
 

Bir şey, herhangi bir şey, öyle an olur, zihnimi, yüreğimi titretir, sarsar, işte öykü oradadır. Bu, 

hissettiğinizdir. Soyuttur. Bunun okura da hissettirilmesi (1) gerekir. Öykü bazen malzemesiy-

le gelir, size sadece yazmak düşer. Bazen çıplak yahut yarı çıplak gelir, siz giydirirsiniz fakat 

malzemeyi  doğru  seçtiğinizde (2)  bile  hissettiğinizin   hissettirilemediğini  görüp (3)  sil  

baştan (4) yaptığınız olur. Öykü soyuttan somuta dönüşecektir atölye çalışmasıyla, dönüşü-

mü uzar mı uzar. Böylesini gün yüzüne hemen çıkarmam. Bekletirim, zaman zaman döner 

okurum. Silerim, değiştiririm, bıraktığımı tekrar alırım falan. Oynarım. Sanki ben bir ustayım, 

öykü de örsümde kundura. 

(1, 2, 3. ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.) 

1. Metinde kendisinden söz eden yazarla 

ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-

maz? 

A) Öz eleştiri yapabilen biri olduğuna 

B) İnce eleyip sık dokuyan bir tarzı olduğuna 

C) Okurun hayal gücünü sınırlandırdığına 

D) Öykülerini somutlaştırmayı hedeflediğine 

 

 

2. Metindeki altı çizili cümleye göre yaza-

rın öykülerinde aradığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özgünlük 

B) Etkileyicilik 

C) Doğallık 

D) Evrensellik  

3. Metnin konusu aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Yazarın öykülerini oluşturma süreci 

B) Yazarın öykülerinde ele aldığı konular 

C) Yazarın sanat anlayışı 

D) Yazarın gelecekteki hedefleri  

 
 

 

 

4.  Metindeki altı çizili sözcüklerden han-

gisi fiilimsi değildir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

Bu yönetmenin filmlerini izlerken bir meselesi olduğu kadar size aktarmak istediklerini de 

düşünürsünüz. Dahası düşündürür. İzlediğiniz film bitse de bunun sizdeki ………. bitmez. 

5. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) izi   B) etkisi    C) beğenisi   D) çalkantısı 

 

• Bilim insanları, uydudan kızılötesi ile dünyanın sıcaklık ölçümünü yaptılar. 

• Bilim insanları, 2005 yılının bugüne kadarki en sıcak yıl olduğunu açıklamışlardır. 

6. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Dünyanın sıcaklık ölçümünü uydudan yapan bilim insanları, bugüne kadar ölçülen en sı-

cak yılın 2005 yılı olduğunu açıkladılar. 

B) Dünyanın bugüne kadarki en sıcak yılının 2005 yılı olduğunu açıklayan bilim insanları, 

dünyanın bu sıcaklık ölçümünü kızılötesi ile uydudan yaptılar. 

C) Kızılötesi ile dünyanın sıcaklığını ölçen bilim insanları, 2005 yılının en sıcak yıl olduğunu 

açıkladılar. 

D) Uydudan dünyanın sıcaklık ölçümünü kızılötesi ile yapan bilim insanları, 2005 yılından bu 

yana belirlenen en yüksek sıcaklığı açıkladılar. 



 

Kendini şiir eğitiminden geçirmemiş birinin elinde 

sadece duyguları vardır. Duygu önemli ama bir 

metni şiir kılmaya yetmez bu. 

7. Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

A) Şiir dilinin ne olduğunu anlamadan yazdıkla-

rımız sadece his olarak kalır. 

B) Şiir eğitiminden geçmek, şairliğin en güçlü 

belirleyicisidir. 

C) Söz varlığımızı zenginleştirmeden duyguları-

mızı anlatmaya kalkışmak yanlış olur. 

D) İmgeden, sezgiden, duygudan uzak yazılan 

bir şiir, sadece metin olarak kalır. 

 

 

Şiirde hece ölçüsü dizelerdeki hece sayısının eşit 
olmasına dayanır. Serbest ölçüde ise bu yoktur, 
yani dizelerin hece sayısında eşitlik yoktur. 

8. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin ölçüsü 

diğerlerinden farklıdır? 

A)Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 

    En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi. 

B)Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara 

    Hümeti yok resul’lere bentlerini bozar oldum 

C)Uzun ince bir yoldayım 

    Gidiyorum gündüz gece 

D)Avutulmuş çocuklar çoktan sustu 

    Bir ben kaldım bir ben kaldım 

 

 

 

I.    kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek 

II.   bütün toplum için zararlı 

III.  yalnız onlar için değil 

IV.  bir tutumdur 

V.   gençlere kendi 

9. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturacak şekilde sıralandığında 

hangisi baştan dördüncü olur? 

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

 

 

 

 

Ağırlığı 77 kg olan diyaliz makinesi 4 saatte 250 

litre kanı %68 temizlerken 300 gramlık böbrek bir 

günde 2500 litre kanı %100 temizliyor. 

10. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yar-

gı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bazı diyaliz makinelerinin kan temizleme oranı 

%68’den %100’e kadar çıkabilir. 

B) Böbreklerin ağırlığı arttıkça kan temizleme 

kapasitesi düşer. 

C) Diyaliz makinesinin böbreğin yerini tutması 

beklenemez. 

D) Diyaliz makinesinin ağırlığını artırırsak temiz-

leme kapasitesini de artırırız. 

 
11. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı kökenli 

sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? 

A) Metni italik harflerle yazmalıyım. 
              (eğik) 
B) Poşetler bedava verilmiyor artık. 
      (torba) 
C) Ne kadar absürt bir dizi bu? 
                   (saçma) 
D) Bu komplo bana yönelikti. 
         (tamamen) 
 
 
I. Metin 

Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegen olan 

Satürn, Güneş’e uzaklık sıralamasında altıncıdır. 

Satürn neredeyse tümüyle gazdan oluşur. Kendi 

çapının beş katı çapa sahip olan halkaları olduğu 

için Satürn’e Halkalı Gezegen de denir. Satürn, 

çıplak gözle kolayca görülebilen en uzak geze-

gendir. Gezegenin halkalarını görmek için bir 

teleskop kullanmak gerekir. 

 

II. Metin 

Mars bazı yönleriyle Dünya’ya benzer. Mars’ta da 

mevsimler vardır. Mars günü Dünya gününden 

sadece bir saat uzundur. Ama Güneş’e olan orta-

lama uzaklığı 227,4 milyon kilometre olduğundan 

yüzey sıcaklığı ortalama -28°C’dir. Ayrıca bir 

Mars yılı 687 gün sürer. Mars, atmosferinin ço-

ğunluğu karbondioksitten oluşan; kalyon, volkan 

ve kraterlerin hâkim olduğu soğuk bir gezegendir. 

12. Aşağıdakilerin hangisi bu metinlerin ortak 

özelliklerinden biridir? 

A) Benzetme yapılması 

B) Öznel ifadelerden yararlanılması 

C) Örneklere yer verilmesi 

D) Karşılaştırmaya başvurulması 

 



 

Ben girişimci bir aileden geliyorum. Sonunda ben 
de girişimci oldum. - - - 
13. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan ye-

re getirilebilir? 

A) Armut dibine düşüyor. 

B) Doğmadık çocuğa don biçiliyor. 

C) Eden buluyor. 

D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor.  

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı ya-

pılmıştır? 

A) Sınıf Başkanı Zafer, tahtaya adımı yazmış. 

B) Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. 

C) Kar yağdığı için Vali, okulları tatil etti. 

D) Resmî Gazete’de yasa, kararname, yönetme-

lik, genelge gibi kararlar yayınlanır. 

 

Bir okuldaki A, B, C, D ve E sınıfları arasında 

düzenlenen bilgi yarışmasında sınıfların derece-

leriyle ilgili şunlar bilinmektedir: 

• A sınıfı yarışmayı B sınıfından daha iyi derece-

de bitirmiştir. 

• C sınıfı 2. olmuştur. 

• E sınıfı B sınıfının hemen ardından yarışmayı 

bitirmiştir. 

15. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi 

kesinlikle yanlıştır? 

A) A sınıfı birinci olmuş olabilir. 

B) D sınıfı birinci olmuş olabilir. 

C) B sınıfı üçüncü olmuş olabilir. 

D) E sınıfı üçüncü olmuş olabilir. 

 

Tıp alanında teknoloji geliştirmek hayli masraflı. 

Bu teknolojilerin uygulanması da özellikle tekno-

lojinin kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda 

hasta açısından ciddi maliyet oluşturuyor. Bu 

nedenle ünlü bilim insanı geliştirdiği teknolojilerin 

sonrasında 3. dünya ülkelerinde de yaygın kulla-

nımını sağlamak için masrafını düşürmek istiyor. 

Üzerinde çalıştığı küçük robotların böyle bir 

avantajı olduğunu söylüyor. Bunun da kendisi ve 

ekibi için önemli bir misyon olduğunu belirtiyor. 

16. Bu metinde sözü edilen küçük robotlardan 

beklenilen şey aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geliştirdiği teknolojinin bütün insanlara ulaş-

ması. 

B) Tıpta yeni çözümler üretmesi. 

C) Hastalıkların oluşmasını engellemesi. 

D) Hastalıkların oluşumuna neden olan durumları 

saptaması. 

Her şeyi gördüğümüz kadarıyla değerlendiriyo-

ruz. Bir yazar “Görünüş sizi aldatmasın. Gerçek 

her zaman tek olmayabilir.” der. 

17. Bu şekilde düşünen bir kişi aşağıdakiler-

den hangisiyle nitelendirilemez? 

A) Meraklı  

B) Sorgulayıcı 

C) Ön yargılı 

D) Eleştirici 

 

 

 

 

 

 

Soru: --- 

Cevap: Mizaha, yumuşatıcı olarak bakıyorum. 

Şiddeti, trajediyi, hayatın zorluklarını yumuşatan, 

hazmı kolay hale getiren bir katkı maddesi. Ayrı-

ca espri, aslında güldürü olmanın ötesinde “ruhu 

olan" sözdür. Edebiyatı bir bakıma espri üretme 

işi olarak görüyorum. Bir de gençleri güldürmeyi 

önemserim. Onlar güldüğünde, kendimi bu çağın 

yazarı sayıyorum.  

18. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki 

sorulardan hangisi getirilemez? 

A) Bir yazar olarak sizce edebiyatın işlevi nedir? 

B) Eserinizde mizahı ön plânda tutmanızın sebe-

bi nedir? 

C) Çağdaş bir yazar olmanın ölçütü sizce nedir? 

D) Edebiyatın konusu ne olmalıdır? 

 

 

 

 

 

Yüklem ve özne temel öge, diğer ögeler ise yar-

dımcı ögedir. 

19. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi 

sadece temel ögelerden oluşur? 

A) Ödevlerini zamanında yapan Bahattin gözüme 

girdi. 

B) Yeni ayakkabı Ayhan’ın ayağına büyük geldi. 

C) Kitabın son sayfasına gelince bir anda başım 

ağrıdı. 

D) Evden çıktıktan sonra sahile doğru yürüdü. 

 

 

 



 

 

20. Görsele göre aşağıdakilerden hangisi kitap okumanın yararlarından olamaz? 

A) Geleceği öngörebilme. 

B) Yeni çalışmalara ulaşabilme. 

C) Empati yeteneğini artırma. 

D) Tercihleri doğru seçme.  


