
1. 2013 Kasım TEOG 

Günümüzde insanlara pek çok şekilde çeşitli bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerin niçin sunulduğu 
konusunda bazı hususların tüketicilerle paylaşılması gerekir. Örneğin reklamlarda ürünlerin hep 
olumlu, göz alıcı taraflarının öne çıkarıldığı, diğer hususlar üzerinde çok fazla durulmadığı 
görülmektedir. Bu durum bilinçli bir tüketici olmayı maalesef engellemektedir. 

Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilinçli bir tüketici olmayı sağlar? 

A) Reklamlarda ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çekilmelidir. 
B) Reklamlarda sağlığa faydalı ürünler tanıtılmalıdır. 

C) Reklamlar, toplumun bütün kesimlerine hitap edecek şekilde düzenlenmelidir. 
D) Reklam ürünlerinin hem artıları hem eksileri gösterilmelidir. 
 

 

 

2. 2014 Nisan TEOG 

Çocukken etrafımdakilerden en çok duyduğum nasihatleri alt alta sıralasam, listenin başına “Dünyayı 
görmeli!” sözünü yerleştirirdim herhâlde. “Dünyayı görmeli!” derlerdi, mahallesinden nadiren dışarı 
çıkanlar. İki sohbet arası üzerlerine suskunluk çöktüğünde böyle söyleme ihtiyacı duyarlardı. Oysa 
onlar yazları çıkarlardı mahalleden. Ya memleketlerine ya da yazlık evlerine hep aynı şeyleri yapmak 
üzere giderlerdi.  

Bu parçada, sözü edilen insanların eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sohbetlerinin genellikle aynı konu etrafında dönmesi 
B) Yaşadıkları semti, mahalleyi yeterince tanıyamamaları 
C) Söyledikleriyle yaptıkları arasında zıtlık olması 
D) Kendilerinden yaşça küçüklere nasihat etmeyi sevmeleri 

 

 

 

3. 2014 Kasım TEOG 

Nicedir bir öykü yazmayı düşünüyordum. Hayaller, anılar ve yaşadıklarım birden üşüştü başıma. 
Bilgisayarın başına oturdum. Esinlenmek midir, nedir; kırlangıç üşüşmesine benzer cıvıltılar duydum 
kafamın içinde. Bilgisayar ekranına su gibi aktı kurduğum sözcükler, parlak cümleler... Yazara 
bağışlanan bir "an"dır bu, kırlangıcı yakaladınsa yakaladın. Bana da bu anı değerlendirmek düştü. 
Önümde yazının iki kanatlı kapısı ardına kadar açıldı, içeriye adımımı atmak kaldı. 

Bu metnin yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Kullandığı sözcüklere yeni anlamlar yüklemiştir. 
B) Sadece anılarına yer vermiştir. 
C) İlham zamanını kaçırmadan yazmaya başlamıştır. 
D) Doğa sevgisini ön plana çıkarmıştır. 

 



4. 2015 Nisan TEOG 

Elif bir akşam sınıf arkadaşı Gamze’yle kısa mesaj yoluyla konuşmaya başladı. Konuşmanın ilerleyen 
aşamalarında Elif, Gamze’nin kendisine kırıldığını fark etti. Gamze’ye bunun nedenini sorduğunda 
“kendisinin sözlerinin sert ve kırıcı olduğu” cevabını aldı. Elif buna çok şaşırdı. Çünkü Gamze’yle yüz 
yüzeyken de aynı biçimde konuşuyordu ama o zaman Gamze kendisine kırılmıyordu. Bunu Gamze’yle 
paylaştığında o da kendisine hak verdi. Bunun üzerine Elif kısa mesajlarının sonuna bazı işaretler 
koymaya başladı. Örneğin şaka yaptığını belirtmek için gülme anlamında “ :) ”, katıla katıla gülme 
anlamında “ :D) ”, üzgün olduğunu belirtmek için “ :( ”, çok üzüldüğünü belirtmek için ise “ :’( ” 
işaretini kullanmaya başladı. Bunun üzerine aralarındaki iletişim problemi son buldu.  

Bu metne göre Elif’in çözüm bulduğu sorun aşağıdakilerden hangisidir?                                                                             

A) Kelimelerin ve cümlelerin kuralsızca kısaltılması 
B) Jest, mimik ve ses tonu gibi iletişim unsurlarının kullanılmaması               
C) Yüz yüze iletişimin azalmasından dolayı insan ilişkilerinin zayıflaması        
D) Dil ve nezaket kurallarına uyulmaması 

 

 

 

5. 2016 Kasım TEOG 

Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren; sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var 
olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum 
kitap böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve 
geleceğe sahip çıkmanın hikâyesi. 

Bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur? 

A) Üslubu               B) İçeriği  
C) Hedeflediği kitle D) Yazılış süreci 

 

 

 

6. 2014 Mayıs TEOG Mazeret 

Bu oyun, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında takımlar 
kurularak oynandı ve kısa sürede çok sevildi. Fakat her takımın kendi kuralları vardı. Bu sebeple 
takımlar birbirleriyle oynadıklarında karşılaşmalar tartışmayla noktalanıyordu.  

Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde belirtilen “sorun”a uygun bir çözümdür? 

A) Oyun süresinin kısaltılması                            B) Standart kurallar belirlenmesi                                                      
C) Güvenlik önlemlerinin arttırılması                D) Belirli bir yaş sınırı getirilmesi 

 

 



7. 2014 Mayıs TEOG Mazeret 

Bazı insanlarda yalnızca gördüğüne, eliyle dokunduğuna inanma alışkanlığı vardır. Buna rağmen 
yaşamlarının belli dönemlerinde “Hayatım bir romandır benim!” derler. Çünkü onların gözünde 
romanlar, olağanüstü hadiselerden oluşmaktadır.  

Bu parçada sözü edilen insanların hayatlarını romana benzetme nedeni, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İlgilerini çeken kitapları okumaları                                             
B) Alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememeleri                            
C) İnanılması çok güç olaylar yaşamaları                                         
D) Sadece gördüklerini yazmaya değer bulmaları 

 

 

 

 

8. 2015 Mayıs TEOG Mazeret 

(I) Kurmaca günlükler, edebiyatta bir anlatım türü olarak yazara pek çok olanak sağlıyor. (II) Yazar bu 
anlatım türünü tercih ederek karakterini okura daha yakın, daha gerçekçi kılabiliyor. (III) Okurla kitap 
kahramanı arasındaki perde böylelikle biraz daha inceliyor. (IV) Karakterlerin iç dünyalarına, olayları 
algılayışlarına, maskelerinin arkasına derinlikli bir bakış fırsatı sunuyor bu tarz. (V) Diğer taraftan 
sanatçının kahramanla özdeşim kurması tarafsızlığını ortadan kaldırıyor. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde olumsuz bir durumdan bahsedilmiştir? 

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

 

 

 

 

9. 2015 Mayıs TEOG Mazeret 

Elimde iki kitap var. Üstlerinde “Konuşan Kitap” yazılı. Düğmesine basıyorsun ve sayfadaki hikâyeyi bir 
de sesli dinleyebiliyorsun. Anne ve babalar için büyük kolaylık. Özellikle de yorgun akşamlarda, bana 
kitap oku, diye tutturan çocuğunuzun önüne koyup rahat edebilirsiniz! Peki, ya anne, baba ile çocuk 
arasındaki dostluk? Kitap sayfalarındaki sayısız hikâyeyi paylaşarak gelişebilecek, derinleşebilecek o 
dostluk ne olacak?  

Bu metinde sesli kitapla ilgili eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocukların okuma alışkanlığını olumsuz etkilemesi 
B) Aileyle çocuk arasındaki iletişimi zayıflatması 
C) Aileye maddi yük getirmesi 
D) Teknoloji bağımlılığına sebep olması 

 



10. 2015 Aralık TEOG Mazeret 

Sanat eseri her şeyden önce bize yaşama sevinci aşılamalı. Bir sürü ufak tefek tasa içinde boğulup 
giderken bizi kendimize getirmelidir. Yaşamakta olduğumuzu hatırlatmalı; en büyük hediyenin, en 
büyük mucizenin yaşamın ta kendisi olduğunu tekrarlamalıdır. Bunu yapamayan sanat eseri de asıl 
görevini yerine getiremeyecektir. 

Bu metinde sanat eserlerinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? 

A) Biçimi            B) Üslubu   
C) İşlevi              D) Konusu 
 

 

 

 

11. 2016 Mayıs TEOG Mazeret 

Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür 
Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları “endüstriyel lüksün bir buluşu” olarak tanımladı. Çünkü 
endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen 
üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin 
var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli 
ekonominin bir buluşu hâline geldi.  

Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?   

A) İnsanlara yeni iş olanakları sunması    
B) Endüstriyel ürünlerin tüketiciye ulaştırılması    
C) İnsanların boş zamanlarını değerlendirmesi     
D) Üretim merkezi olarak kullanılması 

 

 

 

12. 2016 Aralık TEOG Mazeret 

Kendisi için en uygun hedefi belirleyen kimse, o yolda emin adımlarla ilerler. Ötekiler ise kendileri için 
uygun olandan daha yükseği, daha kusursuzu arayayım derken hedefe ulaşamadan yorulurlar. 

Bu düşünceleri dile getiren birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? 

A) Mükemmel olana ulaşmak için birçok yol denerim. 
B) Büyük başarılar için ulaşılması zor hedefler seçerim. 
C) Hedefimi doğru bir şekilde belirleyip ona odaklanırım. 
D) Bir iş yapıyorsam en iyiyi yakalamak için çalışırım. 

 

 



13. 2017 Mayıs TEOG Mazeret 

Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar. Kelimeler 
gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, 
söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır. 

Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? 

A) Kalıcılığı 
B) Amacı 
C) Üslubu 
D) İçeriği 
 

 

14. 2017 PYBS 

İstanbul’da Gogol’un “Müfettiş” oyununu izledim. Uzun bir aradan sonra ilk kez tiyatroya gittiğimi 
fark ettim. Kaymakam, karısı, müfettiş sanılan adam, hemen herkes rolünü ne güzel oynamıştı! Bir 
coğrafya dergisinin yayın yönetmeniyim ama böyle bir senaryo yazma yeteneğim yok. Bir oyunla 
insanların zihnine, kalbine girmek ne güzel olurdu! 

Bu metinde yazarın özendiği durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sık sık tiyatro eseri izleyebilmek 
B) Kendi alanında uzmanlaşmak 
C) İyi bir tiyatro eserinde rol almak 
D) Tiyatro oyunu yazabilmek 

 

 

 

 

CEVAPLAR 

1. D 
2. C 
3. C 
4. B 
5. B 
6. B 
7. C 
8. D 
9. B 
10. C 
11. B 
12. C 
13. C 
14. D 



 


