
 

 

SORU 1                (Bülent AVCI) 

Korsanların taktıkları tek göz bandının amacı ya-

ralanma sonucu kaybettikleri tek gözü saklamak 

değildir. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama 

ani bir şekilde geçtiğiniz zaman gözünüzün karan-

lık ortama alışması için belli bir süre gerektiğini, 

gözün karanlık ortama hemen adapte olamadığını 

hepiniz tecrübe etmişsinizdir 

İşte korsan gemilerindeki kaptan korsanlar sürekli 

olarak güverte ile depo ya da kamara arasında 

gidip geldikleri için, gözün karanlığa alışma süre-

sini yok etmek amacıyla bu göz bandını kullanı-

yorlar. Güverteden içeri (aydınlıktan karanlığa) 

geçtiklerinde göz bandını çıkarıp gün boyu göz 

bandının altında karanlıkta kalan gözü kullanıyor-

lar. Bu şekilde göz bandı tarafındaki göz, zaten 

gün boyu karanlıkta kaldığı için karanlığa hazır bir 

şekilde bekliyor, karanlığa alışma süresi yaşamı-

yor ve hemen net görmeye başlıyor. Özellikle 

savaş gibi saniyelerin hayatınıza mal olabileceği 

kritik anlarda gözün karanlığa alışma süresini göz 

bandı sayesinde yok etmek çok büyük önem taşı-

yor. (Kaynak: eksisözlük) 

Bu metinle ilgili hangisi aşağıdakilerden han-

gisi çıkarılamaz? 

A) Göz bandının savaşta düşmana korku vermek 

amacıyla kullanıldığı 

B) Göz bandının daha çok nerelerde kullanıldığı-

nı  

C) Göz bandı sayesinde gözlerini korudukları 

D) Göz bandının hayati önemi 

 
SORU 2                (Bülent AVCI) 

Beş altı yaşlarındaki bir çocuk parkta ağaca tır-

manıyordu. Onu izleyen annesi, çocuğa :”Dikkat 

et, akıllı dur, çıkma, in çabuk!” demiyor. Ağaçtan 

düşersen ne olacağını düşünebiliyor musun?” 

diyordu. 

Bu metinde annenin yapmak istediği davranış 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocuğu korkutarak çıkmasını engellemek 

B) Ağaçtan düşüp ders almasını sağlamak 

C) Söz dinlemesi gerektiğini anlatmak 

D) Olay üzerinde düşünüp doğruyu buldurmak 

 
 
 

 
SORU 3                (Bülent AVCI) 

Fabl ilk olarak Hindistan’da yazıya geçirilmiştir. 

Fablları Vishnu Sharman adlı birinin iki prensi 

eğitmek amacıyla oluşturduğu sanılıyor. Vishnu  

Sharman’ın yazdığı fablları topladığı kitabın ismi 

Pançatantra’dır. Bu kitap “beş kitap” anlamına 

gelmektedir. Çeşitli dillere çevrilmiştir. Bu kitaptan 

uyarlanan bazı eserler daha sonra Türkçeye uyar-

lanmıştır. 

Bu metinde hangi sorunun cevabı yoktur? 

A) Kitabın adının anlamı nedir? 

B) Kitap niçin oluşturulmuştur? 

C) Fabl ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?   

D) Türkçeye uyarlanan örnekleri var mıdır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SORU 4                (Bülent AVCI) 

Herkese nabza göre şerbet verdiğinden çevresin-

de sevilen biriydi. Savunduğu doğruları yoktu, 

işini yürütebilmek için doğrularını değiştirebilirdi. 

Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyebiliyordu. 

Bu özellikleri onun çok zengin olmasını sağlamış-

tı. 

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kişinin 

kişilik özelliklerinden biri değildir? 

A) tutarsız  B) yanardöner 

C) güvenilmez  D) dost canlısı 
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SORU 5               (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

İyi bir dergicilik için evvela hedef kitlenin iyi ta-

nınması gerekiyor. Hangi hedef kitlesine göre 

yayın yapılacaksa içeriğin ona göre belirlenmesi 

ve hazırlanması gerekiyor. İçerik ne kadar kaliteli 

olursa, o derginin mutlaka bir okur grubu oluşa-

caktır. İçeriklerin de sosyal medya araçları yardı-

mıyla, yeterli miktarda tanıtılması gerekiyor... 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Sonuç olarak dergicilik çok zor bir iş olduğu 

için yapılmasını tavsiye etmiyorum. 

B) Kendinizi ne kadar iyi duyurursanız ve içeriği-

niz kuvvetli olursa, okur kitleniz de o kadar ar-

tar. 

C) Dolasıyla çıkan dergilerin kaliteli ve çok oku-

nabilir olması için iyi yazar kadrosu olması ge-

rekiyor. 

D) Özetlersek dergicilik yapacak kişinin yukarıda 

saydıklarımdan her birini tek tek yapması ge-

rekiyor. 

 

 

 

SORU 6                       (Bekir ÜNVER) 

(I) Unutmamak gerekir ki bir kelimenin anlamını 

bilmek ile kelimeyi kullanmak farklı şeydir. (II) 

Öncelikle kelimenin anlamını doğru bilmek, anla-

mı bilinmeyen kelimeyi sözlüklere bakıp öğren-

mek gerekir. (III) Sözlüğe bilinmeyen bir kelimenin 

ne demek olduğunu öğrenmek amacıyla bakılır 

ama bizde sözlüğe bakma anlayışı farklıdır. (IV) 

Bir dili gereği gibi kullanmak, yazılanlardan bir 

anlam çıkarabilmek, uygun kelimeler seçmek o 

kadar da kolay değildir; bu, emek ve birikim ister. 

(V) Dilin inceliklerini ve kurallarını iyi bilen, sözle-

rine derin anlam yükleme yeteneğine sahip olan 

deneyimli usta yazarlar, aynı zamanda okudukla-

rından da zengin anlam çıkarmayı bilirler.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-

gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?  

A) II    B) III  

C) IV    D) V 

 

SORU 7                     (Cengiz YÜZER) 

İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer de-

ğiştirmek daha fazla bunaltır onu. Onun için kala-

balıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir 

yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık halle-

rimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden 

koparmamız gerek. 

Metinden aşağıdaki düşüncelerin hangisine 

ulaşamayız? 

A) Sorunların kaynağını dışarıda arayanlar mutlu 

olmaz. 

B) Kendisiyle yüzleşmeyenler sorunlarına çare 

bulamaz. 

C) Sorunlarımız, gölgemizdir; nereye gitsek bi-

zimle gelir. 

D) Sorunlarımızla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. 

 
 

SORU 8                       (Kubilay ORAL) 

Churchill, 1947 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne 

aday gösterildi. İsveç Akademisi, ödülün edebi 

değerinden çok siyasi değer taşıyacağı gerekçe-

siyle Churchill’in adaylığını reddetti. Harika… 

Peki, aynı akademi beş yıl sonra 1953’te Churc-

hill’e neden ödül verdi? II. Dünya Savaşı sonrası 

iktidardan ve gözden düşen Churchill 1951’de 

tekrar başbakan oldu. Ve, İsveç Akademi üyesi 

diplomat ve yazar Dag Hammarskjöld  (1905-

1961) tam da Churchill’in ödül aldığı yıl Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterliği’ne atandı. Tabii ki en 

büyük desteği Churchill vermişti! Pek meşhur bu 

ödülün verilmesinde siyasetin ne kadar etkili ol-

duğu hep tartışma konusu olmuştur. 

 Soner YALÇIN 

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez? 

A) Okuyucu ile sohbet ediyormuşçasına kaleme 

alınmıştır. 

B) Bir konu üzerine düşünceler eleştirel bir dille 

ele alınmıştır. 

C) Sayısal verilerden ve tanık göstermelerden 

yararlanılmıştır. 

D) Öznel ifadelere yer verilmiştir. 
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