
1. 2013 Kasım TEOG 

Yaz güneşinin altında, derileri pırıl pırıl yanan kahverengi atların çektiği renk renk yarış arabalarının 
hızla meydanı döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin, ter içinde 
kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda. 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Örneklemelerden yararlanılmıştır. 
B) Devrik cümlelere yer verilmiştir. 
C) İkilemelere başvurulmuştur. 
D) Olay, birinci kişi ağzından anlatılmıştır. 

 

 

 

 

2. 2014 Nisan TEOG 

Gözleri kamaştıran sonsuz mavilikteki gökyüzü, alabildiğine açıktı. Soluk yüzlü eylül güneşi, camlardan 
kırılır gibi düşüyordu. Akasya ağaçları ve çiçek kümeleri arasında bekleşen çocuklar, bahçenin birer 
parçası gibi duruyorlardı eylül ışığında. Akasyaların yaprakları arasında salkımların çanakları 
sararmıştı.  

Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? 

A) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya 
B) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya 
C) Nesneleri karşılaştırarak metni etkileyici kılmaya 
D) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye 

 

 

 

 

3. 2014 Kasım TEOG 

Çocukluk dönemi hafızada hep taze kalır. Buradaki anılarımız tamamen kaybetmediğimiz, her fırsatta 
dönüp baktığımız bir fotoğraf albümü gibidir. Yeri geldiğinde hemen kapağı açılır, anılar yeniden 
canlanır. 

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? 

A) Benzetme                      B) Örnekleme 
C) Tanık gösterme            D) Karşılaştırma 

 

 



4. 2015 Nisan TEOG 

Bütün gece yağmıştı yağmur, önceki geceler olduğu gibi. Bahar, sağanak ve gök gürültülü gelmişti o 
yıl. Sonra azıcık güneş görünüp bulutlar dağılınca annemden izin koparıp dışarı çıkabilmiştim. 
Toprağın o güzel nemi, çamuru kaçmadan yetişmeliydim koruya. Sokağın hemen ucundan girilen 
ağaçlık alan önce bir koru gibi başlar, sonra yamaca doğru iyice dutluk olurdu. Uçurtma uçurtmak için 
çıktığımız tepenin en üstü ise sanki bu iş için ayrılmış yemyeşil bir düzlüktü.  

Bu metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Gözlem gücünden yararlanılmıştır  
B) Kişisel duygu ve düşünceler dile getirilmiştir  
C) Samimi bir dil kullanılmıştır  
D) Tekrarlara başvurulmuştur 

 

 

5. 2016 Nisan TEOG 

İnsanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Yaşam gerçeklerinin ayrımına 
varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmış insanoğluna. Bunu şöyle belirtiyor Tolstoy: “Sözcüklere 
dökülebilen, onlarla biçimlendirilen gerçek; insan yaşamını besleyen, zenginleştirip güzelleştiren en 
büyük güçtür.” İnsanoğlunun yaşamı algılamasında, ona yeni boyutlar kazandırmasında söz ve 
sözcükler en temel öge olmuştur.  

Bu metinde yazar, ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?        

A) Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmeye ve açıklamaya                     
B) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya 
C) Bir konuyu daha ayrıntılı anlatmak için örneklendirmeye 
D) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye 

 

 

6. 2016 Nisan TEOG 
 
(I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı 
tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet 
veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkân tanıyan 
Davraz Kayak Tesisinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal 
çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekliyor. 
 
Bu etinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) I. cümle öznel bir yargıdır. 
B) II. cümlede karşılaştırmaya yer verilmiştir. 
C) III. cümle tanım cümlesidir. 
D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır. 

 

 



7. 2016 Kasım TEOG 

Tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak 
keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki terasın kızıl tentesi 
solmuş, yandaki evin yeşil camları donuk. Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer yer, kül 
rengi. Denize moloz dökülmüş sanki. 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 
B) Karşılaştırma yapılmıştır. 
C) Benzetmeye yer verilmiştir. 
D) Betimlemeden yararlanılmıştır. 

 
 
 
 
 
 

8. 2017 Nisan TEOG 

(I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. 
(II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen 
canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. 
(IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) 
Yosunları otomobillere yakıt üretecek hale getirmek gibi... 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur? 

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

 

 

 

9. 2017 Nisan TEOG 

Olduğum yerde duramıyorum. Dünya, gözlerimin önünde dönüyordu. Geminin gövdesine kırbaç gibi 
köpüre köpüre çarpan dalgalar yüzünden sallana sallana ilerliyorduk. Evet, artık iyi bir denizci 
sayılırdım ama böyle boş bir şişe gibi sallanmak hiç alışamadığım bir şeydi. 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 
B) Öznel ifadelerden yararlanılmıştır. 
C) Benzetmeler yapılmıştır. 
D) İkilemelere yer verilmiştir. 

 

 



10. 2013 Aralık TEOG Mazeret 

İnsanın tecrübe ve bilgi birikimlerini aktarması iki yolla olur: sözlü ve yazılı. Sözlü olarak aktarılanlar ya 
zamanla unutulur ya da bölgeden bölgeye, zamandan zamana, kişiden kişiye geçtikçe değişime uğrar, 
aslından uzaklaşır. Aynı durum yazılı metinler için söz konusu olsa bile aslından uzaklaşma, sözlü 
aktarımlar kadar olmaz. 

Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tanımlama      B) Karşılaştırma 
C) Örnekleme      D) Tanık gösterme 
 

 

 

 

11. 2014 Aralık TEOG Mazeret 

Deyimler genellikle gerçek anlamlarından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz 
öbekleridir. Atasözleri gibi her durumda doğru olmayabilir ve genel kural niteliği taşımazlar. Bunun 
yerine yalnızca özel bir durum karşısında doğru kabul edilir ve öylece kullanılırlar. “Et tırnaktan 
ayrılmaz.” dediğimizde kesin bir doğruyu anlatmış oluruz, bu bir atasözüdür. Oysa “et tırnak olmak” 
dersek bazı durumlar için geçerli olan bir ifade kullanmış oluruz. 

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Karşılaştırma      B) Örnekleme 
C) Tanımlama          D) Betimleme 
 

 

 

 

 

12. 2015 Mayıs TEOG Mazeret 

Bir ilkbahar günü, öğle vakti... Hava sakin. Güneş tepede... Büyük bir vadi gözümüzün önünde 
uzanıyor ve genişliyor. Renkler parlak. Tepenin eteklerinde yer yer taze çayırlar... Bu yeşillik insanın 
zihnine yapışıp kalıyor. Biraz ileride, köşke yakın bir bostanın yanında bir gelincik tarlası var. Gözler, 
kıpkırmızı bir ışık ve renk cümbüşü içinde boğuluyor. Gökyüzü masmavi.  

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?                            

A) Örnekleme  B) Betimleme   
C) Karşılaştırma  D) Tanık gösterme 
 

 

 



13. 2016 Mayıs TEOG Mazeret 

Hizmete yeni açılan Ali Kuşçu Uzay Evi, uzaya ve bilime meraklı çocuklara gök bilim alanında erken 
yaşta eğitim imkânı sağlıyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda bulunan bu merkez, ismini uzay alanında 
yaptığı araştırmalarla bilinen en ünlü gök bilimci Ali Kuşçu’dan alıyor. Merkezde çocuklara uzayı ve 
uzay araştırmalarını öğretmek için etkileşimli bir eğitim ortamı sunuluyor.  

Bu metin dil ve anlatımı yönünden incelendiğinde; 

I. Olay örgüsüne dayanmaktadır.  
II. Açıklamaya başvurulmuştur.  

III. Karşılaştırma yapılmıştır.  
IV. Benzetmeye yer verilmiştir.  

yargılarından hangisi söylenemez?  

A) I ve II.            B) I ve IV.          C) II ve III.        D) III ve IV. 

 

 

 

14. 2017 Mayıs TEOG Mazeret 

Fabl; hayvanlara, bitkilere veya başka varlıklara kişilik verilmesi ve onların konuşturulmasıyla 
meydana getirilen bir çeşit masaldır. Ancak masaldan farklı olarak fabldaki kahramanlar gerçek 
hayattaki bir tipi, değeri veya kişilik özelliğini sembolize eder. Tilki kurnazlığı, keçi inatçılığı, karınca 
çalışkanlığı temsil eder. 

Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? 

A) Örnekleme 
B) Karşılaştırma 
C) Tanımlama 
D) Betimleme 

 

 

 

15. 2017 Mayıs TEOG Mazeret 

Ormanın ortasında bir yer... Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Orman, baharı son damlasına 
kadar içmiş; tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısı... Binbir 
tonda yeşil... 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 
B) Benzetme yapılmıştır. 
C) Yüklemi olmayan cümleler kullanılmıştır. 
D) Öznel ifadelere yer verilmiştir. 

 



16. 2017 PYBS 

İnsan yetmiş küsur yıl yaşayınca acılardan korunmak istiyor. Ben de bu yüzden içime kapandım, 
komşulardan kaçtım. Kendimi ev işlerine verdim. Ama içimden, garip bir sesle hep onu sayıklıyordum. 
Bu sesle birlikte bir anım canlandı. Yıllar önce babamla beraber uçurtma uçurduğumuz günü tekrar 
yaşamaya başladım. 

Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kurallı cümlelere yer verilmiştir. 
B) Benzetme yapılmıştır. 
C) Deyim kullanılmıştır. 
D) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. 

 

 

 

 

17. 2018 PYBS 

Dağlara yağan karın endüstri bakımından büyük değeri vardır. Enerji sağlamak, tarlaları sulamak gibi 
işlerde kullanılır. Bundan başka kar, yeryüzünü örttüğü zaman bitkileri şiddetli soğuktan korur, 
ilkbaharda kuvvetle gelişmelerini sağlar. 

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 

A) Tanımlama   B) Örnekleme 
C) Karşılaştırma   D) Tanık gösterme 
 

 

 

 

 

18. 2018 PYBS 

İletişim; kişiler arası, toplumlar arası veya birey ile toplum arasında oluşan bir süreçtir. Bir kişinin yüz 
yüze iletişim kurabileceği kişi sayısı sınırlıdır. Hâlbuki karikatüristler çizgileriyle bütün dünya 
insanlarına seslenme olanağı bulur. 

Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) İkilemeye yer verilmiştir. 
B) Tanımlamaya başvurulmuştur. 
C) Karşılaştırma yapılmıştır. 
D) Benzetmeden yararlanılmıştır. 

 

 



19. 2018 PYBS 

(1) Galiba bazen yüreğimi çok fazla dinliyor ve olayları tarafsız değerlendiremiyorum. (2) Bu yüzden 
çok sıkıntı çektiğim doğrudur. (3) Artık daha mantıklı düşünerek olayların üstüne gitmem gerektiği 
kanaatindeyim. (4) Ancak böyle yaparsam daha mutlu olabilirim. 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 1. cümlede öz eleştiri yapılmıştır. 
B) 2. cümlede değerlendirme yapılmıştır. 
C) 3. cümlede kararsızlık anlamı vardır. 
D) 4. cümlede koşul anlamı vardır. 

 

 

20. 2016 Aralık TEOG Mazeret 

Pırıl pırıl bir sabahtı. Güneş ışınları, her yeri ısıtıyor; palmiyelerin, mor salkımlarla donanmış konsolos 
çiçeklerinin, balkonlardaki sardunyaların üzerine sımsıcak dökülüyordu. Sokaktaki insanlar tatlı bir 
telaş içindeydi. Öğrenciler konuşa konuşa okul yolunu tutmuş, esnaflar da dükkânlarını açmıştı. Bir 
delikanlı, elinde hortum yerleri yıkıyor; şalvarlı sütçü evlere süt dağıtıyordu.  

Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Benzetmeden yararlanılmıştır. 
B) Betimleyici ögeler kullanılmıştır. 
C) Varlıklar hareket hâlinde verilmiştir. 
D) İkilemelere yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEVAPLAR 

1. A 
2. A 
3. A 
4. D 
5. D 
6. A 
7. A 
8. B 
9. A 
10. B 
11. D 
12. B 
13. B 
14. D 
15. B 
16. B 
17. B 
18. D 
19. C 
20. A 


