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1.

2.

3. Okuduğum roman, duygularımı harekete geçirerek beni içine çekmeli. Tüm uzuvlarımla kendimi romanın 
kahramanlarından biri olarak hissetmeliyim ve kitabı elimden hiç bırakmak istememeliyim. Başka roman-
lara asla benzememeli. Kahramanlar da öyle yolda sokakta karşılaşabileceğim şekilde tipler değil kurgusal 
olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan romanın niteliklerinden biri olamaz?

A) Hayali unsurlar         B) Kalıcılık         C) Etkileyicilik         D) Sürükleyicilik

“de, da” bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Ek olan “-de, -da” ise bitişik yazılır. “de, da”nın              
olduğu yere bir “de, da” daha eklendiğinde cümlenin anlamında bozulma olmazsa bitişik yazılır,  
cümlenin anlamı bozulursa ayrı yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında hata yapılmıştır?

A) Türkçenin Yıldızları bomba gibi bir çalışmada buluştu.
B) Abdullah Hoca’nın da taktikleri soruyu kolaylaştırdı.
C) Domateslerde büyük büyük zararlı böcekler gördüm.
D) En çok sevdiğim yerler arasına okulda dahil oldu.

I. Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.
II. Bir kişiyle görüşmek üzere telefon etmek.
III. Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek.

“aramak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi birisini 
karşılayacak şekilde kullanılmamıştır?

A) Yıllardır görmediğim küçük teyzemi çok arıyordum.
B) Eski iş yerindeki arkadaşlarını zaman zaman telefonla arardı.
C) Üzülme, ben bu tarz konularda art niyet aramam.
D) Odasında kardeşiyle geçen sene alınan kitapları arıyordu.
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4.

5.

Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbahar ile birlikte 
ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, zengin bitki örtüsüyle  
dikkat çeken Kaz Dağları da rengarenk oldu. 1774 metre yüksekli-
ğiyle Kaz Dağları, su ekosistemleri  nedeniyle ‘‘Bin Pınarlı Dağ’’ 
                                                 I
olarak da anılıyor. Bir tarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, 
                      II
bir tarafı ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi  sınırlarında kalan Kaz 
Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir 
tablo şeklinde sunuyor. Çok sayıda bitki türünü bün
                              III
yesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının yanı sıra 
mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla 
                      IV
da dikkat çekiyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı sözcük terim anlamlı olarak kullanılmıştır.
B) II numaralı sözcüğün cümleye kattığı anlam ‘‘ hatırlamak’’tır.
C) III numaralı sözcük mecaz anlam taşımaktadır.
D) IV numaralı sözcüğün zıt anlamlısı ‘‘ gelecek’’tir.

Eslem Öğretmen Türkçe dersini keyifli geçirmek için atasözleri kartları hazırlamak istemektedir. Bazı ata-
sözlerinin birbiriyle çeliştiğini ifade etmiştir. Birbirleriyle çelişen atasözlerini kartlarda kullanacaktır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen iki atasözü Eslem Öğretmen’in kartlarında yer al-
maz?

Kurunun yanında yaş da yanar. Her koyun kendi bacağından asılır.

Dost dostun eyerlenmiş atıdır. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.

Mum dibine ışık vermez. Kılıç kınını kesmez.

Azıcık aşım kaygısız başım. Fazla mal göz çıkarmaz.

C)
D)

B)
A)



4TÜRKÇENİN YILDIZLARI

7.

6.

8. Babam boş zamanlarında yazı yazmayı çok severdi. Annemden kahve yapmasını rica ettiği zaman-
larda anlardık ki babam odasına geçip defterine bir şeyler yazacaktı. Bazen uzaktan bakardım ona. 
Dalardı uzaklara, uzun süre denizi seyrederdi ve yazısını yazardı. Bir gün yine böyle bir anda yanına 
gittim. Biraz konuştuktan sonra beni yanına oturttu. Önüme beyaz bir kâğıt koydu ve en sevdiği 
kalemini bana verdi. Yaz bakalım, dedi. Yazımda başımdan geçen bir olayı, içten ve akıcı bir şekil-
de yazmamı istedi.  Bende kısa bir süre düşünüp geçen yıl katıldığım okul gezisinde başıma gelen 
talihsiz bir olayı yazdım. Yazmak çok güzeldi. Şimdi daha iyi anlıyordum babamın yazarken neden 
bu kadar mutlu olduğunu.

Bu metinde babanın çocuğundan yazmasını istediği metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü                  B) Günlük                  C) Haber Yazısı                  D) Anı

Günlük hayatta deyimler sıklıkla kullanılır. Hiçbir yardım ve umut olmadığı durumlar-
da “…………………………”, söz dinlemez olmak anlamında “……………………………”, 
zararı dokunabilecek bir kimsenin hoşuna gitmeyen bir davranışta bulunmak anlamında 
“…………………………” deyimi kullanılır.     

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki deyimlerin hangileri getirilmelidir?

A) gemi azıya almak / yer demir gök bakır / fincancı katırlarını ürkütmek 
B) yer demir gök bakır / gemi azıya almak / fincancı katırlarını ürkütmek
C) gemi azıya almak / yer demir gök bakır / şeytanın yattığı yeri bilmek
D) yer demir gök bakır / gemi azıya almak / şeytanın yattığı yeri bilmek

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemeler anlamsal kuruluşları bakımından gruplandırılırsa 
hangi seçenek dışta kalır?

A) Genç kız paldır küldür merdivenlerden yuvarlandı.
B) Eğri büğrü yollardan geçerek köyümüze gidiyorduk.
C) İçeriye giren ufak tefek adam selam vererek oturdu.
D) Kaza yapan şoför yaşadıklarını hayal meyal hatırlıyordu.
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9.

Bu görseli en ayrıntılı şekilde yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel bir pazar günüydü. Güneşin sıcaklığını hissedebiliyorduk. Babam ve oğlumla eğlenceli vakit 
geçirmek için şehir merkezinden 20 km uzaklıktaki ormanlık alandaki göle gelmiştik. Spor ayakkabıla-
rımızı çıkarıp tahta iskelede uygun bir yer bularak oturmuştuk.  Babamla birlikte oğluma balık tutmayı 
öğretiyorduk. Oğluma yardım ederek oltayı nasıl kullanması gerektiğini öğrettim.  Oğlum mutluydu ve 
yüzü gülüyordu. 

B) Güzel bir pazar günüydü. Güneşin sıcaklığını hissedebiliyorduk. Babam ve oğlumla eğlenceli vakit 
geçirmek için şehir merkezinden 18 km uzaklıktaki ormanlık alandaki göle gelmiştik. Ayakkabılarımızı 
daha önceden çıkarmıştık. Kendimize tahta iskelede uygun bir yer bularak oturduk.  Babamla birlikte 
oğluma balık tutmayı öğretiyorduk. Oğluma yardım ederek oltayı nasıl kullanması gerektiğini öğrettim.  
Oğlum mutluydu ve yüzü gülüyordu. 

C) Güzel bir pazar günüydü. Güneşin sıcaklığını hissedebiliyorduk. Babam ve oğlumla eğlenceli vakit 
geçirmek için şehir merkezinden 18 km uzaklıktaki ormanlık alandaki göle gelmiştik. Ayakkabılarımızı 
daha önceden çıkarmıştık. Ben şapkamı almıştım güneşten korunmak için. Kendimize tahta iskelede 
uygun bir yer bularak oturduk.  Babamla birlikte oğluma balık tutmayı öğretiyorduk. Oğluma yardım 
ederek oltayı nasıl kullanması gerektiğini öğrettim.  Oğlum mutluydu ve yüzü gülüyordu. 

D) Güzel bir pazar günüydü. Güneşin sıcaklığını hissedebiliyorduk. Babam ve oğlumla eğlenceli vakit 
geçirmek için şehir merkezinden 18 km uzaklıktaki ormanlık alandaki göle gelmiştik. Ayakkabılarımızı 
daha önceden çıkarmıştık. Babam şapkasını kullanıyordu güneşten korunmak için. Kendimize tahta 
iskelede uygun bir yer bularak oturduk.  Babamla birlikte oğluma balık tutmayı öğretiyorduk. Oğluma 
yardım ederek oltayı nasıl kullanması gerektiğini öğrettim.  Oğlum mutluydu ve yüzü gülüyordu.
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10.

11

          
          I. Kişileştirme: İnsan dışındaki varlıklara, insana 

          has niteliklerin verilmesine ve aktarılmasına denir.

  
          III. Tezat: Karşıt anlamlı sözcük ya da durumların

            birlikte kullanılma sanatına denir.

         
          II. Konuşturma: İnsan dışındaki varlıkların 

            konuşturulmasına denir.

a.Gülen çehremi görüp 
   Sanmayın beni bahtiyar.
   Her kahkahanın içinde
   Bir damla gözyaşı vardır.

             M. Cevdet Anday 

b. Sordum sarı çiçeğe,
   Niçin boynun eğridir?
   Çiçek der Derviş Baba,
   Özüm Hakk’a doğrudur.
       

              Yunus Emre

c. Derinden derine ırmaklar ağlar,    
   Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,    
   Ey suyun sesinden anlayan bağlar,    
   Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.    
                             
                             F. Nafiz Çamlıbel

Edebî sanatlarla şiirlerin doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-b, II-c, III-a
B) I-c, II-b, III-a
C) I-c, II-a, III-b
D) I-a, II-c, III-b

Tüm cesaretini toplayarak burada kalacağım, dedi Fatma Nine. Cephedeki askerlerin yanından bir an bile 
olsun ayrılmak istemiyordu. Cephede savaşan erlerin arasında oğlu, yakın akrabası ve komşusu birlikte 
vatanı müdafaa ediyorlardı. Nasıl ayrılacaktı oradan? Halide Edip’in “Efendiler, bu vatan için birlikte 
savaşacağız.” sözü aklına yer etmişti bir kere. Peki, bu söz yerde mi kalacaktı.

 Bu metinde virgül, aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.
B) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
C) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra konur.
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.
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12.

13.

Satranç yüzyıllardır oynanan zekâ oyunudur. Mat, satrançta taraflardan birinin 
şahı tehdit altında iken yapacak hiçbir hamlesi olmaması durumudur. Birçok 
mat çeşidi vardır. Bunlardan biri de “merdiven matı”dır. Merdiven matı, taş-
ların merdiven basamağında ilerler gibi sırayla hamle yapmaları sonucunda, 
rakip şahın son sırada sıkıştırılmasıyla yapılır. Hareketin merdivene benzeme-
sinden dolayı bu adı almıştır. Bu mat, iki kale ya da bir kale bir vezirle gerçek-
leştirilir.

Dünyamız kendi ekseni çevresindeki bir tam turunu 24 saatte tamamlar. (I) Gezegenimizin çevresi 
Ekvator’da yaklaşık 40.000 kilometre uzunluğunda olduğundan, Dünya’nın dönme hızı saatte yaklaşık 
1650 kilometreyle en yüksek burada olur. (II) Dünya’nın yerçekimiyle yüzeyde tutulan her şey, onunla 
birlikte hareket eder; buna insanlar, okyanuslar hatta atmosfer de dâhil! (III) İşte bizim de Dünya’nın 
üzerinde, onunla birlikte aynı hızda hareket ediyor olmamız ve Dünya’nın dönüş hızının hemen he-
men hiç değişmemesi bu dönüşü hissetmemizi engeller. (IV) Ancak dönüş hızı aniden artsaydı ya da 
azalsaydı gezegenimizin hareket ettiğini de kesinlikle hissederdik.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?

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

A) B)

D)C)

Buna göre aşağıdaki mat çeşitlerinden hangisi “merdiven matı”na ait görsel olabilir?

Şah

Vezir

At

Kale

Fil

Piyon
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14.

15.

CÜMLELER D/Y

“ Ailesinden gelen kötü haberi duyunca çok üzüldü.” cümlesinde altı çizili fiil, 
bildirme kip eklerinden birini almamıştır.

“Öğretmenler Günü’nde ilkokul öğretmenini ziyaret et.” cümlesinde çekimlenmiş 
fiil yoktur.

“Akşamları yatmadan önce mutlaka kitap okumalıyız.” cümlesinde fiil, tasarlama 
kip eklerinden biri ile çekimlenmiştir.

“Hiçbir zaman bahçemizde rengârenk çiçekler açmaz.” cümlesinde altı çizili fiil 
geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.

Y
Y
D
D

Tablodaki bilgiler doğru ise cümlelerin sonundaki kutucuğa “D” yanlışsa “Y” yazılacaktır.

Buna göre tablodaki “D / Y” sütunu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Y
D
Y
D

D
Y
D
Y

D
D
Y
Y

A) B) C) D)

Dil, insanlar arasında sadece anlaşmayı sağlamakla kalmaz insanın yaşadığı yeri de belirtir. Bu nedenle 
dil; tarihtir, coğrafyadır, kişinin kendi değerler dünyasıdır. Dil birey için en güzel yurttur. Albert Camus
“Benim gerçek yurdum Fransızcadır, ana dilimdir.” diyerek dilin yurt için ne denli önemli olduğunu ortaya 
koymuştur.  Dil bireye toplumun bağışladığı en güzel yurttur. Bu yurtta kişi kendini güvende hisseder, 
varlığını kanıtlar ve aitlik hisseder. İnsan yaşadığı yerden, topraklardan koparılabilir ama dilinden asla 
koparılamaz. Konuşabildiği sürece dil toprağında kendi yurdunu yeniden oluşturabilir. Yerden göğe kadar 
haklıdır Albert Camus. İnsanın gerçek yurdu, toprağı dilidir. 

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece ana dilde yazılan yapıtların kalıcı olduğu belirtilmiştir.
B) İnsanın gittiği her yere çok çabuk uyum sağladığı anlatılmıştır.
C) Dilin insan hayatındaki yeri ve önemi vurgulanmıştır. 
D) Dilin toplumların birbirinden farkını oluşturmadaki önemi anlatılmıştır. 
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16.

A)

B)

C)

D)

Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” denir. “Elmalar dalında çürüdü.” 
cümlesindeki “çürüdü” fiili oluş bildirmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki görsellerin hangisi oluş bildirmez?
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17.

18.

Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıka-
rılabilen anlama “örtülü anlam” denir.

Sanatçılarımızın seslendirdiği şarkı sözlerinden hangisinde örtülü anlam vardır?

A)

B)

C)

D)

(I) Spinosaurus adlı dinozorların günümüzden 95 ila 100 milyon yıl önce Kuzey Afrika’da kara üzerin-
de yaşadığı düşünülüyordu ancak geçtiğimiz nisan ayında yayımlanan bir makaleye konu olan çalışma, 
bu düşünceyi değiştirdi. (II) Bu çalışmada Fas’ın doğusunda yer alan Kem Kem bölgesindeki nehir 
yataklarında bulunan ve bir Spinosaurus’a ait olduğu anlaşılan kuyruk kemiğinden yola çıkılarak, bu 
dinozorların suda da yaşadıkları ortaya koyulmuştu. (III) Çalışmaya göre Spinosauruslar kuyruklarını 
birer kürek gibi kullanarak suda hareket edebiliyordu. (IV) Çalışmalarına devam eden araştırmacılar 
aynı bölgede 1200’den fazla dinozor dişi tespit ettiler ve bunların yüzde 45’i Spinosauruslara aitti. (V) 
Ağustos ayında yayımlanan başka bir makaleye göre bu dişler aynı zamanda, onun suda yaşayan bir 
canlı olduğunu da gösteriyor hatta sayıca bu kadar fazla diş bulmak Spinosaurusların yalnızca su içmek 
ya da beslenmek için suya girmediğini, yaşamlarını suda geçirdiğini kanıtlıyor. (VI)Bu dişler Kem Kem 
bölgesinde pek çok Spinosaurus’un yaşadığının kanıtı elbette.

Bu parçanın anlatım akışındaki bozukluğun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı-
dır?

A) V ve VI. cümlelerin yeri değiştirilmelidir.
B) III. cümleden sonra V. cümle getirilmelidir.
C) IV. cümle II. cümleden önce getirilmelidir.
D) III. cümle parçanın sonuna alınmalıdır.
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19.

TÜRKÇENİN YILDIZLARI

Dünya Köpek Federasyonunun verilerine göre bugün dünya üzerinde 350 farklı köpek ırkı bulunmakta-
dır. Bir derginin bu ayki sayısında yapılan bir araştırmada bazı köpeklerin özellikleri şu şekilde belirtil-
miştir:
• Malta köpeği, ipeksi tüyleri ve bu tüylerin içinde ışıldayan gözleri olan ve düğme gibi burun yapısıyla 

dikkat çeken köpek türüdür. Gözleri, burnu ve ağzı tüyleriyle zıt renktedir.
• Shih Tzu köpeği, baş bölgesi yuvarlak bir yapıya sahip olup bunun yanı sıra sakal, bıyık görünümlü 

tüylere sahiptir ve genellikle siyah renktedir. Burnunun üzerinde bulunan uzun tüyler kısacık burnu-
nun gözükmesini az da olsa engellemektedir.

• Pomeranian köpeği, sivri ve sırtına doğru kıvrık kuyruklu, sivri burunlu, sık ve bol tüylü, küçük ve 
dik kulaklıdır.

• Minyatür Schnauzer; kare şeklinde küçük vücudu, uzun dikdörtgen şeklinde kafatası, belirgin sakal, 
bıyık ve kaş oluşumu ile karakterize ve farklı kürk yapısı ile dikkat çeken bir ırktır. Kalın, çıkıntılı kaş-
lar ve bıyıklar genellikle kafatasının şeklini vurgulayacak biçimde kesilerek şekillendirilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde araştırması yapılan köpek cinsleri sırasıyla ve doğru olarak 
verilmiştir?

A)

B)

C)

D)
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20.

A)

D)

B)

C)

Aşağıdaki grafikte 2017 - 2020 yılları arasında bazı tarım ürünlerinin milli gelire olan katkısının 
oranı verilmiştir.

Bu verilerin çizgi grafiğe aktarılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?
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