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TÜRKÇE
1. Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bazı 

kurallar verilmiştir:

• Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, 
saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük 
harfle başlar.

• Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak 
kullanılan kelimeler büyük harfle başlar.

UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle 
başlar.

• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, 
nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci 
isimler büyük harfle başlar.

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran 
şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle 
başlar.

• Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle 
başlar.

Bu kurallara göre,

I. Önümüzdeki ay Tuncay Bey ile önemli bir 
görüşme yapacağız.

II. Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’nın önemli 
kahramanlarından biridir.

III. Okulumuza Boğaziçi Beldesi’nden birçok 
öğrenci geliyordu.

IV. Nedim, Lale devrinde ün kazanmış 
şairlerden biridir.

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı 
vardır?

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

2. I. Türkçe, matematik ve fen bilimleri sınavlarına 
çalışmıştım.

II. Arkadaşlar, hepimiz görevlerimizi 
aksatmadan yerine getirelim.

III. Her gün sizinle karşılaşmak çok güzel, 
diyordu yaşlı adam.

Numaralanmış cümlelerde virgül, aşağıdaki 
işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 

kelime gruplarının arasına konur.
B) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 

özneyi belirtmek için konur.
C) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 

sonra konur.
D) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

3. Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgâr uyumakta
Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta.

Bu dizelerde yer alan söz sanatı aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?
A) Yolcular diyorlar ki: Erişmek ümidi az,

Biliriz dalgaların her biri bir mezarlık.
B) Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın

Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.
C) Ömrümde zararsız günümü bilmem

Her senede yüz milyonluk kârım var.
D) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

4. Fiil cümlelerinde eylemi gerçekleştiren ögeye 
“özne” denir. 

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
özne yanlış gösterilmiştir?
A) Yağmur okuldayken biz arkadaşlarla sinemaya 

gitmiştik.
B) İlimizin doğal güzellikleri, turistleri âdeta 

büyülüyor.
C) Murat Bey, okulumuzdaki görevine altı yıl önce 

başlamış.
D) Sınavın yaklaşması, okuldaki tüm öğrencileri 

heyecanlandırdı.
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5. Yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu, yüklemden 
önceki ögenin üzerindedir. Örneğin “Tüm 
arkadaşlarım, beni bu zor günümde ziyaret etti.” 
cümlesinde vurgu, zarf tamamlayıcısı olan “bu zor 
günümde” sözcük grubu üzerindedir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
farklı bir öge vurgulanmıştır?

A) Okuldan çıkan tüm öğrenciler, ailelerine teslim 
edildi.

B) Evin en küçüğü, mahalle bakkalına ekmek 
almaya gitti.

C) Arabadaki eşyaların hepsini tek tek yukarıya 
çıkaracağız.

D) Gerekli olan evrakları dün akşam avukatından 
almış.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde 
bir fiilimsiye yer verilmiştir?
A) Dün akşam pastanede yediğim böreği lezzetli 

buldum.
B) Yıllar sonra onunla burada görüşmesi tesadüf 

olmuş.
C) Yaz tatilinde kardeşimle görülesi birçok yere 

gittik.
D) Böyle ortamlarda anlaşılmaz kelimelerle 

konuşmayın.

8. Bir gerçeği açıklamak ya da bir düşünceyi savunmak 
amacıyla bilimsel bilgi ve kanıtlarla kaleme alınan 
yazılara “makale” denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir makaleden 
alınmıştır?

A) Özgürlüğe öyle düşkünüm ki koca Hindistan’ın 
bir köşesini bana yasak etseler dünyanın 
tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, 
eli kolu bağlı yaşamak da istemem; orada 
pineklemektense alır başımı havası, toprağı 
bana açık bir yere giderim. Hey Allah’ım, çekilir 
şey midir ülkenin bir bucağına çivilenip kalmak? 
Niceleri, yasalarımıza aykırılık ettiler diye 
kentlere, alanlara herkesin gidip geldiği yollara 
uğrayamadan yaşayabiliyorlar.

B) Zamanın azaldığını insan, ancak bir yaşa 
geldikten sonra fark edebiliyor. Hazin olan budur. 
İnsanoğlu kolay yetişmiyor, kolay olgunlaşmıyor. 
Bazı işleri yapabilmek için belirli bir olgunluğa 
varmak lazım. Ancak o olgunluğa vardıktan 
sonra gücünüzün bazı işleri başarmaya yettiğini 
görürsünüz. İşte, bunu gördüğünüz zaman bir 
telaştır başlar. Yaşınız en az kırka varmıştır. 
Önünüzde kaç seneniz kaldı, daha kaç sene 
yaşayacaksınız, bilemezsiniz. “Aman şunu 
da yapayım! Aman bunu da yapayım!” diye 
çırpınırsınız.

C) Türkiye’de bireyler kitap okumaya günde 
yalnızca bir dakika ayırıyorlarmış. Rakamlar 
her zaman olmasa da çoğu zaman toplumun 
aynasıdır. Tabii, o aynada neler göründüğünü 
öncelikle toplum bilimcilere, toplumun ruhunu 
okumakta uzmanlaşanlara sormalı. Mutlaka 
çok ilginç yorumlar yapacaklardır ama bazen 
de toplumun kendisi, istatistiklerin aynası değil 
midir? Topluma dayatılan eğitim sistemine, 
düşünce biçimine, yaşama tarzına bakın; cep 
telefonu, televizyon ve kitapla ilgili istatistikleri az 
çok kestirebilirsiniz.

D) Depremler çökme, volkanik ve tektonik depremler 
olmak üzere sınıflandırılırlar. Volkanik depremler, 
çoğu zaman yanardağlar faaliyete geçeceği 
zaman, âdeta volkanik hareketliliğin habercisi 
olarak meydana gelirler ve yakın çevrelerinde 
zararlı olurlar. Tektonik depremler ise yer 
kabuğunun hareketli kısımlarında meydana 
gelirler. Çeşitli sebeplerle yerin derinliğinde 
dengenin bozulmaya hazır hale gelmesi ya 
da yer kabuğundaki gerilmeler gibi olaylarla 
oluşan potansiyel enerjinin kinetik enerjiye 
dönüşmesiyle “tektonik depremler” meydana 
gelir ve büyük felaketlere yol açar.

6. Yılın ilk beş ayında Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamo-
nu ve Sinop’ta gerçekleştirilen yarışmalara Aydın, 
Bilge, Cemre, Deniz ve Erkut adlı öğrenciler katıl-
mıştır. Bu öğrencilerin yarıştıkları iller ve yarışmala-
rın ne zaman yapıldığı ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Sinop’taki yarışma, ocak ya da mayıs ayında 
yapılmamıştır.

• Bilge, İstanbul’daki yarışmaya ocak ayı dışın-
da katılmıştır.

• Şubat ayındaki yarışma Kastamonu’da yapıl-
mıştır.

• Aydın, nisan ayında Bursa’daki yarışmaya 
katılmıştır.

• Erkut, ocak ayındaki yarışmaya katılmıştır.

Buna göre, hangi öğrencilerin hem ya-
rışmaya katıldıkları ay hem de yarışma-
ya gittikleri şehir kesin olarak bellidir?

A) Bilge – Cemre B) Erkut – Deniz 
C) Aydın – Cemre D) Erkut- Bilge
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12. Parçaya göre Finlandiya’nın PISA’da üst 
sıralarda yer almasının sebebi, kaç numaralı 
cümleden itibaren açıklanmaya başlanmıştır?
A) II
B) III
C) IV
D) V

9. Kış mevsiminin gelmesiyle günler oldukça kısaldı. 
Sağlık konusunda duyarlı olan herkesin bu süreçte 
fiziksel egzersize daha fazla zaman ayırması ge-
rekmektedir. Bunun için fırsatım yok diyenlerin, en 
azından günaşırı yapılacak kısa mesafeli yürüyüş-
ler yapması faydalı olacaktır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili 
sözcüklerden birinin anlamı değildir?

A) 24 saatlik süre
B) İki günde bir
C) Süresi azalmak
D) Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, 

hassas

11. (I) Üç yılda bir OECD tarafından gerçekleştirilen 
PISA, katılımcı ülkelerin aynı yaş grubu öğrencile-
ri arasındaki bilgi ve becerilerini ölçmektedir. (II) İlk 
defa 2000 yılında başlayan ölçümlerde Finlandi-
ya, istikrarlı bir şekilde her zaman üst sıralarda yer 
aldı. (III) Bu da Finlandiya’yı normal olarak eğitimde 
marka haline getirdi. (IV) Genel olarak bu başarıyı 
getiren ise bizde uygulanan sistemin tam tersi bir 
öğrenci değerlendirme anlayışına sahip olmalarıdır. 
(V) Öğrenciler, sınavlarda aldıkları notlardan ziyade 
öğretmenlerin sınıf içi gözlemlerine göre değerlendi-
riliyor ve yönlendiriliyor.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) PISA katılımcı ülkelerin aynı yaş grubu 
öğrencilerini değerlendirir.                        

B) 2000 yılından önce PISA, sadece Finlandiya’da 
düzenlenmiştir.

C) Finlandiya’da öğrenciler, öğretmenlerin 
gözlemlerine göre değerlendirilip yönlendirilir.

D) PISA’da başarılı olan ülkeler arasında 
Finlandiya dışında ülkeler de vardır.

10. CÜMLELER

• Elindeki kitapların hepsini masaya koydu.
• Bir ayın ardından karaya ayak basmıştık.
• Tavla oynarken sürekli zar tutuyordu.
• Babamın kır saçlarını görünce hüzünlendim.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin 
sözlük anlamı aşağıda verilmiştir.

SÖZLÜK ANLAMI

• İnce perde veya örtü.
• Beyazla az miktarda siyah karışmasından 

oluşan renk.
• En koyu renk, siyah; ak, beyaz karşıtı.
• Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya 

doğru sokulduğu bölümü.

Buna göre, altı çizili sözcüklerden hangisinin 
eş seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir?
A) Koy B) Kara
C) Zar D) Kır

(11 ve 12. soruyu metne göre cevaplayınız.)
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14. Bir ressamın tuvale bir kaleyi, kuleyi, köprüyü 
yahut sarayı fotoğrafını çekmiş gibi aktarmasını 
beklemem. Bu salt kopyacılıktan öteye gitmez. 
Bana göre köprü çizen bir ressamın iç dünyasından 
fırçasına, fırçasından tuvaline uzanacak bir köprü 
kurması gerekir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Ressam, resimlerine kendinden bir şeyler 
katmalıdır.

B) Ressamlar günlük hayatlarında fotoğraf 
çekmemelidir.

C) Ressam resim yaparken tuval ve fırça 
kullanmalıdır.

D) Ressamlar mutlaka mimari eserlerin resmini 
çizmelidir.

13. Çağımızda teknoloji akıl almaz bir hızla ilerliyor. Bu-
nun sonucunda insanoğlunun aklı kullanma beceri-
si körelmeye başladı.  Aklın yaptıklarını önce hesap 
makinesine devrettik; sonra bilgisayara, internete 
verdik. Kimi zihinsel melekelerimizi, yön bulma duy-
gumuzu navigasyon uygulamalarına havale ettik; 
estetik kabiliyetimizi fotoğraf filtrelerine… Dil bilgi-
sini yazım denetleme programları sahiplendi, genel 
kültürü arama motorları… Ünsüz düşünürün de de-
diği gibi “Beyin bedava.” değilse de bir hayli ucuz-
ladı. El işçiliği hep ucuzdu; robotlar geldi, daha da 
ucuzlayacak. Bir tek yürek pahalı çünkü yüreği for-
müle edemedik daha. Sevgiyi, heyecanı, coşkuyu; 
bilgisayarlar, robotlar, makineler anlamadı henüz. 

Bu metinden teknoloji ile ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi çıkarılamaz?

A) Bazı niteliklerimizi elimizden almıştır. 
B) Gelişimini büyük bir hızla sürdürmektedir.
C) İnsanların tüm duygularına hâkim olmuştur. 
D) Hâlâ etkileyemediği bazı özelliklerimiz vardır.

15. Klasik kemençe, 
dinî müzik ve sa-
nat müziği kültü-
rümüzün en 
önemli yaylı saz-
larındandır. Kara-
deniz kemençe-
siyle karıştırılır. 

Klasik kemençenin boyu kırk ila kırk bir santim 
civarındadır. Üç tellidir ve ortadaki tel, diğer iki tel-
den uzundur. Perdesiz ve tırnak ile çalınan bir çal-
gı olduğundan icrası ustalık gerektirir. Tırnaklar, 
tellere soldan değdirilerek notalara ulaşılabilir. 
Perdelere sol el ile basılır; yay, sağ el ile tutulur. 
Diz üstünde ya da iki diz arasına alınarak çalınır.

Ney, kargı denilen 
kamıştan yapılan 
üflemeli sazdır. 
Çeşitli boylarda 
olabilen ney, do-
kuz boğumdan 
meydana gelir. 
Boyutlarına göre 

çeşitlenen neyin onlarca türü vardır. Üzerinde altı-
sı üstte, biri altta olmak üzere yedi delik mevcut-
tur. Bu delikler, açkı ile delinerek elde edilir. Son 
yüzyılda üflemeyi kolaylaştırması için başpare 
adlı bölüm eklenmiştir. Tasavvufi dinî müziğimizle 
özdeşleşen ney, özellikle Mevlevi geleneğinin 
vazgeçilmezidir.

Bu metinlerden hareketle ney ve klasik kemen-
çenin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Her iki çalgının da boyutları birbirine yakındır.
B) Dinî müziğimiz için iki çalgının da önemi 

büyüktür.
C) Ney ve klasik kemençe kargı denilen ağaçtan 

yapılır.
D) İki çalgı da Mevlevi geleneğinde önemli yer 

tutar.
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17. Deyimler; birden fazla sözcükten oluşan, genellikle 
gerçek anlamının dışında kullanılan kalıplaşmış söz 
öbekleridir. Bu kalıplaşmış söz öbekleri, anlatımı 
daha etkili hâle getirir; az sözle çok şey anlatmayı 
sağlar. Ancak anlamına uygun kullanılmayan 
deyimler, yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
deyim, anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Bizim canımıza, malımıza hangi devlet göz 
dikmişti?

B) Bakkal, ayağımız alışsın diye bize hediyeler 
veriyordu.

C) Saatlerce yürüdüğünden dizlerinin bağı 
çözülmüştü.

D) Kolayı varken kulağı ters taraftan göstermeye 
ne gerek var?

16. Öznel anlatım kişisel görüş içeren yargılardan olu-
şurken nesnel anlatımda kanıtlanabilir yargılara yer 
verilir.

Buna göre, aşağıdaki metinlerden hangisinde 
nesnel anlatıma başvurulmuştur?

A) 1906’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü doğduğu 
için mutlu anlamına gelen “Sait” ismi verilir. Bu 
isme babası ve amcasından “Faik” eklenir ve 
muhteşem yazarımız Sait Faik’in ismi konulmuş 
olur. 

B) Hayat fena hâlde futbola benzer. Futbol şahsi 
beceri gerektirir ama aslında toplu oynanan yani 
insanların bir takım halinde oynadığı bir oyundur. 
Hayat da  öyle  değil  mi?  İstediğin  kadar  
yetenekli ol,  iyi  bir  takımın  yoksa  kaybedersin.

C) Atatürk, bu milletin aranan lideridir. Millet başı her 
sıkıştığında onu arar, onu özler. Bu sebeple de 
silinmez bir şahsiyettir. Zekâsını ikna kabiliyetiyle 
harmanlayıp kitleleri peşinden sürüklemesini 
bilmiştir. 

D) Takvimler 1930’u gösterdiğinde Özdemir Asaf’ın 
babası vefat eder. Asaf, o dönem henüz yedi 
yaşındadır. Gazi Mustafa Kemal, bu aileyi tanıdığı 
için küçük olan Asaf’ın bir okula kaydettirilmesini 
ister. 

18. 2015-2018 yılları arasında dört farklı ildeki halk kü-
tüphanesini ziyaret edenlerin sayısı incelendiğinde 
şu sonuçlara ulaşılmıştır:

• Bolu’da halk kütüphanelerini ziyaret edenlerin 
sayısı inişli çıkışlı seyretmiştir.

• Düzce’de halk kütüphanelerini ziyaret edenle-
rin sayısı yıllar içerisinde artış gösterirken en 
çok artış 2018 yılında olmuştur.

• Sakarya’da halk kütüphanelerini ziyaret eden-
lerin sayısı 2016’da düşüş göstermişse de 
sonraki yıllarda sürekli artmıştır.

• Kastamonu’da halk kütüphanelerini ziyaret 
edenlerin sayısı her geçen yıl düşüş göster-
miştir.

Buna göre, söz konusu yıllar arasında illere 
göre halk kütüphanelerini ziyaret edenlerin sa-
yısını gösteren grafik, aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)

B)

C)

D)
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19.

Bu bilgi grafiğinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2017-2019 yılları 
arasında artış göstermektedir.

B) 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerleri arasında ziyaretçi sayısı en fazla olan, Denizli 
Pamukkale Hierapolis Ören Yeri’dir.

C) 2019 yılında Topkapı Sarayı Müzesini ziyaret edenlerin sayısı, Konya Mevlana Müzesini ziyaret edenlerden 
daha azdır.

D) 2019 yılında Nevşehir Göreme Ören Yeri’ni ziyaret edenlerin sayısı, 2018 yılında ziyaret edenlerden daha 
fazladır. 
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20.

Grafik 1, yeryüzündeki kara ve su oranını göstermektedir.
Grafik 2, yeryüzündeki suların özelliklerine göre dağılımını göstermektedir.
Grafik 3, yeryüzündeki tatlı suların özelliklerine göre dağılımını göstermektedir.

Bu grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Buzullar ve kalıcı kar tabakaları karalardan daha fazla alan kaplamaktadır.
B) Tatlı sular içerisinde en az orana sahip su türü yüzeydeki tatlı sulardır. 
C) Yeryüzünün üçte ikisinden fazlası suyla kaplıdır.
D) Yer altı suları tatlı su türlerinden biridir.
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