
 

 

 

 

(I) Sayıları hızla azalmakta olan bal arıları 

 kanatlarını saniyede 200 kez sallayarak saatte 24 

km hızla uçabilirler. (II) İnsanların gıda elde etmek 

için kullandığı tek böcek türüdür. (III) Arılar daha 

önce gördükleri insanların yüzlerini, özelliklerine ve 

detaylarına dikkat ederek, tekrar gördüklerinde 

tanıyabilirler. (IV) Büyük iki göze sahiplermiş gibi 

görünseler de aslında arıların beş gözü vardır. (V) 

Bal arıları, tıpkı insanlar gibi, onları verimsizliğe 

iten mesleki kaygılardan ötürü strese girerler. 

Bu  parçadaki bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) I. Cümlede bal arılarının sayısının azalma 

sebebinden bahsedilmiştir. 

B) II. Cümlede sadece bal arılarına ait bir 

özellikten bahsedilmektedir. 

C) IV. Cümlede arıların yanıltıcı bir özelliği dile 

getirilmiştir. 

D) V. Cümlede arılarla insanların ortak bir özelliği 

dile getirilmiştir. 

 

 

 

İki hafta kaldı: Dev asteroit yaklaşıyor. NASA, dev 

bir asteroidin 4 Şubat’ ta Dünya’ ya en yakın 

konuma geleceğini bildirdi. Saatte yaklaşık 108 bin 

kilometre hızla Dünya’ ya yaklaşan dev asteroit, 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesini(NASA) 

alarma geçirdi. “Tehlikeli”  kategorisinde 

değerlendirilen asteroit, 4 Şubat günü gezegenimize 

4.208.641 km mesafeden geçecek. Bilim adamları, bu 

büyük kaya parçasının Dünya ile temas etmesi 

durumunda Dünya’nın buz devrine dönebileceğini 

belirtiyor.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Nesnel cümleler kullanılmıştır. 

B) Bilgilendirici bir metindir. 

C) Kurgusal unsurlara yer verilmiştir. 

D) Dili açık ve anlaşılırdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Başarısızlığı nasıl yorumlamamız gerektiği 

öğretilmediği veya yanlış öğretildiği için ilk 

başarısızlıklarımızı düzeltilebilir bir sonuç olarak 

görmeyip onu kimliğimiz haline getirerek gücümüzü 

içeriden bağlıyoruz. Önemli bir basket maçının kritik 

bir anında yaptığı üç sayılık atış denemesi potadan 

geçmeyince, “Bu atışım başarısız oldu.” demek ile “Ben 

zaten hiçbir şeyi beceremem. “demek arasında önemli 

bir fark vardır. “Şu anda param yok.” demek ile “Ben 

fakirim.” demek arasında büyük fark vardır. İlk tutum 

davranışı yargılar, düzeltilebilir nedenlere götürür; 

ikincisi ise başarısızlığı kimlikleştirir. Bir şey kimlik 

halini alınca, tutarlılık kanunu gereği beyin onu tasdik 

eder ve her seferinde tekrarlar. Eğer bir şey 

doğrulanmazsa beyin onu göz ardı eder. Böylece 

başarısızlık sürekli hale gelir. Başarılıların gittikçe 

başarılı, başarısızların ise gittikçe başarısız olmasının 

en önemli nedeni budur. 

 

Yukarıdaki metne göre başarısızlığın sürekli hale 

gelmesinin nedeni hangisidir? 

 

A)Başarılıların sürekli başarılı olduğunu görünce 

kendi başarısızlığına üzülmek.  

 

B)Başarısızlığı kimlik haline getirerek sürekli 

başarısız olacağına inanmak. 

 

  C)Başarısızlıklarımızı kendimizin dışındaki durumlara 

bağlamak.  

 

   D)Başarısızlığı düzeltilebilir bir sonuç olarak görmek. 
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I.            Günlerce duvarları özenle boyayan İrem, 

emek emek hazırladığı çalışmasına büyük bir 

gururla baktı. Üzerinden bütün yorgunluğu 

gitmişti. Odasına çekildi, kahvesini yudumlarken 

kendi kendine “ İyi ki bu işe başlamışım.” dedi.  

II. Selim tüm gün bir oraya bir buraya koştu. 

Kreşte ayağının değmediği yer kalmamıştı. Ne 

zaman ki çıkış zili çaldı; sanki bunları o yapmamış 

gibi uslu bir çocuk olup annesinin elinden tutarak 

evin yolunu tuttu. Güneş batarken evine gitmek, 

günün en güzel anıydı. 

III. Hayatım kendi ellerimde değil. Bazen 

düşünüyorum da her şeyi başkaları için yapıyor, 

başkaları için yaşıyorum. Birazdan alarm çalacak 

ve kendimi yine ait hissetmediğim işlerin peşinde 

koşarken bulacağım.  

IV. Bu sabahı heyecanla bekliyorduk. 

Öğretmenimiz koridorda göründü. Uzun süren 

tedavisi sonrası ilk dersiydi. Usulca kapıyı açtı. 

Bizi ellerimizde çiçeklerle görünce önce yerinde 

durdu, sonra gözlerinden dökülen birkaç damla 

yaşı sildi. “ İşte benim yaşama sebeplerim! İşte 

bunun için günüm aydın olsun, günümüz aydın 

olsun çocuklar!” dedi. 

Bu paragraflardan hangisinde yer, zaman, 

şahıs ve olay unsurlarının hepsi bir arada 

bulunmaktadır? 

A)Yalnız II                     B) II ve III              

C) I ve IV                       D) II ve IV 

  

                                  

Okuduklarını ve yazdıklarını tam olarak anlayabilen 

kişilere okuryazar kişi diyoruz. Bir ülkenin 

okuryazar kişi oranı, o ülkedeki kitap okuma 

oranıyla paralellik gösteriyor. Bu 

bağlamdaTürkiye'de düzenli kitap okuyanların oranı 

neredeyse binde bir. Bu oran, en fazla kitap okuyan 

ülkelerin başında gelen İngiltere ve Fransa’da yüzde 

21, Japonya'da yüzde 14, ABD'de yüzde 12 

civarındadır.Yukarıdaki metinde aşağıdaki 

düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer 

verilmemiştir? 

A) Tanımlama  B) Sayısal verilerden yararlanma 

B) Karşılaştırma  D)  Tanık gösterme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan 

yerlerden herhangi birine getirilemez? 

A)Bülbülün Çektiği Dili Belasıdır 

B) Sözü Söyle Alana Kulağında Kalana 

C) Söz Var İş Bitirir Söz Var Baş Yitirir 

D) Söz Dediğin Yaş Deridir Nereye Çeksen Oraya 

Gider 

 

 

(I)Cumhuriyet’ten sonra çay tarımını düzenleyen ilk 

yasa 1924’te çıkarılmış; ardından aynı yıl Rize’de “Çay 

Araştırma Enstitüsü” kurulmuş. (II)1930’ların sonundan 

başlayarak çay tarımı gelişme göstererek, 1985’e kadar 

devlet tekelinde olan çay alımı, işlenmesi ve satımı o yıl 

yerli ve yabancı firmalara açılmış.Yukarıdaki  II 

numaralı cümlede  geçen altı çizili sözcüğün cümleye 

kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisi ile 

özdeştir?  

A) Kapitülasyonlar ile birçok devlete ülkemizde ticaret  

yapmanın önü  açılmış. 

 B)Yol açılmış, biriken vasıtalar sel halinde akmaya 

başlamıştı. 

C)Perdelerin rengi güneşten iyice açılmış. 

D)Kasabada  bir çırçır fabrikası açılmış. 

SORU 4           (Gönül Menteş YANIK) 

SORU 5                       (Erhan ŞAHİN) 

Atasözleri yıllarca birikimin neticesinde 

günümüze kadar süregelmiş ve belli bir kültür 

birikimini  barındıran sözlerdir. Bu sözler 

toplumumuza ait olduğundan hemen herkes 

tarafından bilinir. Örneğin, yerinde kullanılan  

sözlerin her şeyi yoluna sokacağı fakat ölçüsüz 

ve sert söylenen sözlerin karşı tarafı 

öfkelendireceği anlamında ‘……………..’ ,   

insan güzel konuşabilir ama bazı durumlarda 

güzel sözlü olmak onun zararınadır anlamında 

’……………….’ ,  karşı tarafa bir şeyler 

anlatmaya çalışırken ona çok sayıda öğütte 

bulunur yararına yarayacak şeyleri söyleriz 

fakat karşı taraf bunları belli zaman geçtikten 

sonra unutur anlamında ‘………………’  

atasözlerini kullanırız. 

 

SORU 6                       (Devran ÇELİK) 

SORU 7                       (Deniz KİRAZ) 
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Sol Yukarı: Geçmiş ile ilgili bir resim düşünüyor. Mesela kişiye, "Ortaokulunun duvarının boyası ne renkti?" diye 

soru sorarsanız, o geçmişteki görsel bir anıyı hatırlamaya çalışacağı için sol yukarı bakacaktır. 

Sol Yana: Geçmiş ile ilgili işitsel bir anı düşünüyor. Örnek olarak, "Dinlemekten en çok hoşlandığın şarkı 
hangisi?" diye sorarsanız, kişi sol yana bakacaktır. 
 
Sol Aşağı: Geçmiş ile ilgili dokunsal bir anı düşünüyor. "Sıcak bir banyoya girdiğin bir zamanı düşün ve sıcaklığı 
hisset", sorusu onun sol aşağıya bakmasını sağlayacaktır. 
 
Sağ Yukarı: Görsel olarak oluşturduğumuz resimleri düşünürken buraya bakarız. "Nasıl bir evin olmasını 
isterdin? Şekli ve bahçesi nasıl olurdu?", sorusu onun sağ yukarı bakmasını sağlayacaktır. 
 
Sağ Yana: İşitsel tasarlanan sesleri ifade eder. "Suyun altında sesin nasıl duyulur?" sorusu onun sağ yana 
bakmasını sağlayacaktır. 
 
Sağ Aşağı: Tasarlanan dokunsal hisler, içsel diyalogları ifade eder. "Alanya'ya tatile gittiğini düşün ve sıcak 
kumların üstüne yattığını hayal et, sıcak kumları hissediyor musun?" sorusu onun sağ aşağı bakmasını 
sağlayacaktır. 
 
Şu an ortaöğretim 11. sınıfta eğitim öğretim gören Ayşe, müzik dersinde öğretmeninin çaldığı bir ezgiyle ilkokul 
yıllarına gitmiş ve ilkokul 2. sınıfta öğrendiği bir şarkıyı hatırlayarak sınıfta mırıldanmaya başlamıştı.Yukarıdaki 
açıklamalar doğrultusunda Ayşe'nin düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

                 A)         B)         C)          D) 

 

 

1. Geçtiğimiz hafta Nature dergisinde yayımlanan 
bir yazıya göre bu kanıt, uydunun donuk 
kabuğunun altındaki okyanustan püsküren buzlu 
ve tuzlu toz taneciklerden kaynaklanıyor.  

2. Ancak uydunun buz kabuğunun altında sıcak 
su kaynaklarının olduğuna dair güçlü kanıtların 
ortaya çıkmasıyla bu ihtimal şimdi daha da 
güçlendi.  

3. Birkaç yıl önce Satürn’ün en geniş halkası olan 
E halkasında bulunan bu toz tanecikleri, 
Enceladus’un yüzeyindeki çatlaklarından 
püsküren sıcak su kaynaklarından gelen 
materyalle beslendiğine inanılıyor. 

4. Satürn’ün buzla kaplı uydusu Enceladus, 
yaşamın mümkün olabileceği bir yer olarak 
(teoride) bilim insanlarını umutlandırıyordu.  

5. Fransa’daki Nantes Üniversitesi’nden Gabriel 
Tobie, bu taneciklerin kimyasal doğasının 
“Dünya’daki ilk canlı organizmaların doğum 
yeriyle” aynı türden bir ortamın varlığına işaret 
ediyor olabileceğini yazdı.  

 
Yukarıdaki cümlelerden anlamlı ve kurallı bir 
metin oluşturmak için sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
 
A) 4-2-1-3-5  B) 3-5-1-2-4 
 
C) 4-2-1-5-3  D) 3-1-2-4-5 

 

 

SORU 8                                                                                                 (Tayfun BAŞDEMİR) 

SORU 9                                                                                                 (Tayfun BAŞDEMİR) 
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Gazeteci:…………………………………………? 

Mohsen Namjoo: Manhattan East Village bölgesinde 

Drom adında çok iyi bir müzik mekânı var. Yakın 

arkadaşlarım olan Serdar ve Mehmet adında iki 

Türk’ün sahibi olduğu bu mekân, sunduğu müziğin 

çeşitliliği ile oldukça dikkat çekici. İlk olarak 2012 

yılının Ağustos ayında orada İranlı bir perküsyoncu 

dostum ile bir konser verdim ama orada en iyi 

konserimi 2014 yılında Türkiye’den gelen kanun ve 

klarnet çalan iki müzisyenle birlikte gerçekleştirdim. 

İnanılmaz yetenekli müzisyenlerdi, hiç prova 

yapmadan benim müziğime ayak uydurabildiler ve 

enstrümanlarını çalış tarzlarıyla beni büyülediler. 

Klarnetçi olanın adı İsmail, kanunimiz de Tamer’di. 

İstanbul’a İsmail ile birlikte gelmeyi düşünüyordum 

fakat vize problemleri dolayısıyla gelemeyecek. 

Yukarıda İranlı sanatçı Monsen Namjoo ile 

yapılmış bir röportajdan bir kesit yer alıyor. 

Namjoo’nun verdiği cevap, aşağıdaki sorulardan 

hangisinin karşılığı olabilir? 

A) Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz? 

B) En sevdiğiniz enstrüman hangisidir? 

C) Türk müzisyenler ile unutamadığınız bir anınız 

var mı? 

D) Türkiye’ye ne zaman geleceksiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen ipuçları doğrultusunda noktalı bölüme 

hangi cümle gelmelidir? 

A) Babam iki bavulu aynı anda taşıyabiliyor.  

B) Siz resimli kitaplara bakadurun. 

C) Kardeşim yolda yürürken düşeyazdı. 

D) Penceredeki güvercin pır diye uçuverdi. 

 

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı 

NASA'dan yapılan açıklamada, Cassini keşif 

aracının, Satürn'ün halkalarını oluşturan toz ve 

kayaçların, gezegenin manyetik alanının etkisiyle 

hızla yüzeye doğru çekildiğini ve bu yüzden 

halkaların hesaplanandan çok daha hızlı şekilde 

yok olduğunu tespit ettiği belirtildi. NASA’nın 

Goddard Uzay Uçuş Merkezi' nden James 

O’Donoghue, Voyager 1 ve 2 keşif araçlarının, 

daha önce yaptığı ölçümlerde, halkalardan her 

yarım saatte bir olimpik havuz büyüklüğünde 

buzun çözündüğünü belirlediğini hatırlatarak, 

"Yalnızca bu veri, halka sisteminin 300 milyon 

yılda tamamen yok olacağını gösteriyor. Buna 

Cassini'nin Satürn'ün halkalarından gezegenin 

ekvatoruna düşen materyal miktarına ilişkin 

ölçümlerini eklediğimizde halkların ömrünün 

100 milyon yıldan az olacağını anlıyoruz. 

Satürn'ün toplam ömrünün 4 milyar yıl olduğu 

düşünüldüğünde bu oldukça kısa bir süre." 

dedi. 

 

Yukarıdaki metinde aşağıdaki ifadelerden 

hangisine ulaşılamaz? 

 

A) Satürn gezegeni böyle devam ederse en 

fazla 100 milyon yıl sonra yok olacaktır. 

 

B) Satürn halkalarının hesaplandığından daha 

hızlı yok olmasının tek nedeni üzerindeki 

manyetik alandır. 

 

      C) Cassini keşif aracından önce de Satürn 

gezegeni üzerinde araştırma yapmak için keşif 

araçları gönderilmiştir. 

 

        D) Satürn gezegeninin toplam hesaplanan 

ömür süresi, hesaplandığından çok daha kısa 

olacağı gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

SORU 10                    (Rıdvan GÖKSU) SORU 12            (Tayfun BAŞDEMİR) 

...............................................................

.. 

         BİRLEŞİK FİİL 

Cümleye "çabukluk ve kolaylık" anlamı katar. 

SORU 11         (Osman DEMİRATA) 
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Bir kimseye özgü belirgin özelliklere, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütününe kişilik denir. Kişilik pek çok bilim 

insanı tarafından farklı farklı tanımlanmış, değişik yönlerden incelenmiştir. Her ikisi de kardiyolog olan Meyer 

Friedman ve Ray Rosenman ise kişilik tiplerini A ve B olmak üzere iki farklı sınıfa ayırarak incelemiştir. İki 

kardiyoloğun teorisinde de kabaca A kişilik tipi daha saldırgan, sabırsız, hırslı iken daha rahat olanlar için B kişilik 

tipi tanımı kullanılmıştır. İşte o kişilik tiplerinin detaylı açıklaması: 

A Tipi Kişilik: Kuralcı olan bu kişiler, düzeni ve disiplini yaşamlarının ön planlarına yerleştirirler. Sabırsız olan A 

tipi kişilikler, istedikleri şeyin hemen olmasını bekler, olmayınca da telaşa kapılıp öfkelenirler. Başarı hırsları ile 

kendilerini sürekli baskı altında hisseder, deyim yerindeyse “bırak dağınık kalsın” cümlesinden hiç ama hiç haz 

etmezler. Zira bunu yapamazlar. Zamana bırakmayı ya da kabullenip yollarına devam etmeyi bilmezler. Amacına 

ulaşamadığında kendilerini dış dünya karşı kapatır ve genellikle işkolik olurlar. Kendilerini her zaman ön planda 

tutan bu insanlar, takıntılı, kinci ve bencildirler. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra zekalarıyla da ön plana çıkarlar. Ve 

rahat olmayı bilmeyen bu kişiler, diğer gruba göre kalp rahatsızlıkları yaşamaya çok daha meyillidirler. 

B Tipi Kişilik: A tipi kişiliğin tam zıttı olan B tipi kişilikte ise işler daha ağırdan alınmaktadır. Sabırsız, aceleci, 

işkolik ya da kinci olmayan bu kişiler, aile ile iş yaşam dengesi konusunda oldukça başarılıdırlar. Çok gerekli 

olmadıkça risk almaz, stresten uzak durur, sükûnet içerisinde yaşamayı tercih ederler. Topluluğa kolaylıkla uyum 

sağlar, A tipi kişiliğe göre öyle deliler gibi hırs yapmasalar da başarıyı yakalayabilirler. Affetmek, empati yapmak, 

sempati duymak gibi hususlarda gayet iyi olan bu kişiler, aza kanaat etmeyi de bilirler. Hem etrafındakileri mutlu 

eder hem de stresten uzak durarak kendini mutlu etmeye çalışır, esnek denilebilecek bir yaşam tarzını benimserler. 

Metne göre hangisi B tipi kişiliğe sahip olan birinin yapması beklenen bir durumdur? 

 

A)İlk sınavdan düşük not alan Ege sabaha kadar durmadan ders çalıştı. 

B)Mehmet Bey tam uyuyacakken tedirgin oldu ve yarın için hazırladıklarını kontrol etti. 

C)Maddi sıkıntı yaşayan Cüneyt Bey son parasını ailesiyle pikniğe harcadı ve çok eğlendi. 

D)İstediği oyuncak alınmayınca Furkan mağazada yerlere yatarak ağladı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iki metinde aşağıdakilerden hangisi ortaktır? 

A) Karşılaştırma yapmaları 

B) Bilgilendirici metin olmaları 

C) Benzetme yapmaları 

D) Olaya dayalı olmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 13                                                                                                          (Murat CEYLAN) 

Çita, kedigillerden, Afrika ve Güney Asya'da 

yaşayan, küçük bir kafası, uzun bacakları olan 

kızıl sarı üzerine kara benekli postuyla tanınan, 

eğitilerek ceylan avında kullanılabilen, 125 cm 

uzunluğunda bir memelidir. Çıtalar dünyanın en 

hızlı koşan hayvanlarıdır. Koşmaya başladığı 

gibi  130 km hızlara kadar çıkabilmektedirler. 

 

 

Çocuklar top oynayacaktı. Adam seçimi 

yapıyorlardı. Tartışıyorlardı. Sonunda en uzun 

boylusu aslan gibi kükredi, “Benim dediğim 

olacak çünkü top benim.” 

SORU 14                                                                                                          (Erdal GÖRMÜŞ) 
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Virgülün kullanım alanlarından bazıları şunlardır : 

    l. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 

özneyi belirtmek için konur. 

   ll. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 

konur. 

   lll. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri 

ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve 

sonuna konur. 

    Aşağıdaki örneklerden hangisi yukardaki 

kullanım alanlarından herhangi birisinin örneği 

değildir?  

A) Çocuklar, hemen buraya gelin yemek hazır. 

B) Ardahan’daki evime ,özlemini çektiğim yere, bir 

an önce varmak istiyorum. 

C) Asil Hanım, uzun bir süre ağladıktan sonra göz 

yaşlarını silmişti. 

D) Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi 

etmiyorsun, dedi. 

 

 

 

 

 

 

 
Doktor Ali Bey’in ortalama bir gününü nasıl 

geçirdiğini gösteren grafiğe göre aşağıdakilerin 

hangisi kesin olarak söylenemez? 

A) Günde ortalama 8 saat uyumaktadır. 

B) Ameliyatta geçen vakit, uyuduğu zamandan 

fazladır. 

C) Günlük girdiği ameliyat süresi ortalama iki buçuk 

saattir. 

D) Evine işinden daha fazla vakit ayırmaktadır. 

 
 
 

 

Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili 

bazı kurallar verilmiştir:  

• Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak 

kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. 

UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle 

başlar 

• Saray, köşk, han, köprü, kule, anıt vb. yapı 

adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar 

• Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik 

kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar 

• Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar 

bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri 

büyük yazılır. 

 

Bu kurallara göre,  

I.  Ankara Keçisi, Ankara’ya has bir keçi türüdür.  

II. Ankara Kalesi, Altındağ ilçesinde bulunan tarihi 

bir kaledir. 

III. Batıdan gelen soğuk hava dalgası, yurdumuzu 

etkisi altına aldı. 

IV. Geçen hafta Ümran Teyzem’i ziyaret ettim. 

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı 

yapılmıştır? 

 

A) I ve II.   B) III ve IV.    

C) II ve III.    D) I ve IV. 

 

 

 

 

 

 

(I) Yaşadığın yeri güzelleştirmek istersen en başta 

yüreğinde sevgi taşımalısın. (II) İnsan, ancak o 

zaman anlıyor bir çiçeğin filizlendiğini, ağacın 

yeşilini. (III) Birazdan bulutlar ulu tepelere 

yağmur döker. (IV) Sen de o tepelerden yarınına 

bak.  

 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

 

A) II numaralı cümlede altı çizili fiil haber 

kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. 

 

B) I numaralı cümlede altı çizili fiil gereklilik 

kipiyle çekimlenmiştir. 

 

C) IV numaralı cümlede altı çizili fiil istek 

kipindedir. 

 

D) III numaralı cümlede altı çizili fiil cümlede 

gelecek zaman anlamıyla kullanılmıştır. 

 

SORU 15                (Fırat DURMUŞ) SORU 17           (Volkan ERTUĞRUL) 

SORU 16       (Emel Canpolat OĞUZHAN) 
SORU 18                         (Ahmet SEYHAN) 
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Asırlık ıhlamurlar, kestaneler 

Nefes alır, hışırdar usulca ılık rüzgarda 

Su fıskiyesi parıldar, uysalca döner 

Havanın soluğunda, ağaç tepelerinde... 

Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesi kurgusal ifade 

içermemektedir? 

A) 1.   B) 2. 

C) 3.   D) 4. 

  

 

 

 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme 

yapılmamıştır? 

A) Annenden öğrendiğinle yetinme/Çocuğum, 

Türkçeni geliştir./Dilimiz öylesine güzel ki/Durgun 

göllerimizce duru,/Akar sularımızca coşkulu… 

B) Ben küçücük bir ağacım /Yurdumun bir 

bahçesinde,/Topraklar tüterken görün, /Dallarım 

çiçeklesin de.  

C) Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir 

günlüğüne /allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 

/oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında  

D) Uyandım baktım ki bir sabah,/ Güneş vurmuş 

içime;/ Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, /Pır pır eder  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durur, bahar rüzgârında. /Kuşlara, yapraklara 

dönmüşüm. 
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SORU 19               (Beyhan TOKDEMİR) 

SORU 20                           (Esra CULAN) 
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CEVAP ANAHTARI 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. D 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C 

10.  C 

11.  D 

12.  B 

13.  C 

14.  A 

15.  A 

16.  B 

17.  D 

18.  C 

19.  A 

20.  B 
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