
 

 
 

1. I. Köydeki bağ bahçe işleri birikmişti. 

II. Ayakkabısının bağlarını sıkı sıkı 

düğümlemişti. 

III. Öğrencileriyle aralarındaki bağ bir ömür 

sürecekti. 

“Bağ” kelimesi, numaralanmış cümlelerde 

aşağıdaki anlamlarından hangisiyle 

kullanılmamıştır? 

 

A) Bir şeyleri birbirine tutturmak için kullanılan 

ip 

B) İlgi, ilişki 

C) Meyve bahçesi 

D) Yarayı sarmaya yarayan sargı 

 

 

 

2. Kimimiz öğretmenimizin, patronumuzun 

kimimiz de anne ve babamızın … isteriz. 

Çalışkanlık ve efendiliğimizle öğretmenimizi, 

disiplin ve üretkenliğimizle patronumuzu, 

hayırlı bir evlat olarak da anne ve babamızı 

memnun etmeye çalışırız. 

Bu metnin üç nokta ile belirtilen yerine 

aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse 

anlam bütünlüğü sağlanmış olur? 

A) gözüne batmak 

B) gözüne girmek 

C) gözünde tütmek 

D) gözüne kestirmek 

 

 

3. (I) Okuduğum “Çocuk ve Allah” nüshası 1998 

İstanbul baskısı ve Milliyet Yayınları’ndan 

çıkmış. (II) Kitap on iki bölümden oluşuyor, ilk 

bölümü de “Bu Eller Miydi?” şiiri ile başlıyor. 

(III) Şair ellerine bakarak bütün bir 

çocukluğunu hatırlıyor. (IV) Dolayısıyla bizi de 

kelimelerinin gücüyle çocukluğumuza dönmeye 

zorluyor. 

 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 

hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 

 

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

4. Akşama doğru kalemlerimi, kitaplarımı 

toplayıp kütüphaneden ayrıldım. (II) Yorgun 

ve bitkin bir şekilde arabama bindim. (III) 

Trafikten dolayı bir türlü ilerleyemiyor ve 

korna seslerinin gürültüsüne maruz 

kalıyordum. (IV) Nihayet kestirme bir yol 

bularak tam da yemek saatinde evime 

vardım. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 

hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır? 

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

 
 

5. 1- Soğuk su içtiği için hastalanmış. 

2-Soğuk bakışlarıyla beni iyice üzdü. 

3-Soğuk havaya aldırmadan dışarı çıktı. 

4-Soğuk bir espri yaptı ders bitiminde. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

altı çizili sözcük mecaz anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) 1 - 3     B) 1 - 4    C) 2 - 3        D) 2 – 4 

 

6. Gece sokaktaki bağırışlarla uyandım. 

Balkonumdan aşağı baktığımda komşumuz 

olan genç üniversite öğrencilerinin yüksek 

sesle tartışmalarına şahit oldum. Olayın 

aslını öğrenmek için aşağı indim. 

Arkadaşları sakinleştirip her birinin farklı 

yönlere gitmelerini sağladım. Olayı 

seyreden esnaf arkadaşa, olaya karışan iki 

arkadaşa ve karşı komşumuz olan Ayşe 

Teyze’ye sordum. Her birinden farklı 

yanıtlar aldım olaya dair. - - - - 

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına 

göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) Hikâyede de durum böyledir. Her yazar 

kendi bakış açısına göre olayları kaleme 

alır. 

B) Hikâye yazarı için de durum farklı 

değildir. Hikâyesinde halkı tüm içtenliğiyle 

eserine aktarır. 

C) Burada olduğu gibi hikâyeci de olayı tüm 

canlılığıyla aktarır. 

D) Hikâyeci olayın dışında kalarak eserini 

oluşturur. 



 

 
 

7, 8, 9 ve10. soruları aşağıdaki metne göre 

cevaplayınız. 

Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi 

aşamasında Dünya ve Güneş arasına girmesi 

ve bu sebeple de Ay’ın Güneş’i tamamen ya 

da kısmen örtmesi sonucunda gözlemlenen bir 

doğa olayı olarak tanımlanmaktadır. Bir sene 

içerisinde Ay, Dünya çevresinde on iki kez 

döner. Ancak buna rağmen Ay’ın yörünge 

düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzlemi 

arasında beş derece kadar bir açı olması 

sonucu Ay, her defasında Güneş’in tam 

önünden geçmez. Bu sebeple de güneş 

tutulmaları her zaman gerçekleşmez. Tam, 

halkalı ve parçalı olmak üzere üç farklı Güneş 

tutulması şekli vardır. Ay’ın Güneş’i tümüyle 

örtmesi sonucu oluşan tutulma biçimi tam 

Güneş tutulmasıdır. Ay’ın Güneş’i ortalayıp 

tümüyle örtemediği ve Dünya’dan halka 

biçiminde görüldüğü tutulma biçimi ise halkalı 

Güneş tutulmasıdır. Ay’ın Güneş’in bir 

bölümünü kapatıp bir bölümünün Dünya’dan 

gözlenebildiği tutulma biçimi de parçalı Güneş 

tutulmasıdır. Genellikle 4 dakika civarında 

süren Güneş tutulması 11 Temmuz 1990’da 7 

dakika sürmüştür. Bu tutulma 1973’ten beri 

gerçekleşen en uzun Güneş tutulması olarak 

kayda geçmiştir. Tam tutulma biçiminde 

gerçekleşen bu olay Dünya’da dar bir 

koridordan izlenebilmiştir. 

 

 

7. Güneş tutulmasıyla ilgili; 

I- Farklı şekillerde gerçekleşebilir. 

II- Dünya’nın Güneş’i örtmesi sonucu oluşur. 

III- Çok sık görünen bir olaydır. 

IV- Genellikle 4 dakika civarı sürmektedir. 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I – II                           C) I – IV 

B) II – III                         D) III - IV 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak 

çıkarılamaz? 

A) En uzun Güneş tutulması 7 dakika 

sürmüştür. 

B) İki tür Güneş tutulmasında Ay,  Güneş’i  

tam olarak örtemez. 

C) 1990 yılında Güneş tutulması yaşanmıştır. 

D) Ay, bir sene içerisinde 12 kez Dünya’nın 

etrafında döner. 

 

 

 

9. Yukarıda verilen metnin türü 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Deneme 

B) Söyleşi 

C) Makale 

D) Roman 

 

 

 

10. Metinde geçen 11 Temmuz 1990’da 

gerçekleşen Güneş tutulmasının fotoğrafı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

 
 
A) 

  
 
B) 

 

 
 
C) 

 

 
 
D) 

 

 

 



 

 
 

11. (I)Eser 1960'ların Avrupa'sını tartışmacı bir 

tarzla aktarmıştır. (II)Dönemin siyasal, sosyal, 

ekonomik tüm meselelerini masaya yatırmıştır. 

(III)Değindiği bir diğer husus ise dünyanın o 

dönem için Avrupa'ya bakış açısıdır. (IV) Açık 

yüreklilikle yazdığı bu geniş çaplı eser döneme 

dair en donanımlı eser olma özelliğini hala 

sürdürmektedir.  

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış 

cümlelerin hangisinde hem üslup hem de 

içeriğe değinilmiştir? 

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

 

 

 

 

12. Gökdoğan 

Büyük doğanlardan biridir. Dişi ve erkek 

bireyler arasında büyüklük dışında görünüş 

farkı yoktur. Dişi bireyler erkeklerden 

yaklaşık1/3 oranında daha iridir. Gökdoğanın 

belli bir habitatı yoktur. İçinde yuva için uygun 

kayalık barındıran dağlar, vadiler, deniz 

kıyıları, sulak alan, nehir ve göl kenarları onun 

yaşam alanıdır. Dünyaya yayılmış pek çok alt 

türü vardır. Türkiye’nin hemen her bölgesinde 

yaygındır. Kışın özellikle sulak alanların 

çevresinde sıkça görülür. Avını havada 

yakalar.  

Kerkenez 

Küçük bir doğandır. Uzun ensiz ve sivri 

kanatları; ince ve uzun kuyruğu ile özgün bir 

yapısı vardır. Dağlar, vadiler, orman kenarları, 

bozkırlar, tarım alanları, deniz kıyıları hatta 

şehirlerde görülebilir. Kapalı orman alanlarında 

bulunmaz. Türkiye’nin tamamında yayılış 

gösterir. Tarla faresi, kertenkele ve iri 

böceklerle beslenirler. En tipik davranışı av 

ararken havada asılı kalmasıdır.   

Yukarıda verilen bilgilere göre bu kuşların 

ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Avlarının kara hayvanları olması 
B) Yaşam alanlarından birinin de deniz kıyıları 
olması 
C) Türkiye’nin sınırlı bölgelerinde yaşamaları 
D) Özellikle kış mevsiminde yuvalarından 
çıkmaları 

13. Aşağıdakilerden hangisi 1. Kişi ağzıyla 

anlatılmamıştır? 

A) Sudaki timsah, sessiz bir şekilde etrafı 

izliyordu. Suyun kenarında durmuş bizon 

sürüsünün su içmesini bekliyordu sinsice. 

Su içmek için yanaşan yavru bizonu gözüne 

kestirmişti. 

B) Uzun bir aradan sonra ailemle beraber 

tatile çıktık. Muğla’nın güzelim koylarından 

Turunç’taydık. Turuncu, mavi ve yeşilden 

oluşan bu koy, içimizi açıyordu. 

C)Hayalim olan öğretmenlik için üniversite 

sınavına çok çalışmıştım. Uzun ve 

meşakkatli bu yolun sonunda sınavı da 

güzel bir şekilde atlatmıştım. Aldığım puan 

istediğim bölüm olan Türkçe öğretmenliğine 

yetiyordu… 

D) Eşimle beraber köy kahvaltısı yapmak 

için Antalya’nın dağ eteklerinde bulunan 

baraj kenarındaki Doyuran köyüne gittik. 

Misafirperver, sıcak insanların yaptığı 

ekmeğin kokusu insanın iştahını açıyordu. 

Kahvaltı yaptıktan sonra küçük bir gezinti 

yaptık bu butik köyde. 

 

 

14. Zehra, Elif, Semanur, Yeknur, Eylem, 

Sercan, Remziye, Rozerin dörder kişilik iki 

gruba ayrılıp bir grup Antalya’ya diğer grup 

ise Muğla’ya tatile gitmiştir. 

- Zehra Antalya’ya, Elif ise Muğla’ya 

gitmiştir. 

- Semanur, Sercan’la aynı yere tatile 

gitmiştir. 

- Rozerin ve Eylem aynı gruptadır. 

- Sercan ve Remziye aynı gruptadır. 

- Remziye, Zehra’yla aynı yere tatile 

gitmemiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisi tatil için Muğla’ya gitmiştir? 

A) Rozerin 

B) Yeknur 

C) Eylem 

D) Semanur 



 

 
 

15, 16 ve 17. soruları aşağıdaki metne göre 

cevaplayınız. 

Örnek: İzohips  haritası 

(I) Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye 

sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen   

kapalı eğrilere eş yükseltisi(izohips) denir. (II) 

Günümüzde yeryüzü şekillerinin haritalarda 

gösterilmesinde en çok kullanılan ve en doğru 

sonuçları veren yöntemdir. (III)İzohips 

haritalarında kapalı eğriler iç içe çizilir. (IV) Her 

eğri kendisinden yüksek olan eğriyi çevreler. 

Dik ve yüksek yerlerin izohips haritalarında 

eğriler sık ve çokken eğimi az ve alçak 

yerlerde izohips eğrileri az ve aralıklıdır. 

 

Beyaz Dağ (4000m)          Yeşil Tepe (1000m) 

 

 

15. Bu parçaya göre Yeşil Tepe’nin durumu 

aşağıdakilerin hangisinde doğru 

işaretlenmiştir? 

 Eğri 
Aralıkları 
Geniş 

Eğri 
Aralıkları 
Dar 

Eğri 
Sayısı 
Çok 

Eğri 
Sayısı 
Az 

A)      +     + 

B)       +    +  

C)        +  + 

D)        +       +  

 

16. Altı çizili söz grubu, bulunduğu 

cümlenin hangi ögesidir? 

A) Öznesi 

B) Nesnesi 

C) Yer tamlayıcısı 

D) Zarf tamlayıcısı 

 

 

 

 

17. Numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde sıfat-fiil (ortaç) 

bulunmamaktadır? 

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

 

 

 

 

 

 

18. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu 

cümlelerde fiili gerçekleştiren yani işi yapan 

belli değildir. Etken çatılı fiillerin yüklem 

olduğu cümlelerde ise işi yapan bellidir. 

‘’Geçen hafta okulumuz boyandı.’’ 

cümlesinde boyama işini yapan belli 

değildir. Bu yüzden ‘’boyandı’’ fiili edilgen 

çatılıdır. Ancak ‘’Ali okulumuzu boyadı.’’ 

cümlesinde boyama işini yapan ‘’Ali’’dir. Bu 

yüzden “boyadı’’ fiili etken çatılıdır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden 

hangisinde işi yapan belli değildir? 

A) Yazar, kitabını hazırlamadan önce tüm 

detayları düşünür. 

B) Makale, belirli bir araştırma ve inceleme 

sürecinden sonra yazılır. 

C) Simitçiler, simitlerini hızlı bir şekilde 

satmak için bağırır. 

D) Bu tarz problemleri, bilgisayar 

programcıları çözer.  



 

 
 

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 

hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili 

bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Anadolu’nun Batısında deprem meydana 

geldi. 

B) Hıdırellez, genellikle 25 Mayıs’ta kutlanır. 

C) Bu yıl Antep fıstığı hasadı erken başladı. 

D) Aydın amcam dün akşam Zonguldak’a gitti. 

 

 

 

 

 

20. Kutunun içi deniz kabuklarıyla doluydu ( ) 

midye kabukları( ) denizyıldızı ( ) denizatı( )  

 

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere 

sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangileri getirilmelidir? 

 

A) (.) (,) (:) (.) 

B) (:) (,) (,) (…) 

C) (.) (,) (;) (…) 

D) (:) (,) (,) (.) 
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