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Parçada Anlam-2 (Parça Oluşturma - Metin Tamamlama - Giriş-Gelişme-Sonuç)

1.  1. Anne ve babalar çocuklarının hatırı için televizyon   
    bağımlılığından vazgeçmelidir.
2. Bazıları da çocuklarının yanlışını görmek istemez,   
    suçu başkasına atar.
3. Ancak bu koşullar sağlandığında başarılı öğrenciler 
    yetiştirebiliriz.
4. Aslında çocukların paraya değil, şefkate ve ilgiye 
    ihtiyacı vardır. 
Numaralanmış cümlelerden hangisi, bir paragrafın 
giriş cümlesi olabilir?

A) 1.             B) 2.         C) 3.                 D) 4.

2.  (1) Okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyen-
lerden birini, ‟Kurgu Masallar”ı size anlatmak istiyorum. 
(2) Kitaptaki masallar içinde özellikle ‟Altın Saçlı Kız” 
oldukça etkileyici. (3) Bu masalda, saçları altın teller-
den oluşan Rita’nın öyküsü anlatılıyor. (4) Siz de bir 
düşünün bakalım, saçlarınız altın olsa başınıza neler 
gelirdi? (5) Masalda da önce böyle düşünülüyor ama 
olaylar böyle gelişmiyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra ‟Saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi 
bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar gele-
ceğini düşünüyorsunuz değil mi?” cümlesi getirilirse 
parçanın anlam akışı bozulmaz?

A) 2.             B) 3.         C) 4.                 D) 5.

3.  1. Müzenin çocuk bölümü de vardı ama maalesef tadi-
    lat nedeniyle kapalıydı, bu yüzden gezemedik.
2. Gezdiğimiz müzeler içinde  en etkileyici olanı 
    Arkeoloji Müzesi’ydi.
3. Ben de bu müzenin gezemediğimiz bölümleriyle ilgili 
    İnternet’ten araştırma yaptım.
4. Yaz boyunca İstanbul’da gezilecek çok yer vardı, 
    vaktimiz de boldu.
5. Biz vaktimizi müze gezilerine ayırmayı tercih ettik.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluştu-
rulmak istenirse doğru sıralama nasıl olur?

A) 2-1-3-5-4
B) 2-1-4-5-3
C) 4-5-2-1-3
D) 4-5-3-2-1

4.  1. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları
    da etkiler.
2. Bitkiler, besin üretmek için güneş ışığına
    gereksinim duyar.
3. Canlıların çoğu birçok çeşit besin tüketir.
4. Bilim adamları bu karşılıklı beslenme etkileşimine 
    ‟besin ağı” adını vermişlerdir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluş-
turulduğunda hangi cümle bu paragrafın dışında 
kalır?

A) 1.             B) 2.         C) 3.                 D) 4.

5.  1. Bunları yazdığım için okulu sevmediğimi düşünme-
    yin sakın!
2. Ders kitapları, defterler, kalemler, forma, eşofman…
3. Yaz bitti, eylül ayı geldi; kocaman bir yazın bittiğine 
    inanamıyorum!
4. Yapacağım daha çok şey vardı diye düşündüğüm 
    için yazın bitmesine üzülüyorum.
5. Eylül de yazdandır diyenlere hava sıcaklığını 
    kastettikleri için katılıyorum ama eylül, benim için
    okulların açılması ve okul hazırlıkları anlamına 
    geliyor:
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluştu-
rulmak istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır?

A) 3-2-1-5-4
B) 3-5-2-1-4
C) 5-1-2-4-3
D) 5-1-3-4-2

6.  Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümle-
si olamaz?

A) Dünya üzerindeki suların bir kısmı da buzullarda 
bulunur.

B) Mavi balina, dünyadaki en büyük canlı varlıktır.
C) Işık, çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan bir 

enerji biçimidir.
D) Mars, Dünya’ya en çok benzeyen gezegendir.
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Parçada Anlam-2 (Parça Oluşturma - Metin Tamamlama - Giriş-Gelişme-Sonuç)

7.  Odanın penceresinden bakarken birdenbire gözüme 
babamın getirdiği motosiklet çarptı. Motosikletin yanına 
gittim. Bu, bir haftadan beri avluda duruyordu. Babam 
bozuk olduğunu söylemişti. İçimde bir merak uyandı. 
Başladım düğmeleriyle oynamaya. Birdenbire çalışı-
verdi. Başıma başlığı taktım ve motosiklete bindim. 
Gaza bastım, hareket etti; hiçbir yerinde bozukluk yok-
tu. Yokuştan aşağı ilerlemeye başlayınca bozukluğun 
ne olduğunu anlayıverdim. - - - -
Bu paragrafın eksik bırakılan kısmı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İçimde bir şey itiyordu beni. Daha akşama epeyce 
vardı. Motorla biraz daha gezip fuar alanına gidebi-
lirdim.

B) Motosiklete binmek... Bu, benim için önüne geçil-
meyecek bir istekti. Tüm aklım onlardaydı. Evde, iş 
yerinde motosiklet görünce dayanamıyordum.

C) Annem motosiklete binmemi hiç istemezdi. Bu yüz-
den babam motosiklet kullanmama izin vermiyordu.

D) Ama iş işten geçmişti. Motosikletin freni tutmuyordu. 
Başım dönüyor, gözlerim kararıyordu.Ondan sonra-
sını hatırlamıyorum.

8.  

A
Bunlar yağmur ve karla birleşerek yüzlerce 
kilometre uzağa asit yağmurları olarak yağar; 
yağdığı yerlerde ağaçlara zarar verir, göllerde 
yaşam sona erer.

I

Örneğin İngiltere’deki fabrikalardan atmosfere 
yayılan kimyasal maddeler rüzgârla İsviçre’ye 
kadar taşınmış ve İsviçre’deki göllerde 
yaşayan balık ve bitkilerin büyük kısmını 
öldürmüştür.

K
Petrol ya da kömürle işleyen fabrikalar 
atmosfere fazla miktarda zehirli gaz ve 
kimyasal madde salar.

T Asit yağmurlarının yüzlerce kilometre uzağa 
yağmasının nedeni rüzgârdır.

‟A, I, K, T” harfleriyle gösterilen cümleler olayların 
oluş sırasına göre sıralandığında aşağıdaki söz-
cüklerden hangisi oluşur?

A) ATKI            B) KITA            C) TAKI            D) KATI 

9.  K,L,M kutularının içerisindeki metinler tek bir yazı-
nın giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir.

K

La Fontaine’in çocuklara hayvanların 
dünyasını mecazlarla anlattığı bu fabllardan 
on iki tanesi, her fablını farklı bir çizerin 
resimlediği bir çizgi roman olarak basıldı. 
Bu çizgi roman, hazırlayıcıların tamamının 
kendinden bir şeyler kattığı renkli çizimlerle 
dolu bir çalışma olmuş.  

L Her çocuğun çocukluk döneminden 
hatırladığı bir La Fontaine fablı vardır.

M

Bu çizgi romanın hikâyesi, yayınevi 
sahibinin arkadaşıyla yediği bir akşam 
yemeğinde başlıyor. Eminim ki fikrin ortaya 
atıldığı o gece, kimse sonucun bu kadar 
güzel olacağını tahmin etmemişti.

Aşağıdakilerden hangisinde kutuları ifade eden 
harfler ‟giriş, gelişme ve sonuç” şeklinde sıralanmış-
tır?

A) M-L-K            B) L-M-K
C) L-K-M            D) K-M-L

10.  (1) Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi 
terk ettiklerine çok üzülmüşler. (2) Açlıktan kurtulmak 
için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp un 
hâline getirmişler. (3) Halıcı, herkesin güvenini kazan-
dığı için de işleri hep yolunda gidermiş. (4) Bu çocuklar 
öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler 
sayılıyormuş. (5) Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler 
yaptığını gören kral, gösteri bitince onu tebrik etmiş. 
(6) Bu undan ekmek yapmışlar ama açlıkları geçme-
miş. (7) Çünkü inciden yapılan un, buğday unu gibi 
lezzetli ve doyurucu değilmiş.
Bu paragraftaki numaralanmış cümleler farklı ma-
sallardan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı 
masala ait cümleler bir arada verilmiştir?

A) 1, 2, 6, 7
B) 1, 3, 4, 6
C) 2, 3, 4, 7
D) 3, 4, 5, 6 


