) Özel adlara dahil olmayan il, ilçe vs. adları 

küçük harfle yazılır. 

C) Unvanlar ve hitaplar büyük harfle yazılır. 

D) Kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın 

okunuşuna göre yazılır. 

 

 

 

 

SORU 3 

Marmaris’e tatile giden bir grup arkadaş tekne turu 

yapmaya karar verirler. Sabahın erken saatinde bu 

amaçla sahilde buluşurlar. Tekne turunda nerelerin 

hangi sırayla gezileceği hakkında bilinenler 

şunlardır: 

 Gezilecek yerler sahile en yakın olandan en 

uzak olana doğru sıralanmıştır. 

 Cennet Adası, Sedir Adası’na giden yolun 

üzerindedir. 

 Sahil ile Sedir Adası arasında Akvaryum Koyu 

bulunmaktadır. 

 Akvaryum Koyu, sahile Cennet Adası’ndan daha 

yakındır. 

 Çiftlik Koyu, Sedir Adası’ndan Turunç Koyu’na 

giden yoldadır. 

Bu bilgilere göre tekne turunda gezilen yerlerin 

sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Akvaryum Koyu-Cennet Adası-Sedir Adası-

Çiftlik Adası-Turunç Koyu 

B) Cennet Adası-Akvaryum Koyu-Sedir Adası-

Çiftlik Adası-Turunç Koyu 

C) Cennet Adası-Sedir Adası- Akvaryum Koyu -

Çiftlik Adası-Turunç Koyu 

D) Akvaryum Koyu- Sedir Adası- Cennet Adası-

Çiftlik Adası-Turunç Koyu 

 

SORU 4 

1. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. 

2. Mutluluğu yakalamak için çok çalıştı ancak hiç 

huzur bulamadı. 

3. İnsanları mutlu etmek için ömür boyu 

çalışmaktan zevk aldı. 

4. Ömrü boyunca başkaları için çalışıp durdu, 

kendi için hiçbir şey yapmadı. 

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın 

anlamlıdır? 

A) 1 ve 2                                    B) 1 ve 3   
C) 2 ve 4                                    D) 3 ve 4 
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SORU 5 

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış yerler-

den hangisine “Buna dayanan ve sınavdan 

başarıyla geçen genç evlilik iznini almış oluyor.” 

cümlesi getirildiğinde metinde anlamsal bir 

bozukluk yaşanmaz? 

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

 

SORU 6 

Yukarıda altı çizili kısımda anlatılmak istenen 

nedir? 

A) Dünyadaki kültürel farklılıkların çok fazla oldu-

ğu 

B) Dünyada çok fazla insan yaşadığını 

C) Dünya devletlerinin birbiriyle kaynaşmaya baş-

ladığını 

D) Dünya ikliminin değişmeye başladığını  

 

SORU 7 

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Benzetme sanatına yer verilmiştir. 

B) Koşul cümlesi vardır. 

C) Örneklemeler yapılmıştır. 

D) Amaç-sonuç cümleleri vardır. 

 

SORU 8 

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde 

Adapazarı Akyazı’da doğmuştur. 1996 yılında 

Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i 

izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında 

abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş 

kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara 

katılmaya başlamıştır. 2007 yılında Supersport 

Dünya Şampiyonası’na katılan Kenan, burada 

kariyerinde zirveye ulaştı ve şampiyonanın 

bitimine 3 hafta kala birinciliği garantileyerek 

şampiyon oldu.  

 

1964 doğumlu Semih Saygıner dünyanın en 

başarılı 3 profesyonel bilardo oyuncusundan biri. 

1994’te ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu 

kazanan Saygıner, dünyada “Bay Sihir” ya da “Türk 

Prensi” lakaplarıyla da tanınıyor. Türkiye’de 

bilardonun bir federasyon sporu haline gelmesini 

sağlayan Saygıner, Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz 

liginde 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı. Saygıner, 

bilardo literatürüne Semih Saygıner’in Sihirli 

Vuruşları olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine 

sahip. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen 

kişilerin ortak özelliklerinden değildir? 

A) Ülkemize şampiyonluklar kazanırmışlardır. 

B) İki sporcu da aynı yüzyılda yaşamışlardır. 

C) Yurt dışı müsabakalarına katılmışlardır. 

D) Kendilerine ait teknikler geliştirmişlerdir. 

 
SORU 9 

1. Erkenden kalkarak derslerimi hazırlarım, 

cümlesinde eylem iş bildirmektedir. 

2. Öğrencinin birinci görevi ders çalışmaktır, 

cümlesinde çekimli eylem vardır. 

3. Burada arkadaşlarımı bekliyorum, cümlesinde 

eylem söylenen zamandan önce gerçekleş-

miştir.  

4. Ağaçların uçları kızardı, cümlesindeki eylem 

oluş bildirmektedir.  

Yukarıdaki cümleleri doğru yanlış bakımından 

sıralarsak sıralama nasıl olmalıdır? 

A) D-D-D-Y                B) D-Y-Y-D 
C) Y-Y-D-Y                 D) D-Y-D-D 

 

Dünya gelenekleri ve kültürleri tıpkı bir 

gökkuşağı gibidir. Bize garip gelen çok fazla adet 

ve gelenek o toplum için ise oldukça normal ve 

sıradandır. Bir kaçına bakalım: Moritanya’da 

obezite bir gelenek olmuş. Evlenme çağına gelen 

kızların en az 60, en fazla da 100 kilo olması 

gerekiyormuş. (1) Eğer yemek yemezlerse de 

kızlar cezalandırılıyorlarmış. (2) Pakistan’da ise 

damat adayı kızın aile büyükleri tarafından 

zorlu bir sınavdan geçiriliyormuş. (3) Bu sınav, 

aile büyüklerinin damat adayına akla 

gelebilecek tüm hakaretleri etmeleri, damat 

adayının ise tüm bunlara katlanabilecek kadar 

soğukkanlı olmasına dayanıyor. (4) Ne kadar 

ilginç değil mi? 

5, 6 ve 7. soruları metne göre cevaplayınız. 

Kubilay ORAL - Seçkin MURTAZA - Bülent AVCI - Mustafa GÜNESER 



 

 
SORU 10 

Metnin sonunda yer alan “Öyleyse…” ifade-

sinden sonra parçanın akışına uygun olarak 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) İnsanoğlunun bilgi üretimi de hiçbir zaman 

bitmeyecektir. 

B) İnsanoğlunun doğayla savaşı da sürüp 

gidecektir. 

C) İnsanoğlunun doğa olaylarına karşı tutumuyla 

ilgili tartışmalar da sürüp gidecektir. 

D) İnsanoğlunun doğayla barış içinde yaşama 

çabası da devam edecektir. 

 

SORU 11 

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz parçadan 

çıkarılamaz? 

A) İnsanoğlu geçmişten günümüze dek doğa ile 

mücadele halindedir. 

B) İnsanoğlunun mücadelesinde birçok farklı 

etmen rol oynamıştır. 

C) Bazı politikacılar da zaman zaman doğa 

sorunları ile ilgilenmiştir. 

D) Bilimin ortaya çıkmasında etkili olan 

sebeplerden biri insanın doğa ile olan 

mücadelesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SORU 12 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) İnsanoğlunun doğa korkusu bilimin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

B) İnsanoğlu doğa ile mücadelesini kazanmayı 

bilmiştir. 

C) Savaşların nedeni insanoğlunun merakı ve 

kişisel istekleridir. 

D) Bilim, insanoğlunun bilmek ve hakim olma 

tutkusundan doğmuştur. 

 
SORU 13 

Parçada geçen altı çizili cümle, cümlenin anlam 

özellikleri açısından aşağıdakilerden hangisi 

olamaz? 

A) Varsayım                      B) Öznel cümle 
C) Eşitlik                            D) Karşılaştırma 

 

SORU 14 

"Bundan daha aşağıya vermem mümkün değil ayak-

kabıyı." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine 

hangisi getirilebilir? 

A) ucuz   B) pahalı 
C) karşılıksız    D) seviyesiz 

 

İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle insan 

varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda bu görüşün tam tersi ortaya atılmıştır: İnsan 

doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir.  Bence bu iki görüş birbirine denktir. Bazı politikacıların dediği 

gibi sürekli barış için sürekli savaşa hazır olmak gerekir.  

Gök gürlemesi, şimşek çakması ayın veya güneşin tutulması, hastalıklar, afetler vb. doğa olayları bazen onun 

merakını çekmiş bazen onu korkutmuştur. 

 Öte yandan bu olgu, insanı doğaya karşı korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır. Korkuyu 

yenebilmenin veya merakı giderebilmenin tek yolunun ancak onu yaratan doğa olayını bilmek ve ona egemen 

olmak olduğunu insan eninde sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğa ile giriştiği amansız savaşın tek 

nedeni bu mudur? Başka bir deyişle bilimi yaratan güdü, insanın gereksinimleri midir? 

Elbette korku ve merakın dışında başka nedenler de vardır. İnsanın egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha 

rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini sağlayan başka etmenler arasında 

sayılabilir. İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir. Öyleyse… 

10, 11, 12 ve13. soruları metne göre cevaplayınız. 
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SORU 15 

Öğle yemeğinden sonra odamda Munise'nin sulu 

boya resimlerini yapmaya çalışıyordum. Bu resim 

için çok uğraştım. Birden kapı çalındı. Hatice 

Hanım, eli ayağı titreyerek içeri girdi. Onu hiç bu 

kadar telaşlı ve heyecanlı görmemiştim. 

- Aman Hoca Hanım, iki efendi geldi. Birisi Maarif 

müdürüymüş, teftişe geldi.  

- Çabuk aşağı in! Ben konuşmaya çok sıkılırım.  

(ÇALIKUŞU) 

Yukarıdaki metinle ilgili hangisi söylenemez? 

A) Anlamına göre iş fiili vardır. 

B) Bütün fiiller haber kipiyle çekimlenmiştir. 

C) Geniş zamanda çekimlenmiş fiil bulunmaktadır. 

D) Birden fazla durum fiili örneği vardır. 

 
SORU 16 

1914’te doğdum, 1 yaşında kurbağadan korktum. 9 

yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak 

saldım. 13’te Oktay Rıfat’ı, 16’da Melih Cevdet’i 

tanıdım...19’dan sonra avarelik devrim başlar, 20 

yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet 

çekmesini öğrendim. 25’te başımdan bir araba 

kazası geçti. Çok âşık oldum, hiç evlenmedim. 

İstanbul’da Boğaziçi’nde bir garip Orhan Veli’yim, 

Veli’nin oğluyum. 

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangi-

sinden alınmış olabilir?  

A) Biyografi 

B) Otobiyografi 

C) Anı 

D) Makale 

 
SORU 17 

Dinle sana bir nasihat edeyim 
Hatırdan gönülden geçici olma. (Karacaoğlan) 

Yukarıdaki dizeler için hangisi söylenemez? 

A) Birinci dizede istek kipi vardır. 

B) İkinci dizede emir kipi vardır. 

C) Birinci dizede emir kipi vardır. 

D) Dizelerde bildirme kipi örneği vardır. 

 

 

SORU 18 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinil-

memiştir? 

A) Ada yerlilerinin adayı terk ettiğine 

B) Adaya ulaşımın nasıl sağlandığına 

C) Kedilerin adaya getirilme sebebine 

D) Kedilerin adaya ne zaman getirildiğine 

 

SORU 19 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi söylenemez? 

A) Amaç-sonuç cümlelerine yer verilmiştir. 

B) Karşılaştırma yapılmıştır. 

C) Benzetmeden yararlanılmıştır.  

D) Kişileştirme yapılmıştır. 

 

SORU 20 

Denizin maviliğine aldanıp sıcak bir gün batımında 

oturuyorum sessiz bir banka(I) Karşımda, bir iki 

adım ileride deniz başlıyor(II)  Arkamda cıvıl cıvıl 

bir kuş cennetini andıran bahçeler(III) Martılar 

yiyecek arıyorlar gökyüzünde usulca(IV)  

Bu metindeki numaralanmış yerlerden hangi-

sine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? 

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

Japonya’da yer alan ve Kedi Adası olarak da 

bilinen Aoshima, bugün insan nüfusunun 

yaklaşık altı katına ulaşan kedi sayısıyla 

dünyadaki en ilginç yerleşim yerlerinden biri 

olmayı başarıyor. Ada sakinlerinin fareleri 

yakalamaları için getirdikleri kediler zamanla 

üremeye başlayınca ve bu üreme durdurul-

mayınca burası adeta kedi cenneti gibi olmuş. 

Nüfusu 1960’ta 655 kişiyle en yüksek seviyesine 

ulaşan Aoshima Adası, daha sonra sakinlerinin 

iş bulmak için büyük kentlere göç etmesi ile 

giderek ıssızlaşmış. Ada sakinlerinin terk ettiği 

evlere yerleşen kedilerin nüfusu ise hızla artmış. 

Günde iki defa feribot seferi düzenlenen ada, 

ziyaretçilerin konaklayacağı veya alışveriş 

yapacakları bir yer olmamasına rağmen 

turistlerin uğrak yerlerinden biri.  

18 ve 19. soruları metne göre cevaplayınız. 
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Cevap Anahtarı 

1-B 2-D 3-A 4-B 5-D 6-A 7-D 8-D 9-B 10-C 11-C 
12-D 13-A 14-A 15-B 16-B 17-D 18-D 19-D 20-C 

 

Bu test Turkceci.Net adına Kubilay ORAL - Seçkin 
MURTAZA - Bülent AVCI - Mustafa GÜNESER 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Yeni kaynaklarımızı ve diğer Türkçe kaynaklarımızı 
sitemizden veya Türkçe Öğretmenleri (Turkceci.Net) 

Facebook grubumuzdan temin edebilirsiniz. 

 

İzinsiz paylaşmayınız. 

İletişim: kubilayoral@gmail.com 

https://www.turkceci.net/
https://www.facebook.com/groups/235548347020297/

