
1. 2015 Kasım TEOG 

Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. 
Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar 
boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl 
çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? “Emgek” 
kelimesinden “zahmet”e, “eziyet”e ve son olarak “emek”e nasıl dönülmüş? “Takat”tan “dayanma 
gücü”ne, “başarım”a, ardından “performans”a nasıl geçilmiş? 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dilimizin gelişim ve değişim süreci 
B) Dilimizdeki yabancılaşmanın nedenleri 
C) Dilimizin kazanç hanesine yazılan kelimeler 
D) Dilimizde karşılığı olmayan kelimeler 

 

 

2. 2016 Nisan TEOG 

Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan 
harman olmuştur bu topraklarda. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. 
Doğudan, batıdan; İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. 
Almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür.  

Bu metinde Anadolu’nun hangi özelliği vurgulanmıştır? 

A) Birçok kültürün buluşma noktası olması                                                           
B) Nüfusunun her dönemde yoğun olması                                                                
C) Her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması                                     
D) Coğrafyasının insan ilişkilerini sarsması 

 

 

3. 2016 Nisan TEOG 

Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana 
dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde 
nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır. 

Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir? 

A) İnsani değerleri aşılaması            
B) Ezber gücünü artırması       
C) Dil zevki vermesi                           
D) Millî kimliği benimsetmesi 

 

 

 



4. 2016 Mayıs TEOG Mazeret 

Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış 
bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak 
düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı 
şiirlere tek kitap üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır. Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle 
ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar.  

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?                    

A) Çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırmanın faydaları                                          
B) Çocukların hayal dünyasını geliştirecek şiirlerin taşıdığı nitelikler                                                      
C) Çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırmada antolojilerin önemi                           
D) Antolojilerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar 
 

 

 

5. 2018 PYBS 

Yıllarca yaşadığım küçük kasabadan tayinim nedeniyle ayrılıp İstanbul’a yerleştim. Gözümün yeşile, 
ayağımın toprağa değdiği bir yerden kalkıp soğuk betonların arasında esir kalmam bana ilk şoku 
yaşattı. Araba yığınlarının içinde saatlerce süren yolculuklar ayrı bir sorundu. İşten eve dönüp kafa 
dinlemek istediğimde ise susmayan şehir beni rahat bırakmadı. Yüz seksen daireli bir binada bırakın 
komşuluk etmeyi, birbiriyle selamlaşmaktan kaçan insanlarla yaşamak ise ayrı bir acı. 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsan ilişkilerinin zayıflaması 
B) Şehir yaşamının zorlukları 
C) Doğanın betonlarla yok edilmesi 
D) Trafik yoğunluğunun zararları 

 

 

6. 2018 PYBS 

Masalını, ninnisini dinlemeden uyumayan, sokaktan eve girmeyen çocuklarımızın dünyası değişti. 
Kendimize ait özelliklerimiz teker teker yok olmaya, hayat pınarlarımız kurumaya başladı. Çünkü 
teknolojinin nimeti olan yığınla alet hayatımızdaki yerini çoktan aldı. Bilgisayar fareleri, televizyon 
kumandaları çocukların emziği gibi. Ne yapsak da çocuklarımızı yeniden masallarla, sokaktaki 
oyunlarla, doğayla buluştursak? 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocuk oyunlarının yok olması 
B) Teknolojinin çocukların hayatına etkisi 
C) Masallara gereken önemin verilmemesi 
D) Elektronik aletlerin çeşitliliği 

 



CEVAPLAR 

1. A 
2. A 
3. B 
4. C 
5. B 
6. B 

 


