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(İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki parçaya göre şağıdaki işlemlerden 
hangisi geri dönüşüm halkasının ikinci oku ile temsil 
edilen işlemlerden birisine örnektir? 

A) Bir alışveriş merkezinde biriktirilen kağıt ve kartonların                                        
geri dönüşüm merkezine götürülmesi
B) Cam atıkların işlendikten sonra bir içecek firması tara-
fından doldurulup satışa sunulması.
C) Bakır, demir vb. malzemeleri toplayan birisinin bunları 
toplama merkezine götürmesi.
D) Plastik atıklardan yeni ambalajlar üretilmesi

2. Yukarıdaki afişin birinci bölümünde kullanılan dü-
şünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme             B) Tanık gösterme
C) Tanımlama           D) Sayısal verilerden yararlanma
 

3. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

A) Geri dönüşümün amaçlarından biri atılan çöp mikta-
rını azaltmaktır.
B) Geri dönüşüm sayesinde sıvı olmayan atıkların de-
polanma sorunu en aza indirilir.
C) Geri dönüşüme ihtiyaç duyulmasının temel sebebi 
çevre kirliliğini en aza indirmektir.
D) Birçok ürünün geri dönüşüm aşamaları farklıdır.

4. “Geri Dönüşüm Teknikleri” başlığı yukarıdaki 
afişin kaçıncı bölümüne en uygundur?

A) 4                                     B) 3
C) 2                                     D) 1
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5.

1. Markette kasanın önünde sıra beklerken araya                                      
kaynak yapan adam canımızı sıktı.
2. Doğal gaz kaçağını önlemek için demir borulara kay-
nak yaptılar.
3. Konu ile ilgili araştırmalarımızı güvenilir kaynakları 
kullanarak tamamlamaya gayret ediyoruz.
4. Nehrin kaynağı Kızıldağ’da bulunuyor.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde “kaynak” 
kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

6. Reşat Bey, düşmana taarruza geçmeden önce silâhı-
na, teçhizatına bakan bir asker gibi burnunun üstünde 
durup durmadığını anlamak için iki eliyle gözlüğünü yok-
ladı, iyice yerine yerleştirdi. Sonra, kızgınlıkla, masanın 
üstünde duran eski daktilo makinesine doğru yürüdü. 
Reşat Bey’in mi, yoksa daktilo makinesinin mi daha yaş-
lı olduğunu anlamak ilk bakışta güçtü. Sandalyeyi hızla 
altına çekip oturdu. Daktilo makinesine bir kâğıt geçirdi. 

Aziz Nesin’in “Bay Düdük” adlı kitabından alınan 
yukarıdaki parçanın dil ve anlatım özellikleri ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Betimleyici ögeler bulunmaktadır.
C) Kişileştirme yapılmıştır.
D) Üçüncü şahsın ağzından anlatım hakimdir.

(1)20. yüzyıla kadar Ege bölgesi medeniyetleri hakkın-
da elle tutulur bilgilere sahip değildik. (2)Efsanelerde 
geçmiş medeniyetlerin yankıları duyulsa da Ege’deki en 
eski uygarlığın Yunanlıların eseri olduğu sanılıyordu. 
(3)Oysa 20. yüzyılın başında başlayıp devam eden sis-
temli kazılarda, çevresindeki medeniyetlerin incelenme-
si ve ege medeniyetleriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılması, 
dinleri ve dilleri ile ilgili raştırmalar sonucunda Yunanlıla-
rın Ege’deki yüksek uygarlığın sadece mirasçıları olduk-
ları ortaya çıktı. (4)Coğrafi yapısı, kültürel özellikleri vb. 
birçok özellik Ege’de yaşamayı cazip hale getirmektedir.

7. Yukarıdaki parçada  numaralandırılmış cümleler-
den hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmak-
tadır?

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

İnsanoğlunun “top” ile oynamaya başlamasının tarihi 
çok eskilere dayanıyor. Mısır’da mezarlardaki duvar 
resimlerinde ayakla top oynayan insan figürlerine rast-
lanmıştır. Hatta bu zamandan kalma, 7.5 cm çapında 
deri veya ketenden yapılmış toplar 2500 yıl önceden 
günümüze kadar ulaşmıştır ve kimi müzelerde sergi-
lenmektedir. Homeros da “Odiesa”da top oyunlarından 
bahseder. MÖ 2500 yıllarında da Çin’de yere dikilmiş iki 
mızrak arasından bir topu tekmelemek suretiyle geçir-
meye çalışarak talim yapıldığı bilinmektedir.

Orta Asya Türklerinin de kız ve erkeklerden kurulu kar-
ma takımlarla, topa elle dokunmadan, sadece ayak ve 
kafa ile vurularak rakip kaleden içeri atmaya çalışarak 
bir oyun oynadıkları kaynaklarda yer alıyor. İçlerinde 
Kaşgarlı Mahmut’un da bulunduğu pek çok tarihçinin 
kitaplarında da Türklerin oynadığı “Tepük” isimli bir
oyundan bahsedilir. Bu oyunun söylenen kuralları günü-
müz futbolununkilere oldukça benzer.

8. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Orta Asya’da yaşayan Türkler “Tepük” adlı futbola 
benzeyen bir oyun oynamışlardır.
B) MÖ 2500 yıllarında Çin’de oynanan oyunun kuralları 
günümüz futbolununkilere çok benzer.
C) Mısır’da çok eski dönemlerde futbol oynandığını 
kanıtlayacak nitelikte figürler bulunmuştur.
D) İki bin yılı aşkın döneme ait çeşitli malzemelerden 
yapılmış toplar günümüze kadar gelmiştir.

9. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
Solarken albümlerde çocuklar ve askerler
Yüzün bir kır çiceği gibi usulca söner
Uyku ve unutanlık gittikce derinleşir (A. Behramoğlu)

Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatları aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

A) Benzetme-Abartma        B) Kişileştirme-Abartma
C) Benzetme-Kişileştirme   D) Tezat-Kişileştirme

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam ilişkisi 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Uzun zamandır morali bozuktu çünkü son zamanlar-
da işleri kötüye gitmeye başladı.
B) Yalnızca kendi isteklerine önem verdiği için onunla 
bir süre görüşmemeye karar verdim.
C) İzleyicilerle yüz yüze iletişim kurabilme olanağı sağ-
laması tiyatroyu her dönemde önemli kılmıştır.
D) İnsanlara dertlerimi, sevinçlerimi daha iyi anlatabile-
yim diye şiirler yazmaya başladım. 
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11. Ahmet yazdığı denemenin giriş bölümü için yukarı-
daki görseli kullanmıştır. Buna göre Ahmet’in deneme-
sinin giriş bölümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kıskançlık genellikle kişinin kendinde olmayanı baş-
kalarında gördüğünde bu durumu kaldıramama duygu-
sudur. İnsan her şeyin kendisinin olmasını isterse bu 
duygu büyük sorunlara neden olur.
B) Hepimiz aynı dünyada yaşamaktayız ve bu dünyanın 
nimetlerinden faydalanmaktayız. Kim ki yalnızca kendi-
sini düşünerek hareket ederse aslında en büyük zararı 
farkında olmadan kendisine vermiş olur.
C) Asık suratlı insanlar etraflarındakiler tarafından se-
vilmez. Bu tarz insanların olduğu yerlerde tedirginli ve 
rahatsız olma durumu vardır.
D) İnsanların bazısı kısa süreli de olsa rahatlamak 
uğruna yalana başvuruyor. Böyle bir yol aslında kısa 
süreli kurtuluş gibi gözükse de bir ömür boyu güvensiz-
lik getiriyor. 

Deyimler anlatımı daha ilgi çekici hale getirmek için 
sıkça başvurduğumuz kalıplaşmış ifadelerdir. Yerinde 
ve anlamına uygun olarak kullanılan deyimler anlatımı-
mıza renk katar. Mesela çok mutlu olmak anlamında (1) 
içi içine sığmamak, ilk kez gördüğü birine karşı aniden 
bir sevgi duymak anlamında (2) kanı kaynamak, bir işin 
başladığını ve artık geri dönülemeyeceğini ifade tmek 
için (3) ok yaydan çıktı, bir insanın umudunu kaybettiği-
ni anlatmak için (4) sinek avlamak deyimleri kullanılır.

12. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış deyimler-
den hangisinin anlamı yanlış açıklanmıştır?

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

13.

- Cümle içerisinde ara sözlerin başında ve sonunda 
kısa çizgi kullanılır.
- Ekler yazılırken ekin önünde kullanılabilir.
- Kelimeler ya da sayılar arasında “ile, ila, arasında vb.” 
anlamları kazandırmak için kullanılır.

Yukarıda kısa çizginin kullanım yerlerinden bazıları 
açıklanmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa 
çizgi belirtilen görevlerden farklı bir amaçla kullanıl-
mıştır?

A) Hafta sonu hava sıcaklığının -2 0C olması bekleniyor.
B) Etrafındaki herkesin -birkaç arkadaş- ona çok saygılı 
davrandığını düşünüyordu.
C) İsim fiil eki olan “-ma/-me” eklendiği sözcüğü bir nes-
nenin kalıcı adı yapabilir.
D) Sivas-Kayseri arası özel araçla yaklaşık üç saat 
sürer.

Tek yüklemli cümleler ve içerisinde fiilimsi bulunan 
cümleler tek yüklemli olmaları yönünden benzerlik gös-
terirken yargı sayıları bakımından farklılık gösterirler. 
Fiilimsi bulunan cümleler birden fazla yargı taşır. Ayrıca 
şunu unutmamak gerekir ki bir cümlede fiilimsi yüklem-
deyse ve cümlede başka fiilimsi yoksa bu tür cümleler 
tek yüklemli cümleler sınıfına girer. 

14. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümleler-
den hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklı-
lık gösterir?

A) Amacı gözlüğünün saplarını bir kere daha kulakları-
na iyice yerleştirmekti.
B) Oldum olasıya makinelere karşı tiksintiye benzer bir 
ürkekliği vardı.
C) Kendisinin vereceği cevabı bilmelerini istemiyordu.
D) Gözlüğünü bir kez daha yoklayıp daktiloya eğildi.
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Eteğinde Ortanca Çeşme’nin   bulunduğu   Albat Da-
ğı’ndan bir ejderha çıkmış. Bu çeşmeye kimseyi yaklaş-
tırmayarak insanları susuz bırakmış. İnsanların çaresiz-
liği karşısında, şehrin beyi eline iki yanı keskin bir kılıç 
alarak, bu ejderhayı öldürmeye gitmiş. Bey kılıcını iki 
eliyle ve enine tutmuş. Ejderha burnundan alevler saça-
rak, derin soluklarla beyi içine çekip yutmuş.

Beyin elinde enine tuttuğu, iki tarafı da kesici kılıç, 
ejderhayı ağzından, kuyruğuna kadar ikiye parçalayıp 
öldürmüş. Bey konağına dönünce, bahçesindeki havuzu 
sütle doldurtup, hemen soyunarak içine girmiş. Havuz-
daki süt, ejderhanın beye bulaşan zehri nedeniyle bir 
anda kesilip çökelekleşmiş. Bey, süt kesilmeyene kadar 
bu süt banyosunu sürdürerek ejderhanın zehrinden 
arınmış.

(15. ve 16. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayın.)

15. Yukarıdaki metin aşağıdaki metin türlerinden                                   
hangisi ile ilgili olabilir?

A) Masal      B) Efsane     C) Destan     D) Hikaye

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımın-
dan yukarıdaki parçada geçen altı çizili cümle ile 
özdeştir?

A) Bilgisayar programları geliştirme konusunda kendisi-
ni geliştirmek için kursa yazılmış. 
B) Devlet görevlilerinin geçişi esnasında yol bir süreliği-
ne araç trafiğine kapatıldı.
C) Kuruyan çamaşırlar yağmur yağme ihtimali olduğu 
için içeri aındı.
D) Olay yerinden dağılmayan grup en sonunda polis 
müdahalesi ile dağıtıldı.

17. Hayıflanma ve pişmanlık cümleleri birbirine karıştırı-
labilmektedir. Hayıflanma yapılmamış şeylerden duyu-
lan üzüntüyü ifade ederken pişmanlık yapılan eylemler-
den duyulan üzüntüyü ifade eder.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşğıdaki cümlelerden 
hangisi farklı bir anlam ifade etmektedir?

A) Keşke o gün kırıcı sözler kullanmasaydım.
B) Keşke uzun süre bilgisayar oyunu oynamasaydım.
C) Keşke zamanında yatırım yapabilseydim. 
D) Keşke sana bu kadar fazla güvenmeseydim. 

O gün av bereketli geçmiş ve oltasına kocaman bir dil 
balığı takılmıştı. Sevinçle oltaya bakarken bugün çok 
bereketli geçiyor diye içinden geçirdi. Tam derin dü-
şüncelere dalmışken deniz altında kendini bekleyen 
daha çok balık olduğunu düşündü. Kafasının üzerinden 
geçen yolunu şaşırmış çalıkuşu da bir kez daha gülüm-
semesini sağlamıştı.

18. Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerin hangisi-
nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Dil balığı                     B) Bugün
C) Deniz altı                    D) Çalıkuşu

19. “Şu koskoca dünyada insan eli değmeyen yer nere-
deyse yoktur”.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne 
göre yukarıdaki cümle ile özdeştir?

A) Uzun bir yolculuğun ardından görev yerine vardı.
B) Bu hayatta onun için en değerli varlık annesiydi.
C) Musluğu açık unutunca kısa sürede su taştı.
D) Yerleştiği evin duvarlarını boyayarak  işe başladı.

Ev hanımı olan Ayşe günlerini daha verimli değerlendir-
mek adına her gün sevdiği bir etkinlikle vakit geçirmeye
karar vermiştir. Ebru, ahşap boyama, cam boyama,
nakış ve resim sanatları ile ilgili etkinlikler için belirlediği
planlama ile ilgili olarak bilinenler şunlardır:

- Haftanın ilk gününü ve son gününü ebruya ayırmıştır.
- Haftanın iki gününü üst üste olmayacak şekilde ve 
bir gün arayla resim için ayırmıştır.
- Ebru yaptığı günün öncesinde nakış yapmıştır.
- Haftanın ortasında ahşap boyama yapmıştır.

20. Yukarıda verilen bilgilere göre Ayşe Hanım hangi
gün cam boyama etkinliği yapmıştır ?

A) Salı     B) Çarşamba     C) Perşembe     D) Cuma
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