
 

2000 yılında gösterime giren Yeşil Yol adlı film en sevdiğim filmler arasında yer alıyor. İçime işleyen bu film 

Frank Darabont tarafından yönetilmiş ve yayımlandığı dönemde oldukça ses getirmiş. Yeşil Yol, bir hapishane 

görevlisi ile bir mahkûmun öyküsünü anlatıyor. Amerika’da Elektrikli sandalye ile idam cezasının olduğu dönem-

lerde sıradan hapishane yaşantısı birden hareketleniyor. Bir gün John Coffey isimli, korkutucu görünümlü bir 

adam hapishaneye geliyor. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. 

(I) Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmıştır. (II) Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan 

doğaüstü güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkarıyor. (III)Film ilerledikçe gerçekler orta-

ya çıkmakta ve bu da izleyicinin sinirlerini alt üst etmektedir. (IV) Film sonunda ise ağlamamayı ancak sinirleri 

çelik gibi olanlar başarır. 

 

 

 

1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. 

SORU 1

Bu metinle ilgili,

I. Yayımlandığı dönemde evrensel bir beğeni ka-

zanmıştır.

II. Film hapishane yaşamını anlatmaktadır....................

III. Coffey, cinayet işlediği için idama mahkûm

edilmiştir.

IV. Filmdeki Coffey karakteri olağan dışı yetenekler

sergilemektedir.

Hangisine ulaşılamaz?

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

 

SORU 2 

Bu metinde altı çizili deyimlerin anlamları aşa-

ğıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile doğru 

verilmiştir? 

A) Şefkat duymak - donup kalmak 

B) Üzülmek - acısını hissetmek  

C) Hoşuna gitmek - inanmamak 

D) Çok etkilenmek - ne yapacağını şaşırmak 

 

 

 

 

 

 

SORU 3 

Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakiler-

den seçeneklerden hangisi söylenemez? 

A) Anlatım I. kişi ağzından yapılmıştır. 

B) Öznel ve nesnel ifadelerden yararlanılmıştır. 

C)Öyküleyici bir anlatım tercih edilmiştir. 

D) Eserin içeriği ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

 

 

 

 

SORU 4 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede fiilimsi kullanılmıştır. 

B) II. cümlede fiilimsi sıfat görevindedir. 

C) III. cümledeki zarf-fiil cümleye zaman anlamı 

katmaktadır. 

D) IV. cümledeki birden fazla fiilimsi kullanılmıştır. 
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SORU 5

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi

savunmak ve kanıtlamak için yazılan bir türdür.

Herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda

bilgi vermek amacıyla yazılır. Bilimsel bir konuda

yazılabileceği gibi herkesçe bilinen bir durum hak-

kında bilgi vermek ve bunun doğrulunu kanıtlamak

için de yazılabilir. Makale hazırlarken sade bir dil

kullanılır ve somut özellikler ön planda tutulur.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki metinlerden han-

gisi bir makaleden alınmamıştır?

A) Bilgisayarlar artık insanların bir parçası haline

geldiler. İş ve okullardan, kişisel kullanıma kadar,

günlük hayatın bir çok işinde vazgeçilmez bir araç

oldu. İlk bilgisayarlar; 1970’li yıllarda, kişisel he-

saplama parçaları satmaya başlayan Ed Roberts

adında bir kişi tarafından geliştirilmiştir.

 

B) 1860'da Ağah Efendi ile birlikte Tercüman-ı 

Ahvâl gazetesini çıkaran İbrahim Şinasi, 1862'de de 

Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarmıştır. Devlet işlerini 

eleştirdiği gerekçesiyle devletteki işinden atılmıştır. 

Gazeteyi Namık Kemal'e bırakmış ve 1865'te Fran-

sa'ya gitmiştir. 

 

C) Boyalar önceleri çeşitli sanat eserlerinde dekora-

tif amaçlarla estetik değerler için kullanılmıştır, 

günümüzde ise daha çok çeşitli yapı malzemelerini 

dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılır bunun 

yanında yüzeysel ışığı düzenleyerek mimari kısım-

ları aydınlatıcı bir malzeme olarak uygulanmakta-

dır. 

 

D) Bilgisayarlar çıktığında kâğıda olan ihtiyacın 

azalacağı düşünüldü ancak bu düşüncenin doğru 

olmadığı kısa zamanda anlaşıldı. Çünkü insanın 

bilgisayar ekranından bir şeyler görmek hoşuna 

gitmemişti ve bilgisayardan çıktı alma dönemi baş-

ladı. Öyle ki bugün orman ülkesi ülkelerin bile kâğıt 

üretimi kendine yetmez duruma geldi. 

 

 

 

SORU 6 

Virgül dilimizde çok kullanılan bir noktalama 

işaretidir. Bu nedenle kullanım alanları oldukça 

geniştir. Virgülünkullanıldığı yerlerden bazıları 

şunlardır: 

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve ke-

lime gruplarının arasına konur. 

II. Cümle içinde ara sözleri ayırmak için kullanılır. 

III. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış 

kelimelerden sonra konur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi burada 

verilen kullanım alanlarına örnek verilemez? 

A) Teyzem, beni büyüten kadın, bu hayatta pek çok 

zorluğa göğüs gerdi. 

B) Ali geldi, gördü, istediğini bulamayınca bir hı-

şımla odadan fırladı.  

C) Hızla üstünü giyip, son sürat saçlarını dişlerini 

fırçalayarak evden çıktı. 

D) Kimya, matematik, biyoloji ve fizik bölümlerin-

den birine girebileceğine inanıyordu. 

 

SORU 7 

Yazdığı deneme kitabında laf salatası yapmaması 

beni kitabı oldukça değerli kılıyor. Bunun yanında 

yalın bir dil kullanması da benim hoşuma gitti. Ya-

zarın, konuyu bu bahsettiğim durumlardan uzak 

şekilde ele alması konuya tam olarak odaklanması-

nı sağlamış.  

Bu metinde aşağıdaki açıklamalardan hangisini 

karşılayan bir söz kullanılmamıştır? 

A) Bir durumla ilgili ilgisiz her şey anlatmak 

B) Anlatımı süsten, sanattan arındırmak 

C) Mantık hatalarından kaçınmak 

D) Tek bir duruma dikkat kesilmek 



 
SORU 8 

(I) Güneş tepelerden yeni yeni doğmuş, neşeyle uyanan çocuklara gülümsüyordu. (II) Çocukların kalpler bugün 

bir farklı atıyordu çünkü bugün bayramdı. (III) İçlerinden birisi yeni alınmış ayakkabılarını dün geceden hazır-

lamış sabah yapacağı ziyaretlerde giymek için can atıyordu. (IV) Hemen yataktan fırladı, anne ve babasının elini 

öptü, ayna gibi parlayan ayakkabılarını giyerek babasıyla caminin yolunu tuttu. 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede kişileştirme yapılmıştır. 

B) II. cümlede abartma yapılmıştır. 

C) III. cümlede karşıt ifadeler kullanılmıştır. 

D) IV. Cümlede benzetme yapılmıştır. 

 

SORU 9 

Son dönemde Türkçe adına kötü şeyler yaşanıyor. Ya sözcükler yanlış yazılıyor ya da Türkçeleri yerine yabancı 

sözcükler çokça kullanıyor. Tamam, teknolojik olarak pek de buluş yapamadığımız bir gerçek, yeni buluşları 

bizim isimlendiremediğimiz de doğru. Buna rağmen en azından başka milletlerin buluşlarına TDK tarafından 

verilen Türkçe karşılıkları kullanabiliriz ama insanımız dil konusunda oldukça bilinçsiz maalesef, bunu bile 

yapamıyoruz. 

Yazarın yakındığı durumlar düşüldüğünde aşağıdaki seçeneklerde bulunan görseller farklı bir durumu 

ifade eder? 

A)  

 

B)  

C)  D)  



 
SORU 10 

Bugün bahsedeceğimiz mimari eserin yapımında kullanılan mermer, parlak ince ve mavi damarları bulunan 

beyaz bir mermerdir. Bu yapı aslında bir türbe olarak düşünülmüş ancak mimari olarak çok ustaca yapıldığı 

için farklı anlamlar da yüklenmiştir. Yapının kubbesi üzerinde altınlı bir alem bulunmaktadır. Toplam olarak 4 

adet minare bulunmakta olup minarelerde beyaz mermerden yapılmıştır, avlusu ise kare şeklinde tasarlanmış-

tır ve bu kare zeminin kenar çizgileri net şekilde bellidir.  

Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)

 
 
 

B)

 

C) 

 

D)

 
 

 

SORU 11 

Yazarın eserleri tıpkı kendi parmak izi gibidir. Öykülerinde kullandığı karakterler, olaylar size hiç keşfedilme-

miş bir dünyanın kapılarını açıyor. Yazarın öykülerini okurken ağzınız adeta açık kalacak. 

Metinde altı çizili kısımda yazarın eserinin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? 

A) Sürükleyiciliği 

B) Özgünlüğü 

C) Gerçekçiliği 

D) Yalınlığı 



 
SORU 12 

GAZETECİ:  

(I) 

ÖĞRETMEN:  

Eğitim insanların kültürleri bakımından önemlidir. 

Eğitimsiz kalan bir toplumun gelişmesi de pek 

mümkün değildir zaten. Bu nedenle yöneticiler ön-

celikli olarak eğitime eğilmelidirler. Aksi halde top-

lumların hayatında çok büyük yaralar açılacaktır. 

GAZETECİ:  

(II) 

ÖĞRETMEN:  

Eğer eğitim bundan ibaret olsaydı kültür hayatımız 

olmazdı. İnsanlar örneğin tabelaları okuyabilirdi, 

gidecekleri yerleri rahatlıkla bulurdu ancak görgü-

süz ve cahil olurlardı. Bunun böyle olmasını hiç 

birimiz istemeyiz. Bu nedenle eğitime tek yönlü 

bakmamak gerekir. 

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakile-

rin hangisi getirilmelidir? 

A) 

(I) Eğitimi sevmeyen öğrenciler için ne düşünüyor-

sunuz? 

(II) Eğitim sizce tek boyutlu mudur? 

B) 

(I) Eğitimin toplum için önemi nedir?  

(II) Eğitimin sadece okuma yazma süreci olduğunu 

düşünenlere ne söylersiniz? 

C) 

(I) Eğitim size ne ifade ediyor? 

(II) Kültür hayatının oluşabilmesi için eğitim kalite-

si önemli midir? 

D) 

(I) Eğitimin toplumu şekillendirdiğini düşünüyor 

musunuz? 

(II) Eğitimde teknolojinin iyi kullanılması eğitim 

kalitesini arttırmakta yeterli midir? 

İBB Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, Ocak 2019'la bir-

likte Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde 

yetişkin ve çocuk oyunları, Üsküdar Kerem Yılma-

zer Sahnesi’nde yetişkin oyunları sergilemeye baş-

lıyor. 629 koltuk kapasiteli Sultangazi Hoca Ahmet 

Yesevi Sahnesi ve 214 koltuk kapasiteli Üsküdar 

Kerem Yılmazer Sahnesi’nin hizmete girmesiyle 

haftalık seans sayısı 55'ten 70'e, yetişkin oyunları 

oynanan sahne sayısı 7'den 9'a çıkıyor. Bu seans 

artışları da bize gösteriyor ki insanların tiyatroya 

ilgileri her geçen gün artıyor. 

13 ve 14. soruları metne göre cevaplayınız. 

SORU 13 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesin ola-

rak çıkarılabilir? 

A) İBB Şehir Tiyatroları iki büyük tiyatro ile tiyat-

roseverlere hizmet veriyor. 

B) İki tiyatroda da her yaştan tiyatroseverlere uy-

gun eserler sergilenmektedir. 

C) Yeni sahnelerin hizmete girmesiyle her yaş gru-

bu için de seans sayıları artmıştır. 

D) Tiyatro sanatına ilginin artması tiyatro sanatçı-

larına ayrılan bütçenin de artmasını sağlamıştır. 

 
SORU 14 

Metinde altı çizili kısımla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylemez? 

A) Aşamalı bir durum bildirmektedir. 

B) Neden-sonuç ilgisi kurulmuştur. 

C) Çıkarım cümlesidir. 

D) Öznel ifadeler kullanılmıştır. 

 
SORU 15 

Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek yük-

lem görevi üstlenirler. Yüklem bir sözcükten oluşa-

bileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden han-

gisinin yüklemi bir sözcük grubundan oluşma-

mıştır? 

A) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

B) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 

C) Dönülmez akşamın ufkundayız. 

D) Sevdiğimin elidir kalbime nakış işleyen.



 
SORU 16 

 

Bu görselden hareketle; 

I. İnternet kullanıcı sayısının toplam nüfusuna göre oranına, 

II. İnternete bilgisayardan giren kullanıcı sayısının yıllara göre artıp azaldığına, 

III. 2018 yılında internete giren sayısının 2016 yılına göre artış miktarına, 

IV. İnternete cep telefonu ile giren kullanıcı sayısına, 

V. İnternete bağlanılan cihazlar içinde tabletin kullanım oranına, 

Hangilerine ulaşılamaz? 

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

 
SORU 17 

Bir cümlede; öznenin, farklı kişilerden oluşmasına göre, yüklemin hangi kişi ekini alması gerektiği belli kuralla-

ra bağlanmıştır. Bu kurallara uyulmadığında özne-yüklem uyuşmazlığı ortaya çıkar. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? 

A) Türkçe denemesindeki o soruyu bir ben bir de yeni gelen öğrenci doğru cevapladı. 

B) Annem ile ablam düğün alışverişi için çarşıya gitmişler. 

C) Sen ve arkadaşların okulda yapılacak işlerin görüşüleceği o toplantıya katılmayın.  

D) Sınıfta herkes konuşuyor; hiç kimse bir türlü susmuyor. 



 
SORU 18 

Beden dili insanlık tarihi açısından kullandığımız en eski iletişim aracımızdır. Çünkü beden dili, kelimelere baş-

vurulmadan gerçekleştirdiğimiz duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Kişinin vücut diline bakarak o anki 

durumu ile ilgili yargı çıkarılabilir. İletişim için önemli olan karşıdakini dinleme ve anlatılanlara dikkat kesilme 

gibi durumların vücuda yansıması iletişime olumlu katkıda bulunacağı aşikârdır. Bunun yanında karşıdakine 

söz vermeme ya da karşındakinden vakin kazanmaya çalışma hatta savunmaya geçme gibi durumların vücuda 

yansıması iletişimi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle günümüzde beden dili ile alakalı pek çok çalışmalar ya-

pılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Konuya odaklanma: Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, çenesini avucunun içine almak 

 Konuşmayı kesmek: Kulağına dokunma, işaret parmağını dudağının yakınına götürme, elini konuşanın 

koluna koyma 

 Oyalama: Bir nesne ile uğraşma, bir nesneyi temizleme ya da çiğneme 

 Savunmacı duygular: Kollarını ve bacaklarını göğüs hizasında çapraz olarak tutma 

Buna göre seçenekteki kişilerden hangisinin iletişimi olumlu yönde sürdürdüğü söylenebilir? 

A)   B)      C)    D)  

 

SORU 19 

(I)Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kuru-

lalı görülmemiş bir olay gerçekleşir.  (II)Ölüm, o 

güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve 

hiç kimse ölmez.  (III)Bir anda ülkeye dalga dalga 

yayılan sevinç çok geçmeden yerini hayal kırıklığı 

ve kaosa bırakır. 

(IV)Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkın-

lığını, çelişkili tepkilerini ve ahlaki çöküşünü, edebi, 

toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde 

işleyen José Saramago, geçici olanla ebedi olanı 

birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak 

Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş’u, başladığı gibi bitiri-

yor: “Ertesi gün hiç kimse ölmedi.” 

Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş 

José SARAMAGO 

(Kitap Tanıtım Bülteninden) 

Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi bağlı cümledir? 

 

A)  I   B) II    

C) III   D) IV 

SORU 20 

Bir sınıftaki öğrenciler ve okudukları kitapların 

sayfa sayıları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Öğrenciler Zeynep, Esra, Selin, Ali ve Mehmet 

’tir. 

 Zeynep Selin’den az Ali’den fazla kitap okumuş-

tur. 

 En az okuyan öğrenci Esra’dır. 

 Mehmet; Ali ve Zeynep’ten çok okumuştur fakat 

en çok okuyan değildir. 

Bu bilgilere göre en çok okuyandan en az oku-

yana doğru sıralama nasıldır? 

A) Selin – Mehmet- Zeynep- Ali- Esra 

B) Selin- Mehmet- Ali- Zeynep- Esra 

C) Mehmet- Selin- Zeynep- Ali –Esra 

D) Mehmet- Zeynep- Selin- Ali- Esra 
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