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Birçok araştırma yetenek ve ilgilerine uygun 
meslek seçen bireylerin işlerini severek yap-
tıklarını ortaya koymuştur. Araştırmalar ayrıca 
bu kişilerin mesleki başarılarının her gün biraz 
daha arttığını, buna dayalı olarak daha verimli 
ve mutlu bir yaşam sürdüklerini göstermiştir. Bu 
bakımda meslek seçimi konusunda doğru karar 
verebilmek için bence meslekleri ve kendimi-
zi iyi tanımalı, seçeceğiniz mesleğin kendinize 
uygunluğunu ölçmelisiniz. Bu konuda kendimi 
şanslı görüyorum çünkü hem sevdiğim işi yapı-
yorum hem de bundan mutluluk duyuyorum.

I.Bilgilendirici bir metindir.
II.Karşılıklı konuşma havasında geçmiştir.
III.Yargılar,araştırma sonuçlarıyla desteklenmiş-
tir.
IV.Bir olay üzerine kurgulanmıştır.
Verilen özellikler gruplandığında dışarıda 
kalan seçenek aşağıdakilerden hangisi olur?

Yukarıdaki cümlelerin kronolojik olarak doğ-
ru sıralandığı seçenek hangisidir?

Parçada numaralandırılmış cümlelerden 
hangileri öznel-nesnel yargı yönünden birbi-
riyle benzerdir?

1. Şekli j harfine benzer.
2.Gıdalar hazmedildikten sonraysa hacmi yine 
küçülür.
3. Gıda alımından sonra hacmi 1000-1500 ml’yi 
bulur ve karın boşluğunda oldukça geniş bir yer 
kaplamaya başlar.
4. Mide, sindirim sistemimizin en önemli orga-
nıdır.
5. Mide boşken 50 ml kadardır.

Eski bir tarihe sahip olan Çankırı, Türkiye’nin İç 
Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.(1) Çankı-
rı, tarihi bir geçmişe sahiptir ve bilinen en eski 
buluntular MÖ 7000 tarihine aittir.(2) Bazı kazı 
bilimciler şehrin tarihinin daha da eskiye daya-
nabileceğini düşünmektedir.(3) Bu düşünceyi 
güçlendiren ise şehrin Hititler, Persler gibi birçok 
medeniyetin önemli yerleşim merkezlerinden 
biri olmasıdır.(4) Bana göre Çankırı’nın zengin 
kültürünün olması da bununla ilgilidir.(5)

1.Işığı açtı ve çığlık atmaya başladı
2.Uzaylı ona “Korkma oğlum, yüzüme krem sür-
düm.” diyordu.
3.Kağan çok susadığı için uyanmıştı.
4.Yeşil yüzlü bir uzaylı tam karşısında duruyor-
du.
5.Sıcak yatağından kalkıp mutfağa doğru yürü-
dü.
6.Mutfaktan bazı sesler geldiğini fark etti.

Yukarıdaki metne ait bazı özellikler verilmiş-
tir:

A) 3-5-6-1-4-2

B) 3-5-6-4-1-2

C) 3-1-5-6-4-2

D) 4-5-6-1-2-3

A) 4-1-3-5-2

B) 4-5-3-1-2

C) 4-1-5-3-2

D) 4-5-1-2-3

A) 1-5                   

B)  2-3                          

C) 4-5                             

D)  3-5

A) IV                

B) III             

C) II             

D) I

Selçuk Öztürk

Melih Korkmaz

Orhan BalcıVolkan Ertuğrul

2

Numaralanmış cümlelerle mantık akışına 
göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sı-
ralama aşağıdakilerden hangisi olur?
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8 Ada, Ayçıl, Emir ve Efe hayvanat bahçesine git-
miştir. Hayvanat bahçesi kara ve deniz hayvanla-
rı olarak iki bölümden oluşmaktadır. Zürafa ve fil 
kara hayvanları bölümünde, köpek balığı ve yen-
geç deniz hayvanları bölümünde yer almaktadır. 
Bu geziye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

• Her öğrenci en az bir hayvanı ziyaret et-
miştir.

• Ada ve Ayçıl aynı bölümdeki hayvanları 
ziyaret etmiştir.

• Efe’den başka köpek balığını gören yok-
tur.

• Emir ve Efe her iki bölümden birer farklı 
hayvanı ziyaret etmiştir.

• Efe zürafayı görmemiştir.

“Günümüz hastalıklarının en büyük sebeplerin-
den birisi de hareketsizliktir. Birçok insan bunun 
farkındadır ama iş yoğunluğundan buna vakit 
ayıramamaktadır. Ancak gün içerisinde kendi-
mize zaman ayırarak düşük tempolu yürüyüşler 
bile bu rahatsızlığı engellememize yardımcı olur. 
Uzmanlar gün içerisinde yapılacak yürüyüşlerin 
kan dolaşımını düzenlediğini, kalp-damar hasta-
lıkları riskini azalttığını, kasları kuvvetlendirdiği-
ni, solunum gücünü artırdığının, eklem ağrılarını 
hafiflettiğini ve yaşlanma sürecini geciktirdiğini 
söylemektedirler.”
Konu, yazıda en çok üzerinde durulan olay, 
durum veya kavramlara denilmektedir. Pa-
ragrafı okuduktan sonra, “Bu paragrafta ne 
anlatılıyor, yazar neyden söz ediyor?” sorusu-
nu sorduğumuzda, aldığımız cevap metnin 
konusunu vermektedir. Buna göre yukarıda-
ki paragrafın konusu hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan 
Sait Faik, getirdiği yeniliklerle “kökü kendisinde 
olan” bir yazar olarak kabul edilir. 

A) Kişileştirme – Benzetme        

B) Abartma – Kişileştirme

C) Benzetme – Kişileştirme                    

D) Konuşturma – Benzetme

Hülya AlğanYakup Karakoç

İbrahim İnan ŞİRİN
Derya Görgel

Sen bir çiçeksin
Annen saksı
Hemen hastalansan
Odalar yaslı
(Behçet NECATİGİL)

Yukarıdaki dörtlükte sırasıyla hangi söz sa-
natları kullanılmıştır?

Yukarıdaki cümleden yola çıkarak Sait Faik 
için hangisi söylenebilir?

A) Hastalıklardan korunma yolları

B) İnsanların çok çalışmaları

C) Spor yapmanın yararları

D) Kalp hastalıklarının sebepleri

A) Sait Faik ilk hikaye yazarıdır.

B) Sait Faik özgün bir yazardır.

C) Sait Faik açık fikirli bir yazar değildir.

D) Sait Faik hikaye dışında türlerde de yazılar yaz-
mıştır.

Bu bilgilere göre zürafayı kimler görmüş ola-
bilir?

A) Yalnız Ada zürafayı görmüştür.

B) Ada ve Ayçıl Zürafayı görmüştür.

C) Ada, Ayçıl ve Efe zürafayı görmüştür.

D) Ada, Ayçıl ve Emir zürafayı görmüştür.
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Ali, Mehmet, Fatih, Selçuk, Zehra, Ayşe, Veli, 
Sena iki gruba ayrılıp bir seyahate gideceklerdir. 
Gruplar dörder kişiliktir.

• Ayşe, Sena ile birlikte değildir. 
• Zehra, Ali ayni grupta değildir.
• Fatih, Mehmet ile aynı grupta değildir.
• Mehmet, Ali ile farklı gruplarda olup Veli ile be-
raberdir.  

Sürekli çok kitap okuduğundan bahseden bir tanı-
dığım vardı. Belki okuyordu da. Ancak ne hal di-
linde ne de konuşmasında okuduklarına dair bir iz 
vardı. Bir gün karşılaştık yine. Sohbet sırasında her 
ay on ya da on beş kitap okuyorum, dedi. Hangi ki-
tapları okuduğunu sordum. Üç veya dört tanesinin 
ismini söyleyebildi. Diğerlerini hatırlayamamış. En 
son okuyup bitirdiği kitabın konusunu sordum. Ga-
liba dostlukla ilgiliydi, dedi. Galiba dediğine göre 
emin de değildi. O an aklıma Süheyl Ünver’ in bir 
sözü geldi: “Maksatsız okumak, vakit öldürmektir.” 
Anlayarak, özümseyerek yani nitelikli okumak la-
zım.  Yoksa vakti boşa harcamak değildir de nedir? 

AKBABALAR
Akbabalar, kuşlar âleminin en yırtıcı türlerinden-
dir. Yüksek dağlık alanlarda yaşayan akbabalar, 
leş yiyen canlılardır. Akbabaların görme ve koku 
alma duyuları çok iyi olduğu için avlarının koku-
sunu çok uzaklardan alabilir ya da onları rahat-
lıkla görebilirler. Uzun süreler havada kalma ve 
uçma yetisine sahip olmalarını sağlayan geniş 
kanatları sayesinde avlarına ulaşabilirler.  Etle 
beslendikleri için tehlikeli olduklarını söylemek 
mümkündür. Akbabalar, yavrularına karşı çok 
hassastır. Yavrularına zarar verilmesi şöyle dur-
sun yaklaşılması bile risklidir. Günümüzde akba-
baların nesilleri tükenme noktasına gelmiştir. 

DOĞANLAR
Doğan, yırtıcı kuşlar arasında en bilindik türler-
den birisidir. Dağlık yerlerde yaşayan doğanlar, 
gündüzleri avlanırlar. Doğanlar, küçük ve kısa 
vücutlu görünseler de oldukça güçlü ve bir o ka-
dar da kurnaz kuşlardır. Doğanların gözleri kes-
kin olduğundan metrelerce yükseklikten avlarını 
rahatça görebilirler. Saatte yaklaşık 200 km hıza 
ulaşabilen doğanlar, avlanmak istediklerinde 
300 km hızla avlarına doğru uçarlar. Doğanlar, 
yavrularının içinde bulunduğu yumurtaları dağ-
ların zirvelerinde saklarlar. Yavrular yumurtadan 
çıktıktan sonra anne ve baba doğan, bir ay içeri-
sinde yavrusuna uçmayı öğretir ve sonra da onu 
özgür bırakır. 

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenebilir?

Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen 
nedir?

A) Ali ve Mehmet Zehra’nın grubundadır.

B) Fatih Zehra’nın grubundadır.

C) Selçuk, Fatih’in grubundadır.

D) Ayşe, Ali’nin grubundadır.

A) Okuduğumuz kitapların konularını bilmeliyiz.

B) Boşa vakit harcamamak için kitap okumalıyız.

C) Okuduklarımızın izi davranışlarımızda ve konuş-
mamızda görünmelidir.

D) Bir amaç doğrultusunda okumak, çok sayıda ki-
tap okumaktan daha iyidir.

A) Yırtıcı kuş olmaları

B) Nesillerinin tehlike altında olması

C) Görme yeteneklerinin çok iyi olması

D) Yaşamak için dağlık alanları seçmeleri 

Reha Aşık

Aycan Altuntaş

Ali Çağlar Kale 

Bu parçalara göre aşağıdakilerden hangisi 
akbabalar ve doğanların ortak özelliği değil-
dir? 
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A) Dengeli Beslenme

B) Sağlıklı Yaşam

C) Sağlık ve Diyet

D) Düzenli Hayat

Ümit Şen

Akgül Çelenk
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki deyimlerden hangisinin anlamı 
yanlış verilmiştir?

A) Çarşamba günü Okan ile Mehtap eşit sayıda say-
fa okumuştur.

B) Üç öğrencinin toplamda en çok okuduğu gün
salı en az okuduğu gün cumadır.

C) Pazartesi günü üç öğrenci toplamda kırk sayfa-
dan daha fazla okumuşlardır.

D) Salı günü Mehtap ile Ada’nın okuduğu toplam
sayfa sayısı otuz beştir.

Bizler çocukluk yıllarımızı kendi imkânlarımız 
içerisinde yaşadık.(1) Terbiyeyi, sevgiyi, saygıyı 
öğrenerek büyüdük.(2) Çocuk aklımızla çocukça 
oyunlar oynayarak geçirdik çocukluk yıllarımızı.
(3) Her çocuk elindekilerle mutlu olmayı bildi.(4)

15

Ferdi Aslan Vural Ülge

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, ya-
şam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasın-
da özel bir öneme sahiptir. Sağlığın korunması 
ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına 
sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile 
mümkündür. Yeterli ve dengeli beslenme, düzen-
li fiziksel aktivite, sigarasız yaşam, stresten uzak 
durma, düzenli sağlık kontrolü iyi bir yaşam için 
şarttır. Bu alışkanlıklar kişiye ömrü boyunca kali-
teli bir hayatın kapılarını açacaktır. Aksi takdirde 
birey ileriki yaşlarda ciddi sağlık sorunlarıyla kar-
şılaşabilir.

Kafasına dank etmek: Çoktan beri anlayamadı-
ğı bir şeyi, bir olayın araya girmesiyle birdenbire 
kavramak.
Kafa dengi: Davranışları, anlayışları, dünya gö-
rüşleri birbirine uymuş kimselerden her biri.
Kafa patlatmak: Bir konu üzerinde çok konuş-
mak, zihin yormak. 
Kafadan kontak: Sevinç ve heyecanından taşkın 
hareketlerde bulunmak.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) 1.nin

B) 2.nin

C) 3.nün

D) 4.nün

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Bu metindeki numaralanmış cümlelerde ge-
çen fiillerden hangisinin kişisi diğerlerinden 
farklıdır?

Aşağıdaki grafikte beş günlük kitap okuma 
sayıları verilmiştir?
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“Bu işin sonunun iyi olmayacağını anlayınca he-
men bu işten vazgeçti.” cümlesinde bir sonuç 
belli bir nedene bağlanmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki an-
lam ilişkisinin benzeri yoktur?

Asilhan Karaaslan

Eyüp Hayta

A) Seramik ürünler hiçbir alet kullanılmadan yalnızca
ellerle yapılabileceği gibi, çeşitli aletler kullanarak da
yapılabilir.

B) Uygarlığın en eski dönemlerinden beri varlığını
sürdüren ve ana maddesi kil olan seramik, genel an-
lamıyla pişmiş toprak olarak tanımlanır.

C) Günlük kullanıma yönelik yapılan seramiklerden
başka, duvarları süsleyen, yapı malzemesi olarak kul-
lanılan seramikler de vardır.

D) İnsanın yaşam kaynağı olan toprak, su ile birleşe-
rek insan eliyle şekil bulmuş, ateşle sağlamlaşmış,
seramik hâline gelerek zamanla ihtiyaca göre değişen
ve gelişen eşyalara dönüşmüştür.

A) Üzerine giydiğin kıyafet ince geldiyse montumu
alabilirsin.

B) İşten yorgun geldiği için hemen odasına geçip
uyudu.

C) Çantasını akşamdan hazırlamadı diye ödevlerini
evde unuttu.

D) Sonbahar geldiğinden ağaçlar birer birer yaprak-
larını döktü.

17

18

Bengü Dağdelen

Eyüp Hayta

Aşağıdaki altı çizili fillerden hangisi anlam 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

I. Evlerine günaşırı alacaklılar gelirdi.
II. Sahilde sık sık küçük köyler veya büyücek 
kasabalar birbirini kovalıyor.
III. Zaten bünyesi pek sağlam değildi, sürekli 
hastalanıyordu.
IV. Bu bitkiye buralarda seyrek rastlanır.
V. Doktorun verdiği ilaçları iki günde bir 
alacaksın.

Metinde geçen altı çizili kelimeyle aynı an-
lama gelen sözcük aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde kullanılmıştır?

Numaralandırılmış cümlelerde yer alan altı 
çizili bölümlerden hangileri aynı anlama ge-
lecek şekilde kullanılmıştır?

A) Hiç usanmadan hep aynı konuyu açardı.

B) İlkbahar gelince bizim köyde çiçekler bir başka 
açardı.

C) Sabırsızlığından gelen mektupları hemen açardı.

D) Bahçenin kapısını sadece dedemin anahtarı 
açardı.

19 ve 20.soruları aşağıdaki metne 
göre cevaplayınız.

……………….Anadolu’da Selçuklularla birlikte bu 
yapı malzemeleri, mimari yapıların duvarlarını süs-
lemiştir. Osmanlılar zamanında Anadolu’da yapılan 
seramikler, kullanılan renk ve tekniklerle zirveye 
ulaşmıştır. Bu dönemlerde en yaygın kullanılan ve 
sırlama denilen işlemde ürün fırınlandıktan sonra 
üzerine sır adı verilen bir sıvı sürülür. Ürün tekrar 
fırınlanarak sıvının kuruması sağlanır. Sır 
sayesinde seramiğin yüzeyi parlaklık kazanır, 
böylece ürün dış etkenlere karşı da daha dayanıklı 
hâle gelir. Osmanlılar zama-nında İznik, Kütahya, 
Bursa ve İstanbul seramik üreti-len önemli merkezler 
olmuştur. Bu dönemde özellikle renkli sır tekniğinin 
kullanıldığı seramiklere saraylar-da ve camilerde 
bolca yer verilmiştir. Minaresi renkli sır tekniği 
kullanılarak süslenmiş İznik Yeşil Cami o dönemin 
günümüze kalan örneklerinden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi metindeki boş bıra-
kılan yere getirilebilir?

A) Dorukta yalnız kalmak ve doruktan başlamak
ne kadar da zormuş meğer.

B) Dağ doruğu gibi yüce, pembemsi bir kaya yük-
seldi iskelemizde.

C) Civar dağların karlı şahikalarını sevdiğime gös-
teriyorum.

D) Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.A) II-III

B) II-IV

C) I-V

D) I-III




