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Yeni bin yıla girerken dünyanın daha da küçüldüğüne, kaynakların hızla tükendiğine, gelir dağılımındaki 
dengesizliğin arttığına, milletlerin ve devletlerin sürekli barıştan, hatta evrensel bir barıştan söz 
etmelerine rağmen evrensel barışsızlığın yayıldığına, insan ilişkilerinde gerilimlerin arttığına özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde ülkeye yön verecek mevki ve makamların genellikle profesyonel olmayan 
kişilerce paylaşıldığına, öğretmenlik mesleğinin itibarının gittikçe düştüğüne ve eğitimde niteliksizliğin 
arttığına bütün çıplaklığıyla tanık olmaktayız. Böyle bir ortam içerisinde, bu olumsuzluklarda hiçbir payı 
olmayan ve geleceğin teminatı olan çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Bu sorunun tek cevabı nitelikli 
eğitim olsa gerek… 

Perihan Topuz Sarıkabak

Emel Canpolat Oğuzhan

Ümit ŞenYakup Karakoç
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1 ve 2. sorular metne göre cevaplandırılacaktır.

Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?
A) Olumsuzluklarda payı olmamasına rağmen

çocuklar, bu olumsuzlukların sonuçlarından
kötü yönde etkilenmektedir.

B) Eğitim kalitesi düştüğünden ülkeye yön
verecek mevki ve makamlar genellikle
profesyonel olmayan kişilerce
paylaşılmaktadır.

C) Öğretmenlik mesleğinin itibarı düşmekte ve
eğitimde niteliksizliklerin arttığına tanık
olunmaktadır.

D) Kaliteli bir eğitimle çocuklarımızı yetiştirmek
geleceğimizi garanti altına almak için en
önemli unsurdur.

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Aşamalı bir durumdan bahsedilmiştir.
B) Tanık gösterme yapılmıştır.
C) Konusu eğitim ile ilgilidir.
D) Eş görevli sözcükler bir arada kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Hızlı trenle Eskişehir-Ankara arası ne

kadar sürmektedir?
B) Kış uygulamasından dolayı saatler bir saat

geri alındı.
C) Kelime dağarcığını geliştirmek için daha

fazla kitap okumalıyız.
D) 7/N  sınıfında otuz üç öğrenci

bulunmaktadır.

Yıllar geçerken babasının kapısına dayandı bir gün.

Bilmek zorundayım ,bu iyilikleri bana kim yapıyor

diye sordu babasına.

Numaralandırılmış sözcüklerden hangileri 
çekimli fiildir?

1 2

3 4

A) 1-2 B) 2-3

C) 1-4 D) 2-4

I. O rüya aleminden çıkmam kolay olmadı.
II. Kendimi bu güzelliklerden koparıp işlerimin

başına geçtim.
III. Gölün üzerindeki güneşin pırıltıları beni bir

rüya aleminde dolaştırmaya başladı.
IV. İkindi serinliğinde pencereden kafamı

çıkardığımda, asfalttan gelen uğultu adeta
yüzüme çarpmıştı.

V. Ancak içeride beni bekleyen bir sürü iş vardı.

Bu cümlelerle anlamlı bir metin oluşturmak için 
sıralama nasıl olmalıdır?
A) III-I-V-IV-II
B) IV-III-I-V-II
C) I-II-IV-V-III
D) IV-II-V-I-III
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Haydar YorulEyüp Hayta

Melih Korkmaz

Ali Çağlar Kale

Mete Atatüre, 1975 yılında Kayseri’de doğdu. 
Toplam dört farklı şehir ve sekiz farklı okulda 
okuduktan sonra 1992’de Ankara Gazi Anadolu 
Lisesinden mezun oldu. Tam pilot olmayı hayal 
ederken ortaokul fizik öğretmeni sayesinde 
kendini bilime kaptırdı. 1996’da Bilkent 
Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduktan 
sonra doktora çalışmaları için ABD’ye gitti. Daha 
sonra 2007’den beri Atomsal, Mezoskopik ve 
Optik Fizik Grubu başkanı olduğu Cambridge 
Üniversitesine giriş yaptı. Mete Atatüre, doçent 
unvanını bu üniversitede aldı ve yıllardır yaptığı 
kuantum çalışmaları sonrası ölçülmesi imkânsız 
olan ‘ışık seviyesinin gürültü ölçümü’nü 
gerçekleştirdi. Mete Atatüre’nin bu başarısı, 
dünyanın saygın bilim dergilerinde duyuruldu. 
‘Işığı sıkıştırma’ yöntemiyle ölçümü uygulayan 
Mete, bunu yaptığı sırada atomdan yüz kat daha 
güçlü süper bir atom elde etti. Bu sayede yıllardır 
gerçekleşebilirliği mümkün görülmeyen bir iddia 
da ortadan kalkmış oldu.

Bu metinde aşağıdaki soruların hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Mete Atatüre’nin bilim dünyasında ismini
duyulmasının sebebi nedir?

B) Mete Atatüre fizik okumaya nasıl karar
vermiştir?

C) Mete Atatüre doçent unvanını hangi
üniversitede almıştır?

D) Mete Atatüre doktora çalışmalarını hangi
üniversitede yapmıştır?

Özlem, arkadaşı Elif’e bir dergide gördüğü şu 
özdeyişi okumuştur:
“Kendinize inanmak sihirdir. Bunu yapabilirseniz, 
her şeyi yapabilir, her şeyi gerçekleştirebilirsiniz.”

Foka Gomez

Özlem Elif’ten özdeyişin konusunu 
bulmasında yardımcı olmasını istemiştir.
Elif hangisini söylerse özdeyişin konusunu 
doğru söylemiş olur?

A) Öz güven B) Hoşgörü

C) Saygı D) Yardımseverlik

Aşağıdakilerden hangisinde yay ayraç içinde 
verilen hikâye unsuru yoktur? 
A) Yeni doğmuş güneş, yaşlı adamın yüzüne

vuruyor ve gözlerini kısmasına neden
oluyordu. Daha fazla dayanamayan adam,
büyük elleriyle buruşmuş yüzünü örttü. (Kişi)

B) Yağmur bir türlü durmak bilmiyor, gittikçe
şiddetini artırıyordu. Tedirgin baykuş sesleri
ve gök gürültüsü birbirine karışıyordu. Çok
uzaklarda da birkaç köpek uluyor ve sesleri
gecenin karanlığında kayboluyordu.
( Zaman)

C) Rüzgâr, ağaçların yapraklarını adeta dans
ettiriyordu. Kuşlar, bu duruma sinirlenmiş gibi
ötüyordu. Birdenbire gecenin içinden bir ses
yükseldi. Tüm hayvanlar bu sesle beraber
dağıldılar. (Yer)

D) Beyaz bir araba kapıya yanaştı ve içinden
hafif kel, göbekli bir adam indi. Babam,
hemen bahçe avlusunda bana gülünç gelen
bu adamı karşıladı. Babamla adam sohbet
ederken az sonra annem elinde kahveyle
çıkageldi. (Olay)

Alaaddin Tepesi'ne yaklaştığımızı duyunca 
başımı kaldırıp otobüsün ön camından bir bakış 
attım. Yapay bir tepe olduğunu daha önceden 
biliyor olmama rağmen yemyeşil görüntüsü ile 
insanı etkileyici bir tavrı vardı. Ağaçların sarkan 
dalları insanı bu günden alıp geçmişe götürecek 
nitelikteydi. Uzaktan görünce muhteşem mimarisi 
ile dikkatimi çeken Alaaddin Cami beni daha da 
heyecanlandırdı. Bir süre sonra otobüsten inip 
camiye yöneldik. Bu cami Anadolu Selçukluları 
döneminde yapıldığı için döneme ait bize ışık 
tutmakta. Caminin avlusu oldukça büyük. Kuzeye 
açılan kapının üstünde sekiz uçlu yıldız biçiminde 
bir çerçevenin içinde bir kitabe bulunmaktadır. Bu 
kitabe Sultan Alâeddin Keykubad tarafından 
bitirilmiştir...

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden 
hangisinden alınmış olabilir?

A) Gezi Yazısı
B) Sohbet
C) Anı
D) Günlük
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Eyüp Hayta

Yeliz Bingöl

Elbette eşitiz demek isterdim. Aramızda hiçbir 
fark yok. Göz rengimiz, boyumuz, kilomuz gibi 
basit şeyler eşit olmadığımız anlamına gelmez. 
Evet hepimiz eşitiz. Peki ya aldığımız maaşlar, 
çalıştığımız süreler, yaşadığımız yerler, sahip 
olduğumuz ama başkaları tarafından bize 
verilen unvanlar… Hani eşitlik? Hepsini geçtim 
desem bile insanlar arasında nasıl oluyor da bu 
kadar büyük bir ekonomik fark var. Bunu bile 
bile eşitiz demek olsa olsa yalan söylemek olur. 
Maalesef bu eşitlik konusuna sizin kadar 
iyimser ve basit yaklaşamayacağım. 
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinden 
hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleme
B) Tartışma
C) Öyküleme
D) Açıklama

Toplumdaki ıstırap veren olayların kişiler 
üzerinde etkileri bambaşkadır. Kişiler acıları 
kadar üzülürler, acıları kadar dertlenirler. Bu 
durumda onlara:…………………. demek işe 
yaramayacağı gibi, üzüntülerini ve dertlerini de 
arttırabilir. Çünkü duymak istedikleri o an, onlar 
gibi başkalarının da aynı acıyı yaşadıkları 
değildir. Başkalarıyla birlikte gelen her acıya, 
yalnız başına gelenden daha kolay 
katlanılacağını onlara anlatamazsınız. Bu 
onları teselli etmeye yetmez. Çünkü bilirler ki, 
kendi acıları benzersizdir. Acılar da insanlar 
gibi biriciktir. Kimsenin acıyı yaşayış şekli, 
kabullenişi, bertaraf edişi bir diğerine 
benzemez.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere 
aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 
getirilmesi en uygundur?

A) Her koyun kendi bacağından asılır.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Elle gelen düğün bayram.

Gazeteci:
(1) …
Doktor:
-Saç yağlanmasının temel sebebi saç tiplerindeki

ter bezinin kalay ve bakır maddelerini fazla 
salgılamasıdır. Bu da saçlarımızda yağlı bir 
görünüm oluşmasına sebep olur. Zeki insanların da 
bünyesinde normal insanlara göre daha fazla kalay 
ve bakır maddesi bulunur. Yani bu iki durumu göz 
önünde bulundurduğunuzda saçları çabuk yağlanan 
birinin kuru saçlara sahip birinden daha zeki 
olabileceği kanısına varabilirsiniz.
Gazeteci:
(2) …
Doktor:
- Öncelikle saçlarınızı yıkarken şampuanın iyice
köpürmemesi saçlarınızın yağlı olduğunu gösteren
en önemli göstergedir. Bu yüzden şampuan iyice
köpürene kadar saçlarınızı birkaç kez yıkayın. İyice
köpürdüğünde anlayın ki saçlarınızdaki yağlardan
geçici de olsa kurtuldunuz. Eğer saçlarınızdaki
yağlanmayı ciddiye almazsanız bir süre sonra
saçlarınız dökülmeye başlayacaktır.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin 
hangisi getirilmelidir?

(1) Saç yağlanması neden olur?

(2) Saç yağlanmasından nasıl kurtuluruz?

(1) Zeki insanların saçları nasıldır?

(2) Saçlarımızı nasıl bir şampuanla yıkamalıyız?

(1) Saçımızda hangi madenler bulunur?

(2) Saçlarımızı nasıl yıkamalıyız?

(1) Saçları yağlı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

(2) Saçlarımız neden dökülür?

A)

B)

C)

D)
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İbrahim İnan Şirin Reha Aşık
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Orhan Balcı Ferdi Aslan

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile
ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan
kelimelere terim anlam denir.

Bu açıklamaya göre “dünya” kelimesi
aşağıdakilerden hangisinde terim anlamda
kullanılmamıştır?

A) Dünya, Merkür ve Venüs’ten sonra Güneş‘e
en yakın 3. gezegendir.

B) Dünyanın Yedi Harikası listesinde yer alan en
eski yapı MÖ 2500’lü yıllarda yapıldığı tahmin
edilen Keops Piramiti’dir

                                                                 
C) Dünya dili olarak bildiğimiz İngilizce ise en
çok konuşulan dillerin arasında 2. sırayı alıyor.

D) Gümüş şamdanların, pembe karanfillerin,
kristallerin renk renk, ışık ışık parladığı sofralarda
melek yüzlü, tatlı dilli insanlarla konuşur, dünyayı
tozpembe görürdük.

Final maçıydı. Tabela eşitliği gösteriyordu. 
Maçta son dakikalardı. Yasir adeta kalede 
devleşmişti. Mehmet’in attığı sert şut direkte 
patlamıştı. (1)Rakip takımın en iyi oyuncusu 
Kamil müthiş çalımlarla ilerliyordu. (2)Beş 
oyuncuyu geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı.    
(3) Fakat inanılmaz bir hız ile ona yetişip tam şut
atacağı sırada kayarak topu ayağından aldım.
(4)Kamil bu önemli fırsatı değerlendiremedi ve
maç berabere bitti.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisi farklı bir anlatıcı tarafından ifade 
edilmiştir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Gerçek olayları yazdım. 1941'de Almanlar 
Rusya'da idi. 1945'te biz Almanya'daydık. Ne 
yaşadıksa onları yazdım. Gerçi romanın 
kahramanı tasarımsal ama gökten inmiş de 
değil. Temelinde benim görüşlerim yatıyor. 
Yine de insan, büyük olaylar hakkında 
yazdığı zaman, kendi deneyimleri yetmez; 
başkalarının gözlemlerinden de yararlanır. 
Sonuçta ise kuşkusuz yine kendi görüşlerini 
açıklar.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan 
hangisi çıkarılamaz?
A) Roman, tarihsel gerçekleri çarpıtmaktadır.

B) Roman, yazarın düşüncelerini de iletir.

C) Roman, gerçek ile hayalin bir karışımıdır.

D) Roman, gerçek olmayan tipleri kahraman
seçebilir.

*Öğretmenimin anlattıklarıyla ilgili soru çözseydim.

*İnsanlar, trafikte hala dikkatli davranmıyor.

*Fenerbahçe bu yıl da şampiyon olamaz.

*Aaa, sen de mi Mersin’e geleceksin?

Yukarıdaki cümleler ile aşağıdaki duygular 
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Pişmanlık

B) Hayıflanma

C) Yakınma(Şikâyet etme)

D) Ön yargı(Peşin hüküm)
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Derya Görgel

Murat Çelik
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Ahmet Ayyıldız

Perihan Topuz Sarıkabak

• Ek olan –de, bir bulunma, kalma
durumu gösterir. Kendinden önce gelen
sözcüğe bitişik olarak yazılır:

okulda, sırada, bahçede...

• Bağlaç olan de sözcükleri, cümleleri
birbirine bağlayan bir sözcüktür.
Kendinden önce gelen sözcükten ayrı
yazılır:

Ahmet de geldi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/-de”lerin 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kırtasiyeden defter de alacaksın kalem de.

B) Selen'de bizimle pikniğe geliyor mu?

C) Okul çıkışı bize Songül de uğrayacaktı.

D) Benim test kitabım Barış'ın çantasında kaldı.

Paragraf aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle
tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış
olur?

A) dilin titizlikle korunması ve geliştirilmesi
gereken bir değer olduğunu gösterir.

B) ekonominin de dil kadar önemli bir etken
olduğunu gösterir.

C) ülkemizde dil üzerine son yıllarda çok sayıda
çalışma yapıldığını gösterir.

D) bir dilin korunmasının en iyi yolunun
savaşmak olduğunu gösterir.

Dil ile birlikte gelişen bir diğer şey de
bağımsızlıktır. Uluslar ancak bağımsız
olduklarında kendilerine ait bir dil
kullanabilmişlerdir. Diyebiliriz ki ulusal bir dilin
kullanılması o devletin özgür olduğunun bir
göstergesidir. Bu durum bize …

Kütüphaneden çıktıktan sonra kasabanın her 
sokağını, caddesini tekrar gezip dolaştı yaşlı 
çınar. Eserlerin yazıldığı odaları görmesi, 
yazarlarla tanışması, sohbet etmesi bir hayli 
keyiflendirdi onu. Kitapların insanlık için ne 
kadar önemli olduğunu o gün çok iyi anladı. 
Doğru yolda olduğunu, ömrünün geri kalanını da 
okuyarak geçirmesi gerektiğini biliyordu.

Paragrafta hangi söz sanatı kullanılmıştır?

A) Benzetme

B) Kişileştirme

C) Abartma

D) Tezat

Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; 
o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. (…) her 
zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek 
bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını 
sanır (…) bu işlerin yolunu değiştirmekten başka 
bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti 
yönetmekten hiç de kolay değildir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden 
hangilerinin getirilmesi uygundur?

A) Fakat – Oysaki

B) Özellikle – Sonuç olarak

C) Ama – Kısacası

D) Hatta - Hâlbuki
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