
Reversi oyunu satranç,  go gibi yüzyıllar öncesine dayanan bir zeka oyunudur.  Çocukların zeka geli-
şimine oldukça fazla katkısı olan reversi eğitim bilimcileri tarafından tavsiye edilen oyunlardan biridir. 
Kuralları oldukça basittir. Bu nedenle de çok çabuk öğrenilir. Oynaması oldukça kolay gibi gözükür 
ama oynamaya başladıktan sonra oyunun o kadar da basit olmadığını anlarsınız. Reversi, oynayan-
larını fark ettirmeden tutkuyla kendine bağlar. Tekrar tekrar oynamak isteyebilirsiniz . Oyun süresi 
kişilere ve oyuna bağlı olsa da diğer strateji oyunları gibi uzun sürmez. Dünya genelinde oldukça 
popülaritesi olan reversi oyunu “othello” adıyla da anılmaktadır. Adına Dünya çapında şampiyo-
nalar düzenlenmektedir. İnternet üzerinden de reversi oyununu bilgisayarınıza, telefonunuza indirerek 
oynayabilirsiniz.

Başlangıçta oyun tahtasının ortasındaki merkez dört kareye sırasıyla bir beyaz ve bir siyah dört disk 
konur. Bu reversi oyunun başlangıç konumudur. Oyun her zaman merkezdeki bu dörtlü dizilimle baş-
lar. Reverside oyuna (1) başlama kuralına göre her zaman siyah veya koyu renkli olan disklere sahip 
olan taraf oyuna başlar. Siyah diski kimin alacağı oyuncular arasında kura ile belirlenir. Siyah oyuncu 
her zaman disklerin siyah yüzünü, beyaz oyuncu da her zaman disklerin beyaz yüzünü kullanır. Her 
oyuncunun 32 taşı bulunmaktadır.

Oyun başladıktan sonra her oyuncunun sırasıyla bir taşını tahta üzerinde doğru kareler üzerine yer-
leştirmesi gerekir. Oyuncular taşları tahtada rastgele herhangi bir yere (2) koyamaz. Her oyuncu her 
hamlede rakibin bir veya birden fazla diskini ele geçirmek üzere kendi diskini tahta üzerine yerleştir-
melidir. Bunu (3)yaparken çapraz, dikey veya yatay biçimde kendi rengine ait disklerin aynı sırada 
olması gerekiyor. Eğer oyunculardan birinin disk koyduğu bölümle, yine kendisine ait başka disk 
arasında rakibe ait diskler varsa, onlar da renk değiştirerek oyuncunun disk rengini alır. Ele 
(4)geçirilen diskler ters döner (renkleri değişir) ve oyuncunun kendi diski olur. O anda disklerin konu-
mu (dikey, yatay ve çapraz) fark etmez. 

(İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki reservi oyun hamlelerinin hangisinde hata yapılmıştır?

A)

B)

C)

D)
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2. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden han-
gisi çıkarılamaz?

A) Eğitim bilimciler tarafından çocukların gelişimi 
için tavsiye edilmektedir.
B) Farklı bir isimle de tanınan bir oyundur.
C) Oyun içerisinde diskler rakibin diskini ya da 
disklerini alacak şekilde yerleştirilmelidir.
D) Oyunun sonunda en fazla diske sahip olan 
taraf oyunu kazanır.

3. Yukarıdaki parçada altı çizili ve koyu olarak 
yazılan cümle ile aşağıdaki cümlelerden han-
gisi çatı bakımından özdeştir?

A) Sınavdan en yüksek notu alarak birinci oldu-
ğunu duyunca çok sevindi.
B) Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi 
için ilçemize yeni araçlar alındı.
C) Kendisi ile ilgili bir şey talep ettiği için  müdür-
le konuşmak konusunda çok çekindi.
D) Misafirler ayıplamasın diye hiç istemese bile 
odaya girip herkese göründü. 

4.  “Fiilimsiler kip ve kişi eki alamazlar.” Buna 
göre yukarıdaki parçada numaralandırılmış 
kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?

A) Başlama     
B) Koyamaz      
C) Yaparken     
D) Geçirilen

1. Metin

Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sa-
pıtamaz. Öfkesine kapılıp bir suçluyu idama 
mahkum eden bir yargıça ölüm cezası ver-
mekte kimse tereddüt etmez. İşte bu sebeple  
çocuklarını döven anne babaların davranışları 
da asla kabul edilemez.  Bu artık eğitim olmak-
tan çıkıyor, öç alma oluyor. Ceza çocuklara 
verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir. Bir 
doktorun hastasına karşı öfkelenmesini nasıl 
ki kabul edilemezse büyüklerin de çocuklara 
öfkelenmesi kabul edilemez.

2. Metin

New Horizons (Yeni Ufuklar – NASA tarafın-
dan yürütülen bir insansız uzay uçuşu göre-
vi. Kendisi cüce gezegen Plüton ve ötesine 
uçuş yapan ilk uzay aracı. 19 Ocak 2006’da 
fırlatıldı); bir miktar fotoğraf çekmiş, Plüton’un 
atmosferinde bazı hızlı ölçümler yapmış ve 
bunların hepsini Dünya’ya geri yollamış, ge-
zegenleri inceleyen bilim insanlarına ilk defa 
uzaklardaki bu cüce gezegene çok yakından 
bakma şansını vermişti. Buldukları en ilginç 
şeylerden biri, önceki gözlemlerde tahmin 
edilenden oldukça kalın olan Plüton’un atmos-
ferindeki pus olmuştu. Büyük buzlu kaya, daha 
önceki tahminlere oranla çok daha soğuk 
bir atmosfere de sahipti; en düşük sıcaklığı 
-167,44 santigrat dereceydi.

5. Yukarıdaki iki metnin dil ve anlatım özellikleri 
bakımından karşılaştırılması amacıyla aşağıdaki 
tablo oluşturulmuştur.

İki metnin dil ve anlatım özelliklerini karşılaştırmak 
amacıyla yapılan tabloda bir hata yapılmıştır. Bu 
tablodaki hatanın giderilmesi için aşağıdaki deği-
şikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) “Deneme” yerine “Sohbet” yazılarak
B) 2. Metnin anlatım biçimine “Tartışmacı anlatım” 
yazılarak
C) “Kanıtlanamaz “ yerine “Kanıtlanabilir” yazılarak
D) “Tanık gösterme” yerine “Sayısal verilerden yarar-
lanma” yazılarak
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1. Bizim insanımız hiçbir zaman yoksullara 
yardımdan kaçmaz.
2. Suçlular olay yerinden dakikalar içerisinde 
kaçmış.
3. Yarın törende şiiri nasıl okuyacağımı düşün-
mekten uykum kaçtı.
4. Çivi batan bahçe hortumu bir haftadır su 
kaçırıyor.
5. Hep beraber yemek yemek yemeye gittiği-
mizde hesabı ödemekten kaçmaz.
6. Daha yeni aldığı tül çorap ilk giyişinde kaç-
mış.
7. Annesine belli etmeden arka kapıdan bahçe-
ye kaçmış.

6.  “Bir sözcüğün birden fazla anlama gelecek 
şekilde kullanılabilmesine sözcükte çok an-
lamlılık denir.” Yukarıdaki numaralandırılmış 
cümlelerde “kaçmak” sözcüğü kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

A) 4               B)5               C) 6               D) 7

7. Bir deyimin istenilen etkiyi yapması için 
uygun zamanda ve kendi anlamına uygun bir 
biçimde kullanılması gerekir. Mesela duyduğu 
bir lafı saklayamayan hemen gidip başkalarına 
anlatan insanlar için (1) ağzında bakla ıslanma-
mak, bir kişi hakkında yalan yanlış söylemlerde 
bulunanlar için (2) çamur atmak,  bir kimseye 
aşırı derecede muhtaç kalmak anlamında (3) 
ocağına incir ağacı dikmek, bir anda sinirlenive-
ren insanlar için de (4) saman alevi gibi parla-
mak deyimleri kullanılır. Bu deyimler sayesinde 
çok uzun cümleler kurmadan etkili bir şekilde 
hislerimizi açıklayabiliriz. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 
deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış 
verilmiştir?

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

8. Aşağıdaki grafikte Almanya’nın bazı şehirleri 
arasındaki mesafe gösterilmektedir. Grafikteki 
bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda  harita-
da sarı, lacivert, turuncu, yeşil ve mor renkle 
gösterilen merkezler sırasıyla aşağıdaki seçenek-
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Berlin – Bremen – Hamburg – Stuttgart - 
Münih
B) Bremen – Berlin – Münih – Stuttgart - 
Hamburg
C) Berlin – Hamburg – Bremen – Münih - 
Stuttgart
D) Bremen – Hamburg – Berlin – Stuttgart – 
Münih
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9. Ahmet terim anlamlı kelimeler ile ilgili verilen 
bir ödev için yukarıdaki “Balık Kılçığı” diyagra-
mını hazırlamış ve diyagramdaki kelimeler ile 
ilgili cümleler kurmuştur. Buna göre diyagram-
daki kelimelerden hangisini istenilen anlam 
özelliğine uygun olarak kullanamamıştır?

A) Amerika’nın Orta Doğu ülkeleri ile olan 
ilişkilerinin kökeni petrolün ekonomik bir değer 
kazanması ile başladı.
B) Ameliyattan önce narkoz verilen hasta uzun 
süre narkozun etkisinden kurtulamadı.
C) Yer çekimin etkisi ile dünyamızı çepeçevre 
saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer denir.
D) Nedim Lale Devri’nde yazdığı beyitlerle dö-
nemin en ünlü şairlerinden biri oldu.

10. Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri yay 
ayraç içerisinde belirtilmiştir. Hangi cümlenin 
anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

A) Farz edelim ki ben seni, sen de beni hiç tanı-
madın. (Varsayım)
B) İki gün sonra vizyona girecek olan bu fiilm 
kesinlikle tutmayacaktır. (Ön yargı)
C) Gereksiz ayrıntılara çok fazla takılarak onca 
zamanını boşa harcadın. (Öz eleştiri) 
D) Karayollarından alınan verilere göre birkaç 
saat içerisinde trafik yoğunlaşabilir. (Tahmin)

11. Âdetlerimizde, alışkanlıklarımızda, davra-
nışlarımızda her türlü gariplik ve aykırılıklardan 
kaçınmalıyız; bunlar insanı başkalarından ayı-
ran, insanlıktan çıkaran şeylerdir. İskender’in 
saray nazırı Demophonos güneşte titrer, gölgede 
terlermiş.Böyle bir tabiata kim sinirlenmez? Ben 
öylelerini gördüm ki, elma kokusuna Azrail’i tercih 
ederler, fare dediniz mi ödleri kopar; kaymak 
gördüler mi mideleri bulanır. Germanicus horoz 
görmeye, horoz sesi işitmeye dayanamazmış. Bu 
gariplikler insanın içindeki gizli bir dertten doğa-
bilir ama  erkenden çaresine bakılırsa, bunların 
önüne geçilebilir sanırım. Ben  kendi hesabıma  
bunlardan, gördüğüm eğitim yoluyla kurtuldum 
ama bu iş pek kolay olmadı. Şimdi, birkaçı hariç 
her türlü yiyecek içeceğe iştahım açıktır. Vücut 
daha kıvrakken, bütün alışkanlıklara, gereklere 
göre  eğilip bükülmektedir. 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki düşünceler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Yazar “Ağaç yaşken eğilir” atasözüne katıl-
maktadır.
B) İnsanların kişiliğini ortaya çıkarabilmesi için 
farklı olması gerektiğini savunmaktadır.
C) İnsanların eğitim yoluyla tuhaflıklardan kurtu-
labileceğine inanmaktadır.
D) Bazı insanların hiç akla gelmeyecek şeylere 
tiksinti duyabileceğini düşünmektedir.

12. Birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili tereddüte 
düştüğümüzde “her ikisi ya da ikincisi anlam kay-
bına uğrayan birleşik kelimeler birleşik, diğerleri 
ayrı yazılır.” formülünü kullanabiliriz. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümle-
lerde kullanılan birleşik kelimelerin hangisinin 
yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Uzun zamandır gözü ağrıyordu, ağrının sebebi 
itdirseğiymiş.
B) Babam alet çantasından kargaburnunu getir-
memi istedi.
C) Tören için kendisine camgöbeği renginde bir 
elbise almış.
D) Yazın cırcırböceği sesleri arasında sohbet 
etmek ne güzeldir.
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13. Yukarıdaki soru işaretinin kullanım yerlerini 
gösteren bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Uzun bir aradan sonra gelen bu ziyaretini 
neye borçluyuz acaba?
B) Bu kadar kötülüğü insanlara nasıl yapabildiği-
ni merak bile etmiyorum?
C) Danışmada bekleyen adama uzun uzun der-
dimi anlattım. Sonra kafasını kaldırdı:
- T.C. kimlik numaranız?
D) Bizi sıkıntıya sokan bu ekonomik kriz 
1997(?)-2000 yılları arasında gerçekleşti.

14. “Eskiler büyük kumandanları  türlü halleriyle 
inceledikten sonra her birinde şöhretin asıl se-
bebi olan bir özel değer bulurlardı.” cümlesinin 
öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Yer Tamlayıcısı – 
Nesne – Yüklem
B) Özne – Nesne – Yer tamlacısı – Zarf Tamlayı-
cısı – Yüklem
C) Özne – Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Yer Tam-
layıcısı – Yüklem
D) Özne – Zarf Tamlayıcısı– Nesne – Yer tamla-
yıcısı – Yüklem 

15. Cümleler yüklemin yerine göre kurallı ve 
devrik, yüklemin türüne göre isim ve fiil cümleleri 
olarak sınıflandırılır. Buna göre aşağıdaki cümle-
lerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir.

A) Ordumuz düşmana karşı milletin duası ve her 
bir yiğidin onurlu direnişiyle savaştı.
B) Okulun dış duvarlarında kullanılan malzeme 
su geçirmeyen plastik boyaydı.
C) Uzun bir yolculuk ve türlü maceralardan sonra 
dedesinin yaşadığı köye vardı.
D) Hayatı boyunca hiç kimseye minnet etmemiş 
ulu bi çınardı o. 

16.
 
Burda çiçekler açmıyor
Kuşlar süzülüp uçmuyor
Yıldızlar ışık saçmıyor
Geçmiyor günler geçmiyor.

Yukarıdaki dizelerde şairin içinde bulunduğu 
ruh halini en iyi özetleyen sözcük hangisidir?

A) Özlem        B) Karamsarlık  
C) Sıkılmak    D) Kaygılanmak

17. Aşağıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
anlam ilişkileri yay ayraç içerisinde verilmiştir. 
Hangi cümle ya da cümlelerin anlam iişkisi 
yanlış gösterilmiştir?

I.  Konu ile ilgili bilgisine başvurulmak üzere ka-
rakola çağırıldı. (Amaç-sonuç)
II. Kendisi ile ilgili konuşmaktan hoşlanmadığı 
için böyle ortamlarda sessiz kalıyor. (Sebep-so-
nuç)
III. Bizim takım gol attıkça onun da neşesi yerine 
geliyordu. ( Sebep-sonuç )
IV. İnsanlara değer vermeyi öğrenirse mutlaka 
değer görecektir. (Koşul-sonuç)
V. Daha sağlıklı olayım diye düzenli olarak spor 
yapıyor. ( Sebep-sonuç ) 

A) V              B) I-II             C) III-V         D) III-IV 



6

18. Ömer Seyfettin ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı hikayelerinde milli şuuru uyandırmayı amaçlamıştır.
B) Cumhuriyet tarihimizde yazdığı hikayeler en çok okunan yazardır.
C) Yazdığı eserlerde çocukluk döneminin hatıralarını görmek mümkündür.
D) Her tür metinde sade bir dil kullanılması gerektiğinin koyu savunucularındandır.

19. Yüce dağlar birbirine göz eder,
Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder,
İçmiş gibi geceyi bir yudumda
Göğün mağrur bakışlı bulutları

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla-
rından hangisi kullanılmıştır?

A) Kişileştirme        B) Konuşturma
C) Benzetme          D) Tezat

20. Sude, Ahmet, Ömer, Azra, Ecrin ve Samet 
sınıf başkanlığı seçimi için aday olmuştur. Seçi-
min sonuçları ile ilgili olarak bilinenler şunlardır:
- Toplam 30 oy kullanılmıştır.
- Ahmet 15 oy almıştır.
- Ömer ve Azra’nın aldığı toplam oy Sude’ye 
eşittir.
- Ecrin 4, Samet 1 oy almıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre seçimin ikincisi 
kim olmuştur?

A) Ecrin         B) Ömer      C) Azra       D) Sude Cevap Anahtarı

suayip
Damga


