


1. 

Aşağıdaki tabloda Antik Mısır alfabesi ve bu alfebedeki sembollerin Türkçedeki karşılıkları verilmiştir. 

Antik Mısır alfabesinde kelimeler soldan sağa doğru okunur.

 
“Bugün dışarı çıkmak istedim ……….… hava yağmurlu olduğu için çıkamadım.” cümlesinde boş bırakılan yere 

getirilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerin hangisinde Antik Mısır alfabesine göre doğru yazılmıştır?

A)

B)

C)

D)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

A) Kurşun çok ağır bir maddedir. (hafif karşıtı)

B) Müzede daha önce görmediğim savaş yıllarından kalma ağır toplar vardı. (çapı, boyutu büyük olan)

C) Evin salonuna girer girmez bizi ağır bir duman karşıladı. (yoğun)

D) Bu tip olaylar karşısında ağır kalıyorsun, kararlarını hemen vermelisin. (oturaklı, ciddi)
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5. 

Bir yazarın okuyucuya iletmek istediği düşünce, vurgulanan düşüncedir. Yazarın yazıyı yazma amacıdır. 

Yazıdan çıkarılan ders, yazarın vurgulamak istediği düşüncedir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bir konuyu yapmaya karar vermek başarmanın yarısıdır.

B) Sonuca ulaşmak için karar verip başlamak gerekir.

C) Yenilgi sadece zayıf insanların değil herkesin başına gelebilir.

D) Karar veren insan, başarının yarısını tamamlamış demektir.

6. Türkiye’nin pek çok ilindeki tarihi eserlerin restorasyonuna danışmanlık yapan Vahit Okumuş, 25 yılını adadığı

                I              II

   araştırmalar sonucu, Osmanlı’dan bugüne ulaşan tarihi eserlerin sahibi mimar Sinan’ın matematiğini çözmeyi
                                                 III                                                                        IV

   başardı.

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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3. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. 

Mesela, “katılmak” kelimesi “bir topluluğa girmek 

anlamında “Ben de kitap okuma grubuna katıldım.” 

kullanılır. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“yol” kelimesi “gaye, uğur, maksat” anlamında 

kullanılmıştır?

A) Yolunda gitmeyen bazı işleri düzeltmek yine 
bana kaldı.

B) Parkın yanındaki yolda asfalt çalışması var.

C) Bu yolda çok emek harcandı.

D) Çanakkale’ye yolumuz daha çok var.

 I. Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayır-
mak, parçalamak, doğramak

 II. Son vermek, gidermek

 III. Azaltmak, güçleştirmek

 IV. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesmek” 

sözcüğü yukarıda verilen anlamlardan biriyle 

kullanılmamıştır?

A) Elinde tuttuğu ipi kesip bize getirdi. 

B) Bu yol ana caddeyi kesen sokaklardan birine 
çıkıyor.

C) Bu ilaç onun ağrılarını keser.

D) Faturayı ödemeyi unutunca telefonu kesmişler.



13.    

Yukarıdaki görselde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Yarışmanın konusu nedir?

B) Son başvuru ne zaman yapılmalı?

C) Kazananlara hangi ödüller verilecek?

D) Yarışma jüri üyeleri kimlerdir?

14. 

Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun gerçekleşmesine bağlı oldu-

ğunu ifade eden cümlelere ‘’koşul sonuç cümleleri’’ veya ‘’şart sonuç cümlesi’’ denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusudur?

A) Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim? B) Halım çok perişan bağrım yaralı,

     Dinleyin derdimi dağlar söyleyim.       Bu dünyada bir yar sevdim el aldı.

C) Açıl mor menevşem bahar erişti. D) Görse gözlerim yetişse sana,

     Lele, sümbül, nergis, reyhan yetişti.       Anca o zaman mutlu olur kederim.
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1. Pınar, “Türkiye’de Tarihi Yapılar” konulu ödev hazırlayacaktır. Aşağıdaki görsellerden hangisini bu ödevde 

kullanamaz? 

A) B)

Ayasofya Cami (İstanbul) Aspendos Tiyatrosu (Antalya)

C) D)

Artemis Tapınağı (Manisa) Peri Bacaları (Göreme)

2. Eğer bir yolda başarılı olmak istiyorsanız var gücünüzle çalışmalısınız. Asla vazgeçmemelisiniz. Bir işi başara-

mayınca değil o işten vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Kazananlar pes etmeden yılmadan çalışanlardır. Pes edenler 

ise korkaklar ve hep kaybetmeye alışmış kişilerdir.

Bu metni en iyi anlatan söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan yenilince kaybetmez, yenilgiyi kabul edince kaybeder.

B) Zaferin ışığı başarıya aç olanlara görünür.

C) Görünen köy kılavuz istemez.

D) Sonunda huzur ve mutluluk olan her çalışma başarılı bir çalışmadır.
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1.                                                        

        
A) B) C) D)

Üretici
Model

Üretici
Model

Üretici
Model

Üretici
Model

450 I

70 dB

240 I

70 dB

500 I

65 dB

480 I

90 dB

Çok Verimli

Az Verimli

Çok Verimli

Az Verimli

Çok Verimli

Az Verimli

Çok Verimli

Az Verimli

Kapasite

Gürültü

Desibel

Litre

Kapasite

Gürültü

Desibel

Litre

Kapasite

Gürültü

Desibel

Litre

Kapasite

Gürültü
Desibel

Litre

2. 

İki yargının birbirine gerekçeyle bağlı olduğu cümlelere neden-sonuç cümlesi denir. “Neden, Niçin, Niye?” 

sorularının cevapları bu cümlelerde bulunur. “Niçin? Neden? Niye?” sorularına cevap veren bölüm neden 

cümlesini, geriye kalan bölüm ise sonuç cümlesini oluşturur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?

A) Başarıya giden yolda size engel olan ne varsa bunları yok etmedikçe başarılı olamazsınız.

B) Ona yine sinirlendiğim için başımın ağrısı artmaya başladı.

C) Sessiz ortamda kimse kimseyle konuşmuyor gibi görünse de aslında öyle değil.

D) Kendisi için çok önemli sınava uzun süre çalıştı ama yine başarılı olmadı.
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Yanda bir buzdolabının üzerinde yer alan enerji sı-

nıflaması etiketinin açıklaması verilmiştir.  Evindeki 

buzdolabını yenilemek isteyen Cumhur  Bey’in ala-

cağı buzdolabı ile ilgili bilinenler şunlardır:

 • Enerji verimliliği sınıfı en az D ve üzeri olmalıdır.

 • Kapasitesi 550 litrenin altında ve 450 litrenin üstünde 
olmalıdır.

 • Gürültü seviyesi 70 desibelden daha az olmalıdır.

Buna göre hangisi Cumhur Bey’in ölçütlerine uygun 

bir buzdolabıdır?

Üretici
Model

Enerji Verimliliği Sınıfı

Kapasite540 I

Ses Düzeyi90 dB

Çok Verimli

Az Verimli

Kapasite

Gürültü

Desibel

Litre
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(12, 13 ve 14. soruları metne göre cevaplayınız.)

Dost kazanma ve kişisel gelişim konuları üzerine yazdığı kitaplarla meşhur olan Dale Carnegie’nin 

insanlarla dost olabilmek için tavsiye ettiği altı prensipten bir tanesi ve belki de bence en önemlisi 

iyi bir dinleyici olmaktır. Söyleneni dikkatle dinlemek, karşınızdaki kişiye kendinizi dinlettirme imkânı 

vermek önemli bir meziyettir. Eskiler iki dinle bir söyle, derlerdi. Lord Chesterfield: “Bir iş için yanına 

gittiğiniz adamın söyleyeceklerini, sıkıntı ve üzüntülerini hakkıyla dinlerseniz onunla herhangi bir iş 

yapmaktan fazla onu memnun etmiş olursunuz.” der. Ancak bunu günümüzde yapabilen çok az kişi 

var. Ne yazık ki dinlemek insanlara güç geliyor. Çünkü biz çok fazla kendimizle ilgiliyiz. Kendi fikrimizle 

ilgiliyiz. Başkalarının ne düşündüklerine önem vermiyoruz. Şunun farkına varmalıyız: İyi bir dinleyici 

olan insanlar diğerlerine göre problemlerini daha çabuk çözerler. Başkalarının fikirlerine saygı gös-

termeyi öğrenmemiz gerekir.

12. Bu metne göre aşağıda verilen,

 I. Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

 II. Karşılaştırma yapılmıştır.

 III. Tanık göstermeye başvurulmuştur.

 IV. Öznel ifadelere yer verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

13. Bu metinde yazarın yakındığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi sahibi olan insanlar konuşmayı bilmezler.

B) Başkalarının fikirlerine saygı göstermiyor ve insanları dinlemiyoruz.

C) Her konuda söz söyleme hakkımız olduğunu düşünmek yanlıştır.

D) Kişisel gelişim için kurallara uygun konuşmak gerekir.

14. Parçada altı çizili cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Amaç-sonuç cümlesidir.

B) Geniş zaman III. çoğul kişi ile çekimlenmiş bir fiile sahiptir.

C) Ek eylem almış bir fiil kullanılmıştır.

D) ‘’Çabuk’’ sözcüğü cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır.
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(9 ve 10. soruları metne göre cevaplayınız.)
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9. Cahit Külebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir?

A) Milli Eğitim Bakanlığında önemli yöneticilik 
görevlerinde bulunmuştur.

B) Eğitim hayatında birincilikle bitirdiği okullar 
vardır.

C) Türk Dil Kurumu başkanlığı görevinde bulun-
muştur.

D) Yazdığı eserlerle ödül almayı başarmıştır.

10. Metinde geçen altı çizili cümleyle anlatılmak 

istenen nedir?

A) Cahit Külebi her şiirinde her bölgenin ayrı ayrı 
özelliklerine muhakkak yer vermiştir. 

B) Cahit Külebi’nin şiirlerinde Anadolu’nun her 
türlü güzelliklerine rastlarız.      

C) Cahit Külebi’nin şiirlerinde ülkemizin tarihî 
eserleri görürüz.                                    

D) Cahit Külebi tüm şiirlerinde Anadolu insanının 
sıkıntılarını anlatmıştır.

Diğer Sayfaya Geçiniz

Cahit KÜLEBİ kimdir?

Cahit Külebi şiirlerini okurken çoğu kez “Türkiye gibi şair” derim. 
Taşıyla, toprağıyla, uzağı ve yakınıyla Türkiye… Onun gönlünün 
yoldaşı olan Anadolu, öyle tarifsiz güzellikler bırakmıştır ki onun 
gerçekle düş arasındaki hayatına; dize dize toprak, hava, su 
alırız şiirlerinden.

10 Ocak 1917’de 
Tokat’ta doğdu. 
İlkokulu Tokat’ta, 
liseyi Sivas’ta okudu. 
İstanbul Yüksek 
Öğretmen Okuluna 
birincilikle girdi. Bu 
liseyi birincilikle 
tamamladı.  Alman-
ya’ya Almanca 
öğrenmek için gitti. 

1943’te yurda 
döndüğünde stajyer 
öğretmen olarak 
Antalya Lisesinde 
öğretmenliğe 
başladı. 1946 yılında 
ilk şiir kitabı olan 
“Adamın Biri” 
yayımlandı. 1954’te 
Türk Dil Kurumu 
Edebiyat Ödülü’nü 
aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 
Baş Müfettişliği, 
Müsteşar Yardımcılığı, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
gibi üst düzey görevler- 
de bulunduktan sonra 
1973’te emekli oldu. 
1997’de 80 yaşındayken 
hayata gözlerini yumdu.

Yalın sade bir Türkçe 
kullandı. Anadolu 
insanını ana tema 
olarak kabul etti. 
Yaşadığı coğrafyadan 
uzak bir aydın olmadı. 
Kendi kültürüne, 
doğasına, geçmişine 
sıkı sıkıya bağlı kaldı.



11. Kış aylarında sazan balığı avlamak diğer mevsimlere nazaran çok daha zordur. Bu aylarda su yüzeyi çok soğuk 

olduğu için sazanlar, yaşadığı göletlerin en derin yerlerine gider ve kolay kolay sığ bölgelere uğramazlar; zira 

göletlerin en derin yerleri, kış aylarında en sıcak alanlardır. Suyun soğukluğundan dolayı hareketsiz kaldıkları 

için de çok yemlenme ihtiyacı hissetmezler. Doğal olarak, oltadaki yemi bir sazanın önüne rast getirmediğiniz 

sürece kışın sazan yakalamanız neredeyse imkânsızdır.

Bu metinde ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama B) Betimleme C) Tartışma D) Öyküleme

12. Peter Pan sendromu büyümek istemeyen ve hep çocuk kalmak isteyen insanlarda görülen davranış bozukluk-

larına verilen isimdir. Bu sendrom, olgun olduğu halde çocuk gibi davranan yetişkinlerde ve büyümek istemeyen 

çocuklarda görülür. İlk olarak, 1983′de Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. İsmini, James 

Matthew Barrie’nin Peter Pan isimli romanından alır. Romanda, Peter Pan isimli karakter büyümeyi reddeder, 

maceraperesttir ve hep çocuk kalmak ister. Bu sendromu geçiren insanlar çocukluk yıllarındaki gibi dertsiz, 

tasasız ve her şeyin onlar için düşünüldüğü bir dünyada yaşamak istiyorlar. Maalesef ki dünya bizim etrafımızda 

dönmüyor.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  İsminin nereden geldiğine B)  Peter Pan  sendromunun tanımana

C)  Peter Pan isimli filminin olduğuna D)  Kim tarafından bulunduğuna

13. 
İsmail Bey; araç almaya giderken istediği, imrendiği şeyi elde edemeden geri geldi. Çünkü istediği

           

model mağazada yoktu.  Araçlar hakkında uzun uzun araştırmalar yapmış, bütün modelleri   

titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemişti. Üzüntüsü bir yana markanın sunduğu  

                         

elverişli durumdan yararlanamadı.

                         

Bu cümlede simgelerle belirtilen ifadelerin yerine aşağıdaki deyimlerden hangileri getirilebilir?

  

A) Tadı kaçmak Titiz davranmak Fırsatı tepmek

B) Hevesi kursağında kalmak Kılı kırk yarmak Fırsatı kaçırmak

C) Ağzı kulaklarına varmak İnce eleyip sık dokumak Yalnız kalmak

D) Gözü kalmak Titiz davranmak Fırsat yaratmak
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