
1. 2014 Nisan TEOG 

Aşağıdaki parçalardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır? 

A) Güneşin şehre nefes aldırdığı bir gündü. Sokaklar sakindi. Yürürken başını kaldırıp sayıları 
durmadan artan yüksek binalara baktı. Cebinden adres yazılı kâğıdı çıkardı. 

B) Sinemadan sonra ablamla birlikte eve döndük. Yarım saat kadar çalıştık. Daha sonra ablam 
gitarını çaldı, küçük kardeşimle ben de masanın üstündeki dergileri okuduk. 

C) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı ve yazı gülle anıyorum, herhâlde siz de 
öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan memnunum.  

D) İşten çıkınca hiçbir yere uğramadan deniz kenarına koştum. Bir kayığa atlayıp gezintiye çıktım. 
Gün batımını keyifle seyrederken hayallere daldım. 

 

2. 2014 Kasım TEOG 

Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? 

A) Güneş denize yaklaşana kadar adada dolanıyorum.  Artık benden başka kimse yaşamıyor bu 
adada.  Başka bir canlı görme şansım yok mu diye düşünürken yanı başımda bir tavşan beliriyor. 

B) Uzun, kahverengi bir ağaç gibi duruyordu pencerenin ardında. Yüzünün genç çizgilerinde,  
dünyanın bütün gerçeklerini kabullendiğini ortaya koyan bir anlam vardı. 

C) Bahçenin kenarından geçerek Amavutköy'ün tepelerine doğru yürürken burnumuza hala 
menekşe kokuları geliyordu. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. 

D) Caddede kısa bir gezinti yapmak üzere evden çıktım. Sokak kapısının az ilerisinde fenerin yanında 
birini gördüm. Bana tanıdık gelen bu yüzün kim olduğunu anlamak için iyice yanına yaklaştım. 

 

3. 2015 Nisan TEOG 

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır? 
 
A) Yakıcı güneşin altında, bu tozda, sıcakta, hamarat insanlar arı gibi kaynaşıyor, durmadan 

konuşuyor, uğultular çıkarıyordu Bunlara hiç aldırmayan delikanlı, işini yapmaya devam ediyordu.  
B) Isırgan otlarının arasından bahçenin öbür ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım Bahçenin 

içindeki, yaprakları yayvan, eğilmiş, yaşlı ağaçlara baktım. 
C) Gemi rüzgâra yelken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık, güzel ve ılık bir gündü 

Denizcilerin birlikte söyledikleri neşeli şarkıları dinlerken kalbi neşeyle çarpıyordu.  
D) İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmıştı Genç kız, 

işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü Örtüyü elinden bırakıp pencereye doğru yürüdü. 
 

4. 2017 Nisan TEOG 

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır? 

A) Bütün gün ya bir köşede oturuyor yahut dalgın dalgın dolaşıyordum. Cansız ve neşesiz... 
B) Rahmetli Üstat, basındaki hatta edebiyat dilindeki yanlışları acaba nasıl bir dehşetle karşılardı? 

Yazı masama oturmadan önce aklımı bu düşünce kurcalıyordu. 
C) Aynaya sırtını döndü. Üzerindeki narçiçeği rengi ceketi çıkarıp sandalyenin arkasına geçirdi. 
D) Ben her şeyi biliyordum. O zamanlar, karanlıkta sırtüstü yattığım anlarda, bütün bunları bir bir 

kendime mırıldandım. 
 

 



5. 2013 Aralık TEOG Mazeret 

Aşağıdaki metinlerden hangisi birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır? 

A) Vapur dopdoluydu. Son düdük öttü, iki yandaki çarklar dar kafeslerinde birden uyanan alışkın ve 
müthiş denizaslanları gibi, hiddetli bir gürültü çıkararak kımıldandı. 

B) Biraz sonra döndü, evine baktı. Bu karanlık evden çıktığına o kadar memnundu ki... Şimdi her şey 
çok güzel, her taraf bembeyazdı. 

C) Yola indim. Birdenbire, önümde bir adamla bir kadın gördüm. Bana köy yolunu sorduklarında tarif 
ettim.  Onlardan ayrılıp biraz ilerleyince koyunlarını otlatan çobanla karşılaştım. 

D) Yaşlı kadın düşündü. Sol eliyle siyah ve parlak saçlarını düzelten torununa şimdi daha dikkatli 
bakıyordu. Bu kız büyük başarılar kazanmış herkes tarafından sevilen, sıcakkanlı biriydi. 

 

 

 

 

6. 2014 Aralık TEOG Mazeret 

Aşağıdaki metinlerden hangisi birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır? 

A) Bahar sıcakları bastırmıştı. Kışlıklar sandıklara konuluyor, yazlıklar sandıklardan çıkarılıyordu. Bağ 
evlerine taşınmak için gerekli hazırlıklara başlanmıştı. 

B) O sabah pencereye dayanarak güneşle parlayan bulutlara bakıyordum. Kapı birdenbire açıldı ve 
karşımda onu gördüm. Bu, yıllardır özlemini duyduğum bir andı. 

C) Gecenin gittikçe fark edilen tatlı serinliğini hissediyordu. Gökteki yıldızlar ardı ardına parlıyordu. 
Yüreğinde bir rahatlama duydu ve huzur içinde hayallere daldı. 

D) Arka bahçedeki kestane ağacının altında hasır koltukta oturuyordu. Ayağının dibinde gezinen 
karıncayı seyrediyordu. Sokaktan gelen çocuk sesleriyle gülümsedi. 

 

 

 

 

7. 2017 Mayıs TEOG Mazeret 

Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır? 

A) Hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgârı dinliyor, ayaklarının 
altındaki kumların yumuşaklığını hissediyordu. 

B) Genç adam, alanı çevreleyen beyaz evlerin arkasından uzun süre güneşe baktı. Güneş batarken 
kendisinin bir başka ülkede bulunduğunu düşünüyor gibiydi. 

C) Ayaklarım kaldırım taşlarına takıla takıla eve dönüyoruz. Göz kapaklarımı binbir güçlükle açık 
tutabiliyorum. 

D) Çölün ortasında böyle bir çadırın olabileceğini hiç düşünmemişti. Yer, şimdiye kadar üzerinde 
yürümediği güzellikteki halılarla kaplıydı. 
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