
1. 2014 Nisan TEOG 

Küçük bir kasabada mutlu bir aile yaşıyordu. 
Onlardan o kadar etkilenmiştim ki bir duvar resmiyle 
yaşamlarını yansıtmak istedim. Bu ailede gördüğüm 
bütün mutlulukları, umudu ve huzuru çizmeye 
başladım. Resmi bitirmek üzereyken atölyeme 
geldiler. Resme bakıp sordular: “Bunu siz mi 
yaptınız?” Büyük bir heyecanla yanıt verdim: “Hayır, 
aslında siz yaptınız. Ben yalnızca sizde gördüklerimi 
resmettim.” 

 

Ben heykellerimde insanları mutlu, üzgün, endişeli 
yani gerçek hâlleriyle aktarmaya çalıştım. 
Düşündüklerinin ve hissettiklerinin yüzlerinden 
okunabilmesi için çabaladım. Belki de bu yüzden 
bana “gerçeği mermere işleyen usta” diyorlar. 

 

Bu metinlere göre, her iki sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Beğenilmekten mutlu oldukları                  B) Düşüncelere önem verdikleri                                                           
C) İnsanları olduğu gibi yansıttıkları               D) Var olanı değiştirerek aktardıkları 

 

2. 2014 Kasım TEOG 

Bir gün şiirlerimdeki Türkçe sözcükler dediler ki: 
"Arkadaş, sen aynı şiirinde hem Türkçe bir sözcük 
kullanıp anne diyorsun hem de yabancı bir sözcük 
kullanıp valide diyorsun. Dizelerin içine yabancı bir 
sözcük koyarsan bu zengin bir dil kullanımı olmuyor. 
Ya bizi seç ya da onları..." Ben de başladım güzel 
dilimiz Türkçeyle yazmaya. 

 

Geçen hafta bir seminer sonrası çok sevdiğim şair 
arkadaşımla bahçede biraz oturduk. Bana iyice 
yaklaşarak "selfie" pozu ver de bu anı 
ölümsüzleştirelim, dedi. Birden durgunlaştım. 
Nedenini sorduğunda, Türk Dil Kuru mu 
vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda "kendi 
fotoğrafını çekmek" anlamına gelen "selfie" yerine 
Türkçe karşılık olarak "özçekim" sözcüğünü seçti, sen 
de özçekimi kullansaydın mutlu olurdum, dedim. 

 

Bu metinlerde vurgulanmak istenen ortak yön aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Söz varlığını zenginleştirme konusuna önem vermeleri 
B) Sözcüklere Türkçe karşılık bulmada toplumun görüşünü dikkate almaları 
C) Yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanmayı özendirmeleri 
D) Yabancı dillerden alınmış ve dilimize yerleşmiş sözcükleri sıkça kullanmaları 



3. 2015 Nisan TEOG 
 

Leylek leylek lekirdek,  
İki dirhem bir çekirdek.  
Lak lak eder kuş dilince, 
Göçüp gider güz gelince.  
Yedi iklim dört bucak,  
Gezip tozar şen şakrak. 

 

Kara kara kayacık,  
İçi dolu mayacık.  
Pazardan getirdim,  
Kor ateşte pişirdim.  
Kebap oldu kestane,  
At ağzına bir tane. 

 

Bu tekerlemelerde ortak olmayan yön aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İkilemeye yer verilmesi 
B) Dize sayılarının eşit olması 
C) Devrik cümle kullanılması 
D) Yansıma kelimelerden yararlanılması 

 

 

 

 

4. 2015 Kasım TEOG 

Çayırlar geniş ovalardır. Yeryüzünün çeyreğinden 
fazlasını çayırlar oluşturur. Az yağış alması nedeniyle 
küçük otlar yetişir. Bu alanlar antilop ve zebralara 
yiyecek ortamı sağlar. 

 

Yeryüzünün üçte ikisinden fazlasını okyanuslar 
oluşturur. Su altı yaşamının en çeşitli olduğu bölgeler 
sıcak ve sığ sulardır. Bu güzel su bahçeleri balık, 
sünger ve deniz kabuklusu kaynar. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? 

A) Karşılaştırmaya yer vermiş olmaları 
B) Bilgi vermek için yazılmaları 
C) Doğadan bahsetmeleri 
D) Sayısal verilerden yararlanmaları 

 



5. 2014 Mayıs TEOG Mazeret 

İlk okuduğum kitap, okulun kütüphanesinden 
aldığım Pinokyo’ydu. Büyük boy bir kitaptı. Bütün 
yaz bende kaldı. Üç ay boyunca kitabın 
kahramanlarıyla gezdim, dolaştım. Kederlerimi ve 
sevinçlerimi onlarla paylaştım. 

 

İlk satın aldığım kitap, Balonla Beş Hafta’ydı. Daha 
önce okuduğum bazı kitaplarda olduğu gibi bu 
kitabın da tesirinde kalarak balonla uçtuğumu hayal 
ettim. Kapağında renkli ve kendine özgü bir resim 
olan bu kitabı, okuduktan kısa bir süre sonra 
kaybettim. 

 

Bu iki metinde bahsedilen kitapların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Okuyucusunu etkilemeleri    
B) Tavsiye üzerine alınmaları     
C) Okuma alışkanlığı kazandırmaları  
D) İlgi çekici görsellerle desteklenmeleri 

 

 

6. 2014 Aralık TEOG Mazeret 

1950’lerdeki ilk bilgisayarlar, binlerce elektronik 
ampulden oluşan ve koskoca odaları dolduracak 
hacimdeki makinelerdi. Ampuller çok ısındığı için 
büyük bir soğutma sistemi kullanılırdı. Bu 
bilgisayarlarda, basit çarpma bölme işlemleri 
yapılabilirdi. Bunları ancak bazı uzmanlar 
kullanabiliyordu. 

 

Günümüzde kullanılan bilgisayarlar bir kitap 
büyüklüğündedir. Küçük olduğu kadar kullanışlı da 
olan bu bilgisayarlar basit bir fanla soğutulur. 
Kolaylıkla dört işlem yapılabilen bu gelişmiş 
makineleri hemen hemen herkes rahatlıkla 
kullanabilir. 

 

Bu metinlerde bahsedilen bilgisayarların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Matematiksel hesaplar yapabilmeleri 
B) Soğutma sistemlerinin özelliği 
C) Kapladıkları alanın büyüklüğü 
D) Kullanıcı kitlesinin genişliği 

 



7. 2015 Aralık TEOG Mazeret 

Hint kazları binlerce kuştan oluşan sürüler halinde 
Orta Asya'da yaşar. Pek çok kuş türü gibi her yıl uzun 
mesafeler kat eder. Fakat bu sıra dışı canlının farkı, 
bu yolculuğu dünyanın en yüksek dağı olan 
Himalayalar'ın zirvesini aşarak yapmasıdır. 

 

Tordigatlar, Everest Dağı'ndan okyanusun 3000 
metredeki dip kısımlarına; Güney Kutbu'ndan 
bahçemizdeki su damlasına kadar her yerde 
yaşayabilen mikroskobik, tek hücreli bir canlıdır. 
Tordigatlar diğer canlılara göre bin kat daha fazla 
radyasyona dirençli olduğu gibi 50 ile 200 derece 
arasındaki tüm sıcaklıklarda yaşayabilir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönü değildir? 

A) Metinlerdeki canlıların yaşadıkları yer hakkında bilgi verilmiştir. 
B) Nesnel bir anlatım kullanılmıştır. 
C) Karşılaştırma yapılmıştır. 
D) Metinlerde geçen canlıların diğer canlılarla benzerliklerine değinilmiştir. 

 

 

 

 

8. 2018 LGS 
 

I. Başınız ağrıyorsa “Kendinizi hangi konuda yargılıyorsunuz, uğraşıp baş edemediğiniz düşünceleriniz 
nelerdir?” sorularının cevabını bulmalısınız. Baş ağrılarının çoğu kendini acımasızca eleştirme, öz 
güven kayıpları ve kişinin, yaptığı her şeyi değersiz görmesiyle ilgilidir. 

II. Migren türü baş ağrısı kendine ve her şeye kızan, oldukça mükemmeliyetçi olan, kendilerine 
acımasızca baskı yapan kişiler tarafından yaratılır. Migrende, yoğun olarak bastırılmış kızgınlık 
vardır. 

III. Boyun fıtığı ve ağrıları; düşüncelerimizde esnek olmamak, yaşadığımız sorunların öteki yüzünü 
görememek, başka bir kişinin bakış açısını anlayamamaktan kaynaklanır. 

Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vücuttaki ağrıların temel nedeni öfke duygusunun bastırılmasıdır. 
B) İyi bir dinlenme, stresin neden olduğu tüm hastalıklardan kurtulabileceğimiz ideal bir süreçtir. 
C) Olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açar. 
D) Her şeyi en iyi şekilde yapma çabası vücut sağlığını tehdit eder. 

 

 



CEVAPLAR 

1. C 
2. C 
3. D 
4. A 
5. A 
6. A 
7. D 
8. C 

 


