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DİJİTAL VATANDAŞ
Dijital vatandaş, bilgi ve iletişim kaynakla-
rını güvenli, yasal ve ahlaki sınırlar için-
de kullanabilen, kullanırken eleştirebilen, 
çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tutum 
ve davranışların etik sonuçlarının farkında 
olan, dijital hak ve sorumluluklarını bilen, 
dijital ortamda iletişim kurabilen, teknolo-
jiyi kötüye kullanmayan, yaptığı paylaşım-
larda doğruya teşvik eden vatandaştır.

1. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bü-
tünü

2. Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren

3. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya 
kaçınması gereken davranışlar bütünü

4. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına 
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi

5. Tutulan yol, tavır

1. Bu paragrafta bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleşti-
riniz.

Yönergelerden yola çıkılarak bulmaca çözüldüğünde , , , ,  sembolleriyle belirtilen yerlere 
sırasıyla gelmesi gereken harflerin oluşturduğu sözcüğün tersten okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATELU  B) UYETA  C) ULETA   D) ATEYU

Eyüp HAYTA

2.  Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856’da Hırvatistan’ın bir köyünde doğmuştur.
 Tesla, 1891 yılında Tesla bobinini tasarlamış ve aynı yıl içinde bobinin patentini almıştır.
 Tesla bobininin çalışma prensiplerinden biri de elektriğin kablosuz olarak aktarılmasıdır.

Bu üç cümlenin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Elektriğin kablosuz olarak aktarılması amacıyla 1891’de Tesla bobinini tasarlayan Nikola Tesla, 10 Temmuz 
1856’da Hırvatistan’ın köyünde doğmuştur.

B) 10 Temmuz 1856’da Hırvatistan’ın bir köyünde doğan Nikola Tesla, elektriği kablosuz aktarma üzerine dayalı 
Tesla bobinini 1891’de tasarlamış ve o sene içinde bobinin patentini almıştır.

C) Hırvatistan’ın bir köyünde 1856’da doğan Nikola Tesla, elektriği kablosuz taşıma amacını 1891 yılında ürettiği 
Tesla bobiniyle gerçekleştirmiş ve bir yıl sonra bobinin patentini alabilmiştir.

D) 1891 yılında, elektriği kablosuz aktarma prensibine dayanan Tesla bobinini tasarlayan Nikola Tesla, 1856 
yılında Hırvatistan’ın köylerinden birinde doğmuştur.

Murat ÇELİK

4

3
1

2

5



ORTAK AKIL
LGS TÜRKÇE DENEMESİ

LGS Türkçe Denemesi2 En Güzel Yarınlara...

Nesneler ve ambalajların geri dönüşüm sürecinde kolay ayrıştırılabilmesini sağlamak için üretimlerinde kullanı-
lan materyali gösteren bir kod sistemi geliştirilmiştir. İçine materyal kodu ve altına da materyal adının kısaltması 
yazılan bu gösterim şeklinde klasik geri dönüşüm sembolünün üçgen formlu ve basitleştirilmiş bir versiyonu kul-
lanılmaktadır. 1-7 arası numaralar plastik türevlerine ayrılmıştır.

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

1 - PETE veya PET Polyethylene Terephthalate (Polietilen Teraftalat)
Pek çok ambalaj ve kullan-at şişelerde kullanılan en popüler malzemedir. Hem sağlam hem yumuşak-
tır, şeffaf ve ucuzdur. Gıdalarla kullanımı güvenlidir ama yeterince temizlenemediğinden tekrar kulla-
nımlar önerilmez. Dondurulması, bulaşık makinesinde yıkanması ve mikrodalga fırında kullanılması 
sağlık açısından sakıncalıdır. Bu ürünler: su, meşrubat, sos, yağ şişeleri vb.

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

2 - HDPE High-Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
Gıdalarla kullanımının güvenli olduğu kabul edilir. BPA içermez. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mik-
rodalga fırında kullanılabilir. Süt şişeleri, meyve suyu şişeleri, ev temizleme malzemesi şişeleri, şam-
puan şişeleri, çöp ve alışveriş torbaları vb.

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

3 - V veya PVC Polyvinyl Chloride (Polivinil Klorür)
Güçlü ve esnek bir maddedir. Isınınca ortaya çıkan klorür içeriği dolayısı ile gıdalarla kullanılmaz. Cam 
temizleyici ve deterjan şişeleri, şampuan şişeleri, gıda paketleme ve filmleri, dış cephe kaplaması, 
pencere, boru sistemleri vb.

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

4 - LDPE Low-Density Polyethylene (Düşük Yoğunluklu Polietilen)
Gıdalarla kullanımı güvenli, esnek bir plastik türüdür. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, mikrodalga fırın-
da kullanılabilir. Bunlar: …………………………………………………

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

5 - PP veya PE Polypropylene (Polipropilen) veya Polyethylene (Polietilen)
En güvenli plastik türleri olarak kabul edilen polipropilen ve polietilen içine konulan gıdalara hiçbir za-
rar vermez, zararlı madde salmaz. Yüksek erime noktasına sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, 
mikrodalga fırında kullanılabilir. Bunlar: ………………………………………………

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

6 - PS Polystyrene (Polistiren)
Erime noktası düşüktür, izolasyon özelliği yüksek bir malzemedir. Esnek yapısı nedeniyle nakliyede 
koruyucu malzeme olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan benzen dolayısı ile sıcak kullanımda 
gıda ile kullanımı önerilmez. Bunlar: ……………………………………………………..

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

7 - OTHER Other (Diğer)
6 tip tanımlama haricinde kalan malzemeler 7 rakamı ve Other (Diğer) ismiyle tanımlanmıştır. Farklı 
malzeme karışımlarını içeren nesneler için de bu kod kullanılmaktadır. Gıdaya uygun ama tanımlan-
mamış materyalleri de kapsadığından gıda için kullanılan malzemelerde de bu kod bulunabilir. 

                 Bunlar: …………………………………………………………………..

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI
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3. Diğer sayfada verilenlerden hareketle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilme-
lidir?

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

1

PETE

2

HDPE

3

PVC

4

LDPE

5

PP

6

PS

7

Other

A)

Alışveriş torbaları, sıkıla-
bilir şişeler, ekmek torba-
ları, gıda torbaları, kuru 
temizleme poşetleri, çan-
talar, giyim, halı vb.

Tek kullanımlık tabak ve 
bardak, et tabakları, yu-
murta kolileri, aspirin şişe-
leri, fıstık ambalajları vb.

Su damacanaları, kurşun 
geçirmez malzemeler, gü-
neş gözlükleri, DVD’ler, 
bilgisayar kasaları, yiye-
cek kapları, naylon, kamp 
ve spor su şişeleri vb.

Yoğurt kapları, mikrodal-
ga kapları, şurup şişeleri, 
ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, ilaç şişeleri vb.

B)

Su damacanaları,kurşun 
geçirmez malzemeler, gü-
neş gözlükleri, DVD’ler, 
bilgisayar kasaları, yiye-
cek kapları, naylon, kamp 
ve spor su şişeleri vb.

Yoğurt kapları, mikrodal-
ga kapları, şurup şişeleri, 
ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, ilaç şişeleri vb.

Yoğurt kapları, mikrodal-
ga kapları, şurup şişeleri, 
ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, ilaç şişeleri vb.

Tek kullanımlık tabak ve 
bardak, et tabakları, yu-
murta kolileri, aspirin şişe-
leri, fıstık ambalajları vb.

C)

Alışveriş torbaları, sıkıla-
bilir şişeler, ekmek torba-
ları, gıda torbaları, kuru 
temizleme poşetleri, çan-
talar, giyim, halı vb.

Yoğurt kapları, mikrodal-
ga kapları, şurup şişeleri, 
ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, ilaç şişeleri vb.

Tek kullanımlık tabak ve 
bardak, et tabakları, yu-
murta kolileri, aspirin şişe-
leri, fıstık ambalajları vb.

Su damacanaları, kurşun 
geçirmez malzemeler, gü-
neş gözlükleri, DVD’ler, 
bilgisayar kasaları, yiye-
cek kapları, naylon, kamp 
ve spor su şişeleri vb.

D)

Su damacanaları, kurşun 
geçirmez malzemeler, gü-
neş gözlükleri, DVD’ler, 
bilgisayar kasaları, yiye-
cek kapları, naylon, kamp 
ve spor su şişeleri vb.

Tek kullanımlık tabak ve 
bardak, et tabakları, yu-
murta kolileri, aspirin şişe-
leri, fıstık ambalajları vb.

Yoğurt kapları, mikrodal-
ga kapları, şurup şişeleri, 
ketçap şişeleri, kapaklar, 
pipetler, ilaç şişeleri vb.

Alışveriş torbaları, sıkıla-
bilir şişeler, ekmek torba-
ları, gıda torbaları, kuru 
temizleme poşetleri, çan-
talar, giyim, halı vb.

Eyüp HAYTA

4. Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Ancak bazı fiiller geçişli olmasına rağmen cümlede nesne bulunmayabilir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?

A) 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı, başarıyla sonuçlanıp 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

B) Ülkemizde 19 Mayıs günlerini Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak gururla kutlarız.

C) Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla analım.

D) Türk gençleri, Atatürk’ün izinde yürüyerek ondan aldıkları güçle gelecek çağa ulaştıracaklardır.

Perihan TOPUZ SARIKABAK
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5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bugün dünyada büyük bir çoğunluğun kullandığı yazı türü harf yazısıdır. Bu yazı türünü ilk ortaya çıkaranlar Fenike-
lilerdir. Fenikeliler, kolaylık sağlaması ve zamandan tasarruf sağlaması açısından bir takım sessiz harflerden oluşan 
22 harflik bir alfabe meydana getirmiştir. Tahminen milattan önce 20-15. yüzyıllar arasında meydana getirilmiş olan bu 
alfabe, Fenikelilerden İyonya’ya, daha sonrasında da Yunanistan’a geçmiştir. Yunanlılar bu alfabeye sesli harfler de 
katarak, daha gelişmiş ve bu alfabeyi kolay bir hale getirmişlerdir. Bu sesli harflerinin ilkinin adı “alfa”, ikincisinin adı ise 
“beta” idi. Bu iki harfin ismini yazı sistemine vererek bu yazı sistemine “alfabe” ismini koydular. Daha sonra bu alfabe, 
Yunanlılardan Roma’ya geçerek, Romalılar tarafından da geliştirip, değiştirildi. Bazı harf şekilleri değiştirilerek, ortaya 
Latin alfabesi çıkarılmış oldu. Günümüzdeki Latin alfabesi ise hemen hemen bu alfabenin aynısı şeklindedir. Günü-
müzde tüm dünyada yüzden fazla alfabe kullanılmaktadır. Latin alfabesi dışında en bilindik ve karakteristik olanları: 
Çin-Japon, Arap, Yunan, İsrail, Habeş, Ermeni alfabeleridir.

5. Parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

B) Tanımlama cümlelerine yer verilmiştir.

C) Karşılaştırma cümlelerine yer verilmiştir.

D) Anlatılan konuyla ilgili örneklere yer verilmiştir.

6. Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kullanmakta olduğumuz alfabe günümüzdeki haline çeşitli aşamalardan geçerek gelmiştir.

B) Bugünkü Latin alfabesi Romalılar tarafından oluşturulmuş ve hiç değişikliğe uğramamıştır.

C) “Alfabe” sözcüğü Yunancanın ilk iki sesli harfinin birleştirilip kısaltılmasıyla ortaya çıkmıştır.

D) Harflerin kullanılmaya başlanması günümüzden binlerce yıl önce olmuştur.

 

7. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını metinde bulamayız?

A) Günümüzde kullanılan Latin alfabesinde toplam kaç harf bulunmaktadır?

B) Yunanlılar günümüzde kullanılan Latin alfabesine nasıl katkıda bulunmuştur?

C) Fenikeliler niçin sadece sessiz harfler kullanmayı tercih etmişlerdir?

D) Latin alfabesinin bugünkü haline gelmesinde hangi milletler katkıda bulunmuştur?

Ahmet AYYILDIZ

8. I. Ani bir kararla yeni evimizden çıkıp eski evimize döndük. (Taşınma)

II. Öğretmen çıkar çıkmaz, bir dağ köyünde göreve başlamıştım. (Mezun olmak)

III. Yapılan incelemeler sonucunda sulardan bakteri çıktı. (Meydana gelmek)

IV. 1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Mustafa Kemal Samsun’a çıktı. (Karaya ayak basmak)

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde “çıkmak” sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlamda 
kullanılmamıştır?

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

Yaşar ULUKANOĞLU
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Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınmadan ilaçlama yapılırsa ürünlerde ilaç kalıntısı oluşmak-

tadır. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden bu durum, ilaç ürünlerinde iptallere neden olmakta; ülke, bölge ve 
ürün dünya pazarında kara listeye alınmaktadır. Büyük emek, zaman ve maddi maliyetlerle kazanılan pazar 
bir daha kazanılmamak üzere kaybedilmektedir.

 Her ilacın ambalajında belirtilen son ilaçlama ile hasat arasındaki süre mutlaka dikkate alınmalıdır.

5179 Sayılı Gıda Kanunu’na göre ürünlerinde zirai ilaç kalıntısı tespit edilenlere 6 aya kadar hapis, 24.420 liraya 
kadar para cezası verilir.

Kaçak ve Sahte İlaç
 Kaçak, içerisinde ne olduğu belli olmayan, çeşitli kimyasallar konularak oluşturulan sahte ilaçlar ile seyyar 

satılan ilaçla, çevre ve insan sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yanlış uygulamalara da neden olmaktadır.
 Zirai ilaçlar mutlaka ilaç bayilerinden satın alınmalı, ambalaj üzerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ruhsat 

işletmesinin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

9. Yukarıdaki verilenlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?

A) Kaçak ve sahte ilaç kullanımı insan sağlığını olumsuz etkileyerek hastalıkların dünya genelinde çoğalmasına 
neden olur.

B) Her ilacın ambalajı mutlaka incelenmeli ve tarım ürünü yetiştiricileri zirai ilaç etiketlerinde kullanılan işaretleri 
ve bunların anlamlarını öğrenmelidir.

C) İlaçlama yapılırken Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uyarıları dikkate alınarak hareket edilmelidir, aksi takdirde 
ceza yaptırımı söz konusu olur.

D) Doğru gübrenin ve ilacın tam zamanında uygun ölçüde kullanılması, insan ve çevre sağlığının korunmasını 
sağlar ve tarım ürünlerinin dünya çapında pazarlarda satışını olumlu etkiler.

Nihat ALTUN

ZİRAİ İLAÇ ETİKETLERİNDEKİ UYARILAR

 Kullandıktan sonra el-
lerinizi yıkayınız.

 Çocuklardan uzakta 
kilitli yerde saklayınız.

 Eldiven giyiniz.  Tehlikeli, balıklar için 
zararlıdır.

 Koruyucu elbise giyiniz.  Tehlikeli, hayvanlar 
için zararlıdır.

 Burun ve ağzı koruyunuz.

 Maske kullanınız.

 Siperlik veya gözlük 
kullanınız.
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10. 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.
4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

Edebiyat ve sinemanın ortak amacı, estetik zevk uyandırarak kurguya dayalı anlatım boyutunda kültür, düşünce 
ve bilgi aktarımı sağlamaktır. Edebiyatta sanatçının yöntemi kalem ve hayal gücü çevresinde oluşur, yayın aşa-
ması ile son bulur. Sinema, senaristin kaleme aldığı senaryonun; yönetmen, oyuncular, görüntü ve ses yönetmen-
lerinin ortak çalışmalarından oluşan görüntünün perdeye aktarılması aşamalarından geçer. Edebiyat amacına 
ulaşmak için dili, sinema görüntüyü kullanır.Edebiyat dilin bireysel tarzda kullanımıdır; sinema hareketli görüntü, 
söz, gürültü ve müzik gibi farklı anlatım boyutlarını kullanır.

Bu metinde virgül yukarıda numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

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

Necla KAVLAK

11. Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini kendi 
kendisiyle konuşuyormuş havası taşıyan bir üslupla kaleme aldığı yazılara deneme denir. Deneme, yazarın göz-
lemlediği ya da yaşadığı olay, olgu, durum ve izlediği varlıklarla ya da herhangi bir kavramla ilgili izlenimlerinin belli 
bir plana bağlı kalmayarak, tamamen kendi kişisel görüşüyle serbestçe yazıya döktüğü kısa metinlerdir. Deneme 
yazarı öne sürdüğü düşünceyi doğrulama, ispatlama, kanıtlama kaygısı taşımaz.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olabilir?

A) Tablo bittiğinde Osman Hamdi Bey, onun bir başyapıt olduğuna karar verdi. Sonuçtan hayli memnun görünü-
yordu. Fakat resmi görenler Osman Hamdi Bey’in tabloda ne anlatmak istediğini anlamakta zorlanmışlardı. 
Birbirlerine “kaplumbağa terbiyecisi” diye bir mesleğin olup olmadığını soruyorlardı. En okumuş yazmışları 
bile böyle bir meslekten söz edildiğini hiç duymamışlardı. Aslında Osman Hamdi Bey de yaşadığı dönemde 
herkesçe bilinen, sıradan işler yapmamıştı. İlk Türk arkeoloğu, ilk Türk müzecisiydi, ressamdı, güzel sanatlar 
akademisi müdürlüğü yapmıştı. Tam bir kaplumbağa terbiyecisiydi.

B) Günümüzde ağaçlardan, bitkilerden, nehirlerden hatta çöplerden bile enerji elde ediliyor. Bu kaynaklara bir 
yenisi de yakın zaman önce Doç. Dr. Özgür Şahin tarafından eklendi. Çalışmalarına Columbia Üniversitesinde 
devam eden Dr. Özgür Şahin, havadaki nem değişimlerinin kaynağı olan buharlaşmadan elektrik elde edebilen 
bir jeneratör geliştirdi. Dr. Şahin, moleküllerde ve canlı hücrelerde rastlanan sıra dışı mekanik olayları gözlem-
leyip açıklamak ve bunlardan ilham alarak sağlık, çevre ve enerji ile ilgili önemli sorunlara çözüm olabilecek 
yeni teknolojiler geliştirmek üzerine çalışmalar yapıyor.

C) Tartışma ile neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan 
ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra, neyi aradıklarını bilemez olurlar: Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına 
inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir kelimeye, bir benzerliğe takılır; kimi söylenene kulak bile vermeden 
bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenmediği için her şeyden kaçınır, 
hiçbir fikri kabul etmez; ta başından her şeyi karıştırır yahut da söz kızışınca, büsbütün susar ve bir daha ağzını 
açmaz; bilgisizliğini küskünlüğünün altında saklar; mağrur bir küçümseme ya da budalaca bir alçak gönüllülük-
le tartışmadan kaçar.

D) Ay üzerinde üs kurmayı ve 2030’larda Mars’a ayak basmayı planlayan insanoğlunun önündeki en büyük engel 
uzay boşluğu. Çünkü uzay ortamında insan vücudu çok farklı etkilere maruz kalıyor. Daha iyi uzay araçları 
yapmaya devam eden insanoğlu tıp alanında da ciddi gelişmeler gösteriyor. İnsan vücudunun uzay ortamında 
nasıl davrandığını her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Derin uzay yolculuklarına bizi hazırlayan projelerden bi-
rinde ikiz kardeşlerden biri 400 km yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilirken diğeri Dünya’da 
bırakıldı. Bu sayede mikro-çekim ortamında insan vücudundaki değişimler ikizlerin vücut verilerini karşılaştıra-
rak daha iyi anlaşılabilecekti.                     Reha AŞIK
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12. Ayaz, Burak, Cemre, Demet ve Sedef isimli kişiler “sarı, mavi, beyaz, yeşil ve kırmızı” renklerle boyalı yan yana 
yapılan evlerde oturmaktadır. Bu kişiler “ A, B, C, D ve E” marka telefonlardan birini kullanmakta ve aynı zamanda 
“kedi, köpek, kuş, ördek ve balık” türündeki hayvanlardan birini beslemektedirler. Bu kişilerle ilgili verilen bilgiler 
şunlardır:
 Beyaz evde oturanın iki komşusu vardır ve bu evin solunda mor ev vardır.
 Kırmızı ev sarı ve yeşil evin ortasında yer almaktadır.
 İki kişi adının ilk harfi ile aynı marka telefon kullanmaktadır.
 Sarı evdekinin E marka telefonu vardır ve komşusu kedi beslemektedir.
 Köpek besleyen Cemre kırmızı evde oturmaktadır.
 D marka telefonu olan kişi yeşil evdedir.
 Sedef, Ayaz ile Burak’ın arasındaki evdedir ve C marka telefonu vardır. Ayrıca Ayaz kanatlı bir hayvan besle-

memektedir.

Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Sedef beyaz evde oturmaktadır ve komşusu ördek beslemektedir.

B) E marka telefonu olanın komşusu köpek beslemektedir.

C) Burak sarı evde oturmaktadır ve balık beslemektedir.

D) Demet yeşil evde oturmaktadır ve D marka telefonu vardır.

Murat ÇELİK

13. Atatürk Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu. Kalabalık bir halk kitlesi, iskelede etrafını çevirmiş bulunmakta idi. 
Bir kadının, elinde bir kâğıtla Atatürk’e yaklaştığı görüldü. İhtiyar, zayıf bir kadındı. Ata’nın yolunu keserek titrek 
bir sesle:

“Beni tanıdın mı oğul? Ben sizin Selanik’te komşunuzdum. Bir oğlum var, Devlet Demir Yollarına girmek istiyor. 
Siz onu alsınlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu yine işe almamış. Ne olur bir kere de siz söyleseniz.”

Atatürk’ün çelik bakışlı gözleri samimiyetle parladı. Elleriyle geniş jestler yaparak ve yüksek sesle:

‘’Oğlunu almadılar mı ?’’ dedi. ‘’Ben tavsiye ettiğim halde mi almadılar? Ne kadar iyi olmuş. Çok iyi yapmışlar. Yeni 
anlayışımız böyle gelişecek.’’

Kadın kalabalığın içinde kaybolmuştu ve Atatürk adeta coşku dolu bir sesle:

……………………………………...........................

Yukarıdaki konuşmanın akışına göre boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İşte Cumhuriyetimizden beklediğimiz netice budur.

B) Halkımız ilelebet refah içinde olacaktır.

C) Yeni iş alımları yapmalıyız.

D) Halkımızın her kesimi sözümü iyi dinlemelidir.

Derya YİĞİT
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14. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen birtakım eklerle türetilen; cümle içinde isim, sıfat ve zarf olarak kulla-
nılabilen sözcüklere fiilimsi denir.

Aytmatov’un edebiyatta yakaladığı özgün renk, beyaz perdede kendini gösterir. Romanlarının neredeyse tamamı 
senaryolaştırılan Cengiz Aytmatov’un eserlerinin çoğu birçok yönetmen tarafından sinemaya ya da tiyatroya uyar-
lanmıştır. Aytmatov’un eserlerinin çok güçlü olması bir anlamda filmlerin romanla mukayese edilmesine neden 
olur. Ancak bu uyarlamalardan bir tanesi vardır ki o tam bir efsaneye dönüşür. O da “Selvi Boylum Al Yazmalım” 
filminden başkası değildir.

Yukarıdaki parçada altı çizilen sözcüklerin fiilimsi türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İsim 
Fiil

Sıfat 
Fiil

Zarf 
Fiil

yakaladığı +
senaryolaştırılan +
olması +
edilmesine +

 B) İsim 
Fiil

Sıfat 
Fiil

Zarf 
Fiil

yakaladığı +
senaryolaştırılan +
olması +
edilmesine +

C) İsim 
Fiil

Sıfat 
Fiil

Zarf 
Fiil

yakaladığı +
senaryolaştırılan +
olması +
edilmesine +

 D) İsim 
Fiil

Sıfat 
Fiil

Zarf 
Fiil

yakaladığı +
senaryolaştırılan +
olması +
edilmesine +

Yeliz BİNGÖL

15. İster el yapımı deyin ister artizan… Ekmek, seramik, sabun, çikolata… Seri üretim olarak bildiğimiz bu ürünlerin el 
yapımı hallerine her geçen gün daha sık rastlıyoruz. Artizanal gıda ürünleri, gıda ekonomisinin en hızlı büyüyen 
alanlarından biri olmakla birlikte sanattan mimariye kadar her alanda hızlı bir yükselişte.

Arkasındaki el emeğinden çok etiketle ölçülen lüks anlayışı, son zamanlarda değişime uğradı. Artık lüks tanımı-
nın içinde gerçeklik, samimiyet ve anlam var. Yapanın el izini taşıyan, ruhunu yansıtan, benzersiz olan ürünler 
daha kıymetli artık. İnsanlar artık sadece aldıkları ürünü değil; üreten kişinin hikayesini ve üretim sürecini de 
önemsiyorlar. Yani sonuç kadar süreç de önemli. Her seferinde alınan riskler, yaşanan hatalar insanlar tarafından 
önemseniyor artık.

El yapımı bir seramiğe bakıp kenarlarında yamukluk bulabilirsiniz, tattığınız çikolata daha önce yediklerinize ben-
zemeyebilir. Artizanal ürünlerin verdiği en büyük keyiflerden biri de bu olsa gerek: Bir benzerinin olmaması…

Aşağıda verilen görsellerden hangisini/hangilerini artizanal ürünlere örnek olarak gösteremeyiz?

I IIIII IV V

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

Eyüp HAYTA
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16. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?

A) Suç ve Ceza romanı suçluluk duygusu üzerine yazmıştır ve Dostoyevski’nin dört büyük romanından biri olarak 
kabul edilir.

B) Suç ve Ceza romanı dünya klasikleri arasında kabul edilen, pek çok dile çevrilen ve en çok okunan romanlar-
dan biridir.

C) Suç ve Ceza romanı ile dünyaya adını duyuran Dostoyevski, romanı ilk olarak Vremya adlı dergide bölümler 
halinde yayımlamıştır.

D) Suç ve Ceza romanını, yazar, Semipalatinsk’te zorunlu görevdeyken beş yılda yazmış ve piyasaya çıktıktan 
sonra çok ilgi görmüştür.

Melih KORKMAZ

17. Birleşik, sıralı ya da bağlı cümlelerde yer alan fiil ve fiilimsiler arasında etkenlik-edilgenlik açısından bir uyum ol-
malıdır. Aksi takdirde çatı uyumsuzluğu ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dersten sonra arkadaşlarla bir araya gelip doğa gezisine gidildi.

B) Hiçbir öğrencim sorumluluklarını ihmal etmemiş, bu ödülü hak etmişti.

C) Ankara’da kiralar çok pahalı olduğu için ev tutmaktan vazgeçtik.

D) Taşı toprağı altın şehri görmek hatta yerleşmek istiyorum.

Haydar YORUL

01

02

03
Suç ve Ceza, Dostoyevski’nin 
dört büyük romanından biri olarak 
kabul edilmektedir. Roman ya-
zarın en uzun ikinci romanı olma 
özelliği taşımaktadır. Roman ilk 
olarak 1866’da Vremya adlı ede-
biyat dergisinde bölümler halinde 
yayımlanmıştır. Daha sonra kitap 
haline getirilmiştir.

Dostoyevski’nin Semipalatinsk’te zo-
runlu görevde iken yazdığı Suç ve 
Ceza, piyasaya çıktıktan sonra Rus-
ya’da çok ilgi görmüştür ve hüzünlü 
hikâyesi ile çok etkili olmuştur. Dün-
yanın en büyük romanlarından biri 
sayılan Suç ve Ceza; dünya klasikleri 
arasında kabul edilmiş, pek çok dile 
çevrilmiş, Dostoyevski’nin adını dün-
yaya duyurmayı başarmıştır

Suç ve Ceza Dostoyevski’nin bü-
tün dünyada en çok okunan ve 
yazarın olgunluk döneminin ilk 
büyük romanıdır. Eser, felsefi bir 
çözümleme ve polisiye romanı 
olma özelliği taşıyan suç ve suç-
luluk duygusu üzerine yazılmış 
en başarılı romanlardan biridir. 
Yazarın bu romanı diğer dört bü-
yük romanı gibi dünya klasikleri 
arasındadır.
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Pırasa, yeşil yaprakları beyaz kısmı diğer kısımlarından 100 kat daha fazla beta-ka-
roten ve iki kat kadar C vitamini içerir. Pırasa A, C ve E vitaminleri kombinasyonu 
yanında içerdiği diğer mineraller ve bileşenler yardımıyla cildi güneş ışınlarından 
korur.

18. Etkili ve doğal bir idrar söktürücü olan pırasa bu özelliği ile bir bakıma cilt 
sağlığını da olumlu anlamda etkilemektedir. Vücudun temizlenmesini sağlar 
ve cilde parlak bir görünüm kazandırır.

Pırasa manganez, demir, C vitamini ve folat gibi mineraller açısından iyi bir kay-
naktır. Pırasa tüketimi saç sağlığını koruma açısından hayati önem taşımaktadır.
C vitamini ve demir açısından çok zengin olan pırasa saçların dökülmesini engel-
leyebilir. Bunun yanında saç köklerini güçlendirir, hatta dökülen saçların yeniden 
çıkmasına yardımcı olabilir. Saç dökülmesine neden olan anemi sorununu ortadan 
kaldırabilir.

Serbest radikallere karşı çok etkili olan pırasa damarların dayanıklılığını arttırır ve 
hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa aynı zamanda vücutta bulunan bütün dokuların 
sağlığını koruyan K vitaminini bol miktarda içermektedir. Bunun bir sonucu olarak 
sağlam ve sağlıklı damar sisteminin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu özelliği 
sayesinde kan dolaşımını hızlandırır.

Pırasa K vitaminin içeriği yüksek osteokalsin, kemik sağlığı için hayati önem taşı-
maktadır. Bir fincan pırasa tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu K vitaminin nerdeyse 
3/1’ni sağlayabilir. Bu perspektiften bile baktığımızda pırasanın kemik sağlığı için ne 
kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterlidir.

Pırasa kilo vermeyi sağlar. Ayrıca pırasa doğal bir iştah kapatıcıdır. Pırasanın yük-
sek miktarda lifle içermesi uzun süre açlık hissini bastırır. Bunun yanında çözünür 
ve çözünmez lifler bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar, bunun bir sonucu ola-
rak da kabızlık gibi kilo vermeye engel olan hususları ortadan kaldırır.

Buna göre, 
I. Saçlarının parlak olmasını isteyen Göknur.
II. Kabızlık sorunu yaşayan İhsan.
III. Aç olduğunu hisseden Mert.
IV. Fazla kilo almak istemeyen Merve.
V. Hafta sonu denize gitmek isteyen Sude.

hangileri pırasayı kesinlikle tüketmelidir?

A) İhsan ile Merve B) Göknur ile Sude C) Mert ile Merve  D) Göknur ile İhsan 

Eyüp HAYTA
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19. Eleştirel düşünce ile bilimin ve sanatın gelişmesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Bilim, felsefe ve mantığın gelişme-
siyle insanlığın doğaya ve sanata bakış tarzı değişmiş, onlar karşısında eleştirel bir tutum doğmuştur. İnsanlık, 
çağlar boyunca doğruyu, iyiyi, güzeli en üstün değerler olarak görmüş, fakat doğrunun iyinin, güzelin ne olduğu 
sorusuna değişmez ve yeterli bir cevap bulamamıştır. Bu sorulara verilen cevaplarda daima benzer yönler ve farklı 
yönler olmuştur. Bilimde ve sanatta, bu sorulara verilen her yeni cevap, aslında daha önce verilen cevapların bir 
eleştirisidir. Aynca, her yeni edebî eser, aslında kendisinden önce yaratılmış eserlere karşı bir cevap niteliğindedir. 
Bilim ve sanat tarihinde her nesil, kendisinden önceki neslin fikirlerini beğenmemiş, kendi çözümlerini önermiştir. 
Yeni görüşler, kimi zaman doğrudan yeni eserler yaratma yoluyla kimi zaman yaratılmış eserler üzerine fikirler 
üretme yoluyla ortaya konmuştur. Bu ikinci yaklaşım, asıl eleştiri alanı olarak gelişmiştir.

Bu metinden hareketle,
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Eleştiri

sözcükleri anahtar kelime olarak yazılmıştır.

Ali’nin arkadaşıyla görüşeceği saat metnin anahtar kelimesinin olmadığı saattir. Buna göre Ali arkadaşıyla 
saat kaçta görüşecektir?
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Ümit ŞEN
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20. Verilen görsele bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yetiştiricilikten elde edilen ürünler 2014 yılında daha fazladır.

B) Avcılıktan elde edilenlerin ürünlerin büyük bir çoğunluğu deniz balıklarıdır.

C) 2013 yılındaki toplam üretim 2014’teki üretimden en az %10 fazladır.

D) Yetiştirilen su ürünleri avlanan deniz ürünlerinden daha karlıdır.

Ümit ŞEN

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

2013 2014
TON

607.515 Toplam tüketim 537.344 %11,6

374.121 Avcılık 302.211 %19,2

233.394 Yetiştiricilik 235.133 %0,7

Avcılıktan Elde 
Edilenler

295.168 Deniz Balıkları 231.058 %21,7

43.879 Diğer Deniz 
Ürünleri 35.019 %20,2


