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1) Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

 

A) Farklı kültürlerden izler taşımaktadır. 

B) Çeşitli devletler tarafından düzenlemesi 

yapılmıştır. 

C)  Volkanik aktifliğini MÖ 1350 yılında 

kaybetmiştir. 

D) Tarihte tapınak olarak kullanılan bölümleri de 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

2) Bu parçanın dil ve anlatım özelliğiyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Düşüncesini doğrulamak amacıyla belgeler, 

istatistikî sonuçlar, tarihi kanıt ve yazışmalar gibi 

bilgilerden yararlanmıştır. 

B) Sıralı ve bağlı cümle kullanılmıştır. 

C) Deyim kullanılmıştır. 

D) Anlatım açık ve anlaşılırdır. 

 

 

 

3) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş 

anlamlısı yukarıda kullanılmamıştır? 

 

A) Asır    B) Doruk 

C) Komutan    D) Yer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Yukarıda numaralandırılmış kelimelerden 

hangisinin yazımı yanlıştır? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç 

içinde verilen sanat yoktur? 

 

A) İshak Paşa Sarayı’nda tarih  

     Bitkin bir hayal içinde dinlenmeye koyulur. 

           (Kişileştirme) 

B) Kitap bir dünyadır 

     Hatta dünyadan daha büyük bir dünyadır. 

   (Benzetme) 

C) Bulutlar gözyaşı döktüler. 

     Sen yine de gelmedin. 

(Konuşturma) 

D) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?  

     Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ… 

(Abartma) 

 

 

 

 

 1-4. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. 

Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 m yükseklikteki kale, MÖ1350 yıllarında, Hitit İmparatoru 

             I   

 II.Murşil zamanında, Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmış. Hapanuva adını 

almıştır. Daha sonra Bizans ve Selçuklular zamanında da önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Kale 

zirvesinde MÖ1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür 

izlerine rastlanmakta olup, Ana Tanrıça Kibele’ye adanmış birçok tapınma yerleri ile 4 adet 

                II 

büyük sarnıç (su çukurları) bulunmaktadır. Surları Seçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat zamanında 

kale dizdarı olan mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarılmış, ayrıca kaleye küçük 

bir mescit ile yanına saray yaptırılmıştır. 1573’te Osmanlı Sultanı II.Selim’in emri ile  

      III 

Mahmut Bey tarafından sarnıçları ve kulesi tekrar onarılmıştır. İl Özel İdare Müdürlüğü’nden temin  

          IV 

edilen ödeneklerle surları onarılmış ve çıkış merdivenleri yenilenmiştir. 
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6) Ben, sanatı ve edebiyatı insan varlığının en 

kutsal yaratışlarından biri sayarım. Gerçek sanat 

eserlerinin de yarına geçecek değerde olan 

sanatçıların ellerinden çıktığına inanıyorum. 

Zaten bana bu satırları yazdıran da bu inanış 

oldu. Tabii geleceği masal sayanlar, günü 

gününe yaşamakla yetinenler, diledikleri gibi 

düşünüp yazarlar. Bu, onların bileceği iştir. 

 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kalıcılık    B) Etkileyicilik  

C) Özgünlük   D) Evrensellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) K) Deniz kıyısında bulunan Toroman Tepe, 

çevresine göre hâkim bir yükseltiye sahiptir ve 

sırt kısmında yerleşime elverişli geniş düzlükleri 

bulunan, Amisos’un hem yerleşim sahasını hem 

de nekropol alanının bir kısmını üzerinde 

barındırmaktadır. 

 

L) Amisos, nekropol sahası ile birlikte 

değerlendirildiğinde ise kentin yayılım alanı 

büyümekte, İlkadım ilçesinde bulunan Limon, 

Cedit, Kalkanca, Baruthane ve Karasamsun 

Mahallelerini içine alan geniş sınırlara 

ulaşmaktadır. 

 

M) Orta Anadolu’dan gelen ticaret yollarının 

Karadeniz’le kesiştiği noktada bulunan Antik 

Amisos kenti, Orta Karadeniz Bölgesi’nin kıyı 

kenti olan Samsun’un kuzeybatı kısmında yer 

alan Toroman Tepe üzerine ve eteklerine 

yayılmış vaziyettedir. 

 

Numaralanmış cümleler mantık akışına göre 

sıralandığında sıralama aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) K – L – M               B) M – K – L  

C) M – L – K    D) K – M – L  

 

8) Daktilo, 19. yy.da Amerika’da bulundu. 

Daktilonun ilk örneklerine “tipograf” adı 

verilmişti. Tipograf 1829 yılında W. Burt 

tarafından yapılmıştı. Bu makinenin birçok 

parçası tahtadandı. Harfleri bulabilmek için yazı 

yazanın bir çerçeve üzerindeki kolu çevirmesi 

gerekiyordu. 1868 yılına doğru daha gelişmiş 

modeller yapıldı. İlk daktilo makinesini satın 

alanlar arasında yazar Mark Twain de vardı. 

 

Bu parçaya göre “daktilo” ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) İlk yapılan daktilonun ahşaptan olduğu 

B) İlk modelin kullanımına devam edildiği 

C) Farklı isimlerle anıldığından 

D) Ünlü yazarlardan birinin de satın aldığı 

 

 

 

9) Hollywood’da farklı ırktan insanların 

hikâyelerini anlatan filmlerde, protestolara 

rağmen hâlâ beyaz oyuncular rol almaya devam 

ediyor. Ünlü masal kahramanı Peter Pan’ın 

hikâyesini anlatan “Pan” filmi, bu ayın 

başlarında ABD’de gösterime girdi. Kızılderili 

bir kahramanın beyaz oyuncu Rooney Mara 

tarafından oynanması büyük tepki aldı. 

İnternet’te dolaşan bir imza kampanyasında 

toplanan yüz bine yakın imza sahibi “Farklı 

renklerden insanları oynaması için beyaz 

aktörlere rol vermeye son verin!” çağrısı yaptı. 

Tepkiler sadece “Pan” filmine yönelik de 

değildi. Cameron Crowe’nin romantik komedi 

filmi “Aloha”da da bütün roller beyaz 

oyunculara verilmişti. Asya Kökenli 

Amerikalılar Medya Eylem Grubu Başkanı Guy 

Aoki, filmde tek bir Asya ya da Pasifik kökenli 

aktörün olmamasını, başkahramanı olan Hawai 

ve Çin kökeninden gelme kadını Emma Stone’un 

oynamasını eleştiriyor. 

 

Metinde yakınılan durum aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
A) Filmlerde aynı oyuncuların oynaması 

B) Çinli oyunculara Hollywood’da yer 

verilmemesi 

C) Ünlü filmlerin sadece ABD’de vizyona girmesi 

D) Farklı ırkların aynı ırklar tarafından oynanması 
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10) O vakit Bombay’da bir camiye girmiştim. 

Duvarına “Zinde bad Mustafa Kemal ”diye 

yazılmış bir levha asılı bulunduğunu gördüm. 

Mihrabın sol tarafında da iki rahle üzerinde 

Kur’an-ı Kerim ile Mesnevi bulunuyordu. Yani 

Hindistan Müslümanları Mustafa Kemal’i kendi 

millî kahramanları sayıyorlardı. 

 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Anı    B) Biyografi 

C) Gezi Yazısı  D) Eleştiri 

 

 

 

11) Kültürü gelecek kuşaklara aktaran ve 

öğreten, dildir. Diğer bir deyişle dil olmasaydı 

kültür ve uygarlık da olmazdı. Demek ki 

bugünkü kültür ve uygarlığın varlığı, dil ile 

doğrudan ilintilidir. Medeniyet, insanlığın bilim 

ve teknolojideki ilerlemeyle ulaştığı ortak nokta 

olarak tanımlanabilir. Öyleyse kültür toplumların 

kendi öz malı, uygarlık ise insanlığın ortak 

hazinesidir. Dil olmasaydı uygarlık da olamazdı. 

Hayvanlarla aramızdaki temel fark burada 

görülüyor. Düşünsenize hayvanlar da bir kültür 

ve bilgi birikimine sahip olsalardı insanın 

durumu ne kadar acı olurdu. 

 

Metinde vurgulanmak istenilen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Dil, kültürü gelecek kuşaklara aktarır. 

B) Medeniyet teknoloji ile ilerler. 

C) Dil hayvanlarla insanlar arasındaki temel 

farktır.  

D) Dil ve medeniyet birbiriyle ilişkilidir. 

 

 

 

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım 

bozukluğunun nedeni “dolaylı tümleç” 

eksikliğidir? 

 

A) Kitabın yazılması bitince satışa çıkacak. 

B) Bu okulu çok seviyorum ama ayrılmak 

zorundayım. 

C) Seyirci sayısının kalabalık olması takımı 

ateşlemeye yetti. 

D) LGS sınavından sonra ailemle tatile 

gideceğiz. 

13) (I) Ahiler, savaş zamanında kelle koltukta 

savaşır; barış zamanında ise ticaret ve 

öğretmenlikle uğraşırdı. (II) Onlar her açıdan 

kusursuz bir insan olmak için büyük çaba 

gösterirlerdi. (III) Bu çabanın temelinde “Ahilik 

Şartnamesi” olarak bilinen talimatlar vardı. (IV) 

Bu şartnamede Ahilerin sahip olması gereken 

kişilik özellikleri ile ilgili çeşitli öğütler 

bulunuyordu. 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden 

hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? 

 

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

 

 

14) II. Dünya Savaşı’nda İngiliz uçaksavar 

birlikleri yanlışlıkla kendi uçaklarını vurur. 

Birlik komutanı, bir daha böyle bir durumla 

karşılaşmamak için gözcülere hızlı görme 

eğitimi aldırır. Bu eğitimden sonra askerlerin 

görme hızları artar. Ohio Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Dr. Renshaw bu hızlı görme çalışmasını 

yazılar üzerinde uygulayarak kelimelerin hızlı 

görülmesini sağlamıştır. Hızlı okuma tekniği bu 

şekilde ortaya çıkmıştır. Bu teknikle kelimeler 

artık tek tek değil de gruplar hâlinde algılanmaya 

başlanır. 1970’li yıllarda bizim ülkemizde de bu 

teknik uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu 

uygulama 90’lı yılların sonu ile 2000’li yılların 

başında yaygınlaşmıştır. 

Yukarıda verilen metinde hangi anlatım 

biçimi ağır basmaktadır? 

 

A) Açıklama   B) Betimleme 

C) Tartışma   D) Öyküleme 

 

 

15) Arkadaşım İrem’le oraya ilk gittiğimizde, 

her zaman ayakta bekleyen, aynı zamanda bir 

kitapçının işletmeciliğini yapan Murat Bey 

karşılamıştı ikimizi. 

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde 

sırasıyla verilmiştir? 

 

A) Zarf Tümleci / Zarf Tümleci / Özne / Yüklem 

/ Nesne 

B) Zarf Tümleci / Özne / Yüklem / Nesne 

C) Zarf Tümleci / Dolaylı T. / Özne / Yüklem / 

Nesne 

D) Zarf Tümleci / Dolaylı T. / Dolaylı T. / Özne 

/ Yüklem 
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16) (I) Bisiklet ile gezerken dikkat etmezsek 

ciddi kazalar ve sakatlanmalarla karşı karşıya 

kalabiliriz. 

(II) Yıllardır burada yaşıyoruz, bir kere bile bizi 

ziyaret etmedin. 

(III) Beni rahatsız ettiği için kardeşime 

vurmamalıydım. 

(IV) Bilgisi, konuşması, nezaketi ve kıyafetiyle 

tam bir beyefendiydi. 

 

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) I. cümlede ihtimal anlamı vardır. 

B) II. cümlede sitem anlamı vardır. 

C) III. cümlede pişmanlık anlamı vardır. 

D) IV. cümlede küçümseme vardır. 

 

 

 

 

17) Bir soruna çözüm bulmak, sıkıntıya çare 

göstermek için derde derman olmak; (I) 

bir kişinin sıkıntı ve kederlerini hatırlatıp 

yeniden üzülmesine neden olmak için derdini 

depreştirmek; (II) 

bir sıkıntıyı çözümlemek, çaresizliği yenmek için 

derdine deva bulmak; (III) 

bir derdin sızlanarak anlatıldığı durumlarda 

derdine yanmak  (IV) deyimi kullanılır.   

 

Bu parçada numaralanmış deyimlerden 

hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 

 

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

 

 

 

18) Türklerim, işitin( )  

Üstten gök çökmedikçe( )  

Alttan yer delinmedikçe ülkenizi( )  

Törenizi kim bozabilir sizin( ) 

Bu parçada yay ayraçla ( ) belirtilen yerlere 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 

işaretleri sırasıyla getirilmelidir?  

 

A) (.) (,) (.) (?)         B) (!) (,) (,) (.)  

C) (!) (,) (,) (?)         D) (.) (,) (,) (.) 

 

 

 

 

 

Bir TV kanalı, dizileri için oyuncu aramaktadır. 

Bir dönem dizisi, bir aile dizisi, bir gençlik dizisi 

ve bir polisiye dizi için oyuncular alınacaktır. 

Dönem dizisi ve polisiye dizi için oyuncular 

deneyimli olmak zorundadır. Gençlik dizisi için 

sadece kadın, dönem dizisi için sadece erkek 

oyuncular alınacaktır. Gençlik dizisi için üst yaş 

sınırı 30, dönem dizisi için alt yaş sınırı 45’tir. 

Buna göre verilen bilgiler: 

• Mustafa deneyimli bir erkek oyuncudur. 

• Meltem gençlik dizisi için gelmiştir ve 

reddedilmiştir. 

• Mete deneyimsiz bir erkek oyuncudur. 

• Meryem deneyimli bir oyuncudur. 

• Murat 50 yaşında ve sakallı bir 

oyuncudur. 

 

19) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

doğrudur? 

 

A)  Murat dönem dizisine kabul edilmiştir. 

B) Mete aile dizisine kabul edilmiştir.  

C) Meltem polisiye dizisine de kabul 

edilmemiştir. 

D) Mustafa gençlik dizisine kabul edilmiştir. 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

yanlıştır? 

 

A) Meltem polisiye dizide oynayabilir. 

B) Murat dönem dizisinde oynayabilir. 

C) Mete polisiye dizisinde oynayabilir. 

D) Meryem gençlik dizisinde oynayabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Selahattin YILMAZ 

Türkçe Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 19. ve 20. soruları aşağıda verilen metne göre 

cevaplayınız. 


