
1. 2014 Nisan TEOG 

Tiyatro bu yıl baştan sona ilgiyle izlenebilecek, çarpıcı bir oyunla açtı perdelerini. (1) Bu oyun sağlam 
bir kurguya sahip. (2) Olaylar dizisinin canlandırılmasında ve sahne geçişlerinde saat gibi işleyen bir 
çözümlemeye gidilmiş. (3) Ne var ki, dekorlar ve ışık düzeni bu çözümlemeye yeterince katkı 
sağlayamıyor. (4) Ayrıca, bazı oyuncular seslerini ve bedenlerini iyi kullanamadıkları için rollerini 
başarıyla yerine getiremiyorlar.  

Bu parçada yazarın oyun hakkındaki düşüncesi, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
değişmeye başlamıştır? 

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

 

2. 2016 Kasım TEOG 

(I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz 
denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez 
yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü 
yazılar olduğunu zannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? 

A) II. B) III. C) IV. D) V. 

 

3. 2016 Kasım TEOG 

(I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz 
denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dahil edilemeyen melez 
yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü 
yazılar olduğunu zannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı. 
 
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? 
 
A) II. B) III. C ) IV. D)V. 

 

4. 2016 Mayıs TEOG Mazeret 

Aldığım şeylerin parasını ödemekten haz duyarım; omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten 
kurtulmuş gibi olurum. Ama hesap kitap, pazarlık isteyen alışverişe yanaşmam. Yaradılışıma çok aykırı 
gelen o sıkıcı konuşmalara düşmektense pazarlık ortamını bırakır kaçarım. - - -  

Bu metin aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa düşüncenin yönü değişir? 

A) Böylelikle özenle koruduğum saygınlığımı yitirmemiş olurum.                                               
B) Ne var ki kısa bir süre sonra yine sevmediğim bir pazarlık ortamında bulurum kendimi.   
C) Gelgelelim çevremdekiler bu huyumu pek beğenmezler.                                    
D) Öte yandan pazarlığın insan ilişkilerini geliştirdiğini de bilirim. 
 
 
 



 
5. 2014 Mayıs TEOG Mazeret 
 
(I) Uzaktan bakıldığında doğanın akışı insanın içini sıkar. (II) Tepemizde kımıldamadan duran gökyüzü, 
her sabah doğup her akşam batan güneş, bir deniz, durmadan tekrarlanan aynı şeyler… (III) Ne kadar 
usanç vericidir doğa bu haliyle. (IV) Doğanın tekrarlanan bu döngüsü bir yandan hayata bağlar insanı. 
(V) Her gün doğan güneşle yeniden doğar, hayata yeniden başlarsınız. 
 
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazarın düşüncesinin yönü 
değişmiştir? 
 
A)  II.     B)  III.    C)   IV.     D)   V. 
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