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1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lık / -lik" eki 
"görev'' anlamlı bir sözcük türetmi ştir? 

A ) Bolluk ve bereket beklentisi, hepimizin arzusudur.
B ) Yaptığını çocukluk olarak değerlendiriyorum.
C ) Gençlik günlerinin en deli dönemindesin şu an.
D ) Analık, hem kutsal hem de ağırdır.
E ) Biraz yolluk hazırladım; giderken yanına al.

 

 

2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir sözcük 
yoktur ? 

A ) El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış.
B ) Kitabın sayfalarına dikkatli dikkatli baktı.
C ) Adamın kır saçları, onu yaşlı gibi gösteriyordu.
D ) Sabahları çay içmeden evden çıkmazdı.
E ) Arabası dik bir yokuşta bozulmuştu.

 

 

"Vurmak" sözcü ğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmı ştır? 

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

 

3 I. Ekinleri soğuk vurdu.
II. Piyangodan büyük ikramiye vurdu.
III. Boyacı bu duvara üç kat boya vurdu.
IV. Villanın ı şıkları sahile vuruyordu.
V. Elini makineye vurmuştu.

 

A         

Bu parçada belirtilenler göz önünde tutul-
duğunda, altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Çabuk etkilenen
B ) Fazla şeyler isteyen
C ) Profesyonel davranan
D ) Çok çabuk anlayan
E ) Çok çabuk gülen

 

4 Sahneye çıkmadan evvel bize yalvarırdı: "Ne olur 
fazla bağırmayın; piyesi bozuyorum." derdi. Tabii 
asıl sebebini söylemediği için, böyle derdi. 
Hakikatle korkardı. Sanki zar gibi ince, sırçadan 
bir dünyası vardı. Halbuki bu korkusu güzeldi, 
sahne birdenbire canlanırdı. Onun için biz vaat 
eder; fakat sözümüzü tutmazdık.

 

5 Aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamda 
kullanılmı ş somut bir sözcük yoktur? 

A ) Hayatı boyunca kasırgaların önünde sürüklendi.
B ) Gırtlağına kadar batağa saplanmıştı.
C ) Bunun zekâsı, arkadaşınınkinden bir gömlek 

üstün.

D ) Bu nesil, çarpık eğitimin kurbanı oldu.
E ) İstanbul'un her yerinde işleniyor cinayetler artık.

 

 

6 Aşağıdaki atasözlerinin hangisi mecaz anlamlıdır? 

A ) Son pişmanlık fayda etmez.
B ) Dost çok ise azdır, düşman az ise çoktur.
C ) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
D ) Mum dibine ışık vermez.
E ) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
yapım eki almamıştır ? 

A ) Korkunun bitmesi için gün ışığı ve umut gerekir.
B ) Onlara başarılı olmaları için yeni bir ortam 

yaratmak gerekir.

C ) Bu işten sonuç almak öyle o kadar da kolay değil.
D ) Zor şartlarda ilerlemeye çalışmak insana mutluluk 

verir.
E ) Ekinlerin sararmaya başladığı dönemlerde köye 

pek sık gelirdi.

 

7 Yapım ekleri sözcüğün anlamını ve bazen de 
türünü değiştiren eklerdir.

 

8 Aşağıdakilerin hangisinde yansımadan türeyen 
sözcük nitelik bildirmektedir? 

A ) Kapının gıcırdaması, beni oldukça rahatsız etti.
B ) Patlayan balon bebeği çok korkutmuştu.
C ) Köpek havlayınca birden ne yapacağımı şaşırdım.
D ) Suların şırıltısı bize ninni gibi gelir.
E ) Az sonra güçlü bir tokat, suratında şakladı.

 

 

9 Aşağıdaki dizelerin hangisinde, altı çizili sözcük 
hem yapım hem çekim eki almıştır? 

A ) Otellerde garsonlar boş boş bakışıyorlar.
B ) Arkamdan trenler hızla geçiyor.
C ) Bir turist, deniz kıyısında otel arıyordu.
D ) Gülen canlı mezar taşları ölümle diridir.
E ) İçimde yeni bir umut doğuyor kandan.

 

 

A         

10 Aşağıdaki cümlelere soru anlamı katan sözcükler 
iki şerli gruplandırıldı ğında hangisi dışta kalır? 

A ) Niçin bu kadar gürültü geliyor bu sınıftan?
B ) Bunca acıya nasıl dayanacak kadıncağız?
C ) Sen önden kaçıncı sırada oturuyordun?
D ) Kişi başına kaçar lira vereceğiz?
E ) Sınavın bugün yapılacağını kimden duydun?

 

 

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin 
türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru 
verilmi ştir? 

A ) Edat - zamir - zarf - sıfat
B ) İsim - zamir - sıfat - zarf
C ) Edat - zamir - zamir - sıfat
D ) Zamir - zarf - sıfat - edat
E ) Edat - zamir - sıfat - zarf

 

11 I. Sabaha kadar uyuyamadım sıcakta.
II. Onun anlattıklarını ilgiyle dinledik.
III. İyi bir i ş bulmayı kim istemez?
IV. Benimle açık konuşun, dedi. 

 

12 Aşağıdaki dizelerin hangisinde pekiştirilmi ş sıfat 
kullanılmı ştır? 

A ) Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam 
Dağların yere indi koyu, serin gölgesi

B ) Dönüyorken kıyılar koyu bir laciverte 
Sesini dinliyorum sularda Barbaros'un

C ) Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu 
Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un

D ) Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde 
Eğiliyor bulutlar engine perde perde

E ) İçimize çevirip nemli gözlerimizi,
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un
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13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ya... ya" 
bağlacı, sıfatları birbirine bağlamaktadır? 

A ) Boş zamanlarımda ya kitap ya dergi okuyorum.
B ) İstanbul'a geleli ya üç ya beş gün oldu.
C ) Gönül gurbet ele gitme; ya gelinir, ya gelinmez.
D ) Hafta sonu ya sinemaya ya tiyatroya gidiyor.
E ) Geziye ya seni ya onu götürecekmiş.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 
istenene anlamca en yakındır? 

A ) Yazar, kendini anlatan değil; kendini aşandır.
B ) Yazar, her olaydan bir ders çıkararak kendimizi 

yönlendirmemizi istiyor.
C ) Yakup Kadri, romanlarım beni değil, ben ro-

manlarımı yönlendiririm, diyor.

D ) Bu roman, yazarın kişili ğini olduğu gibi yansı-
tıyor.

E ) Yazar, bu romanda kendini olayların akışına 
bırakıyor; o olayları değil, olaylar onu 
yönlendiriyor.

 

14 Bu eserde, bir yerden sonra kahramanlar yazara 
fikir veriyor, yazarı sürüklüyor olayın içine.

 

15 Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, 
anlamca olumsuzdur? 

A ) Haber verseydiniz sizinle gelmez miydim?
B ) Arkadaşın da bizimle gezmeye gelir mi?
C ) Tahmin ettiğim kadar kötü değilmiş.
D ) Böyle davranışının nedenini anlamıyor değilim.
E ) Bana söylenen dedikodulara inanacağımı mı 

sandın?
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16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özlemle birlikte 
yakınma söz konusudur? 

A ) Otobüs neden bu kadar gecikti ki?
B ) Nerede o eski bayramlardaki eğlenceler!
C ) Bu saatte açık market bulunabileceğini san-

mıyorum.

D ) Hiçbir zaman işini doğru düzgün yapmadı ki!
E ) Hiçbir şekilde ona karşılık vermemeye karar 

vermiş.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye en yakın 
anlamdadır? 

A ) Günlük olaylara tiyatrolarda yer verilmemelidir.
B ) Tiyatro, günlük hayattan uzaklaşmamalıdır.
C ) Tiyatroda sokaklar bir dekor unsuru olarak 

kullanılmalıdır.
D ) Seyircisi olmayan tiyatro kolay kolay kendine 

gelemez.

E ) Seyircisiz kalan tiyatro yok olmaya mahkûmdur.

 

17 Tiyatro, sokakla yabancılaşırsa kaybolup gider.
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Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde yazarın yorumuna yer verilmemiştir ? 

A ) IV.
B ) III.
C ) I.
D ) II.
E ) V.

 

18 (I) Her gün odama gelen öğrenciler, bana okulda 
kendilerini ilgilendirmeyen bir sürü gereksiz 
şeyler okutulduğunu anlatarak dert yanarlar. (II) 
Hayatın birçok işi ne yazık ki hoş değildir. (III) 
Lisede okumak zorunda olduğum derslerin yarısı, 
hoşuma gitmeyen ve sevmediğim şeylerdi. (IV) Bu 
derslere, benim sevip sevmediğime bakmaksızın 
bütün dikkatimi vermemi beklerlerdi. (V) Şimdi 
ise, üzülerek belirteyim ki, lisedeyken bu hoşuma 
gitmeyen derslerin daha fazlasını okutmamı 
istiyorlar.

 

19 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cevabı dolaylı 
tümleçtir? 

A ) Geleceğini kime söyledin?
B ) Size ne ikram edelim?
C ) Dün okula niçin gelmedin?
D ) Buraya yeni mi taşındınız?
E ) Karşıdan gelenler kim?
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20 Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla 
birlikte verilmi ştir? 

A ) Bana söyleselerdi, açık konuşsalardı, affederdim.
B ) Çok kısa bir zamanda, bir haftada, dağ gibi adam 

öldü.
C ) Öğrencilerden bir kısmını, üçte birini, sınıfta 

bırakmış.

D ) Bütün bunları yakın arkadaşım, o cin gibi Kenan, 
planlamıştır.

E ) İki arkadaşıyla, Gülay ve Ceyda'yla, iki günlük bir 
geziye çıkmışlar.

 

 

21 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek yargı vardır? 

A ) Solmayan çiçeksin, gözyaşlarımla suladığım.
B ) Paylaşılan dertler azalır.
C ) Dinlenirken televizyon izlerim.
D ) Hastalanmayınca, sağlığın değerini bilemeyiz.
E ) Cesaret, bütün silahlardan üstündür.

 

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek 
yoktur ?

A ) Birleşik cümle
B ) Devrik cümle   
C ) Fiil cümlesi
D ) İsim cümlesi
E ) Olumlu cümle

 

22 Berrak bir sabahtı, gökyüzü masmavi olmasına 
rağmen hava nemliydi. Taze bir çimenin üzerine 
yavaşça bir çiğ damlası kondu. Yaprağın, ince 
gövdesi boyunca yuvarlanmaya başladı. Rüyasının 
yarım kalmasına sinirlenen çimen, zamansız gelen 
bu misafire çıkıştı.
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Yukarıdaki paragrafta anlatımın akı şını bozan 
cümle, aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) I.
B ) II.
C ) III.    
D ) IV.
E ) V.

 

23 (I) Kitapların bizlerden uzakla ştığı, yabancılaştığı 
saatler vardır. (II) En iyilerini en sevdiklerinizi  
açın, sarmazlar sizi; anlattıklarına kendinizi bir 
türlü kaptıramazsınız, aradığınız sözleri 
hiçbirinde bulamazsınız. (III) Yazarın anlatımını 
bozuk bulur, uzaklaşırsınız kitaptan. (IV) Size 
kendi sorunlarınızı aydınlatacak bir kardeşin 
ruhu diye elinize aldığınız kitap, bir de bakarsınız 
ki bir yı ğın cansız kâğıttan başka bir şey değildir. 
(V) İçlerinde gizlenen sesi duyamaz, o kara 
yazılardan ürperirsiniz. 

 

Düşüncenin akışına göre, bu parça aşağıdakilerin 
hangisiyle tamamlanamaz?

A ) Kalitesiz televizyon programlarının sıkça de-
netlenmesi gerekir.

B ) Ülkemizdeki demokrasi anlayışı yeni yeni 
oturmaya başlamıştır.

C ) Demokrasi, herkesin canının istediğini yapması 
değildir.

D ) Başıboşluğun demokrasi ile hiçbir bağlantısı 
yoktur.

E ) Demokrasi, kimseye ayrıcalık tanımaz.

 

24 TV'lerimiz, geli şmiş ülkelerin hiçbirinde görül-
memiş bir başıboşlukla oldukları yerde sayıyor. 
Bunu serbestlik var, demokrasinin gereği bu, diye 
savunanlar var; ancak böyle bir demokrasi 
anlayışı hiçbir ciddi ülkede geçerli değildir. Çünkü
"demokrasi" denince akla, sadece TV sahiplerinin 
istediği yayını yapması gelmez. ...

 

A         

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 

25 (I) Bütün yollar, tasarlama gücüne dayanıyor. (II) 
Bir problem çözmekle bir tablo yapmak, insandan 
aynı gayreti istiyor. (III) Şiir, ilham perilerinin 
omuzlarımıza konmasıyla oluşur. (IV) Bir hikâye 
yazmakla bir cebir denklemi kurmak veya çözmek 
aynı şeydir. (V) Bir heykeli yontmakla, bir şiiri 
yazmak da aynı sabrı ve aynı dikkati gerektirir. 

 

Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) III.
B ) II.
C ) IV.
D ) I.
E ) V.

 

26 (I) Saz şairlerimizin şiirlerini okumalıyız; ama 
Divan şiirini de bırakmamalıyız. (II) Kısaca, 
şiirimizi, yani eski şiirimizi okumalıyız. (III) Şiirin 
ilkesi, güzeli bulmak, güzel şekiller oluşturmaktır. 
(IV) Ama zordur eski şiirimizi anlamak. (V) Bu 
zorlukları bilelim, yine de eski şiirimizi okuyalım, 
anlamaya çalışalım.
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Böyle düşünen bir yazar, kendisiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A ) Gördüklerini ve algıladıklarını farklı biçimde 
yeniden yarattığını

B ) Kişi ve olayları konunun gelişimine göre yön-
lendirdiğini

C ) Tanık olduğu olayları, eserlerinde bir süs öğesi 
olarak kullandığını

D ) Toplum için sanat anlayışıyla eserler kaleme 
aldığını

E ) Eserlerinin konu alanını yaşamla sınırladığını

 

27 Ben gördüğümü ve bildiğimi olduğu gibi, hiç 
değiştirmeden, süslemeden, hayalimden bir şey 
ilave etmeyerek yazdım. O kadar çeşitli 
karakterler ve maceralar topladım ki şimdi benim 
bu tasvirlerimi okuyanlar, yolda rast geldikleri bi r 
çehre veya işittikleri bir olay kar şısında sanırım ki 
bir aşinalık duyacaklardır. Ben, yazar olarak 
hadiseleri kaydediyorum, hayal gücümden imdat 
beklemiyorum. 

 

A         

Yazarın bu paragrafta yakındığı durum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Gençliğinde şiir yazması
B ) Gençlerin şiiri anlayamaması
C ) Şiiri sadece gençlerin yazması
D ) İnsanların şiiri algılayış biçimi
E ) Şiirin gerektiği kadar yazılmaması

 

28 "Gençliğimde ben de şiir yazmıştım!" Kim bilir 
kaç kez duymuşumdur bunu birilerinden. Biraz 
hüzün, biraz da ince alay vardır, bu sözlerde. Şiir; 
gençken yazılan, sonra da bırakılan bir şeydir 
sanki, öyle sanılır. Bir delikanlılık tutkusudur, bir 
yeni yetmelik baş dönmesi... Geçecektir. 
"Gençliğimde ben de şiir yazmıştım!" Bir 
tutkudur, belki de hoş görülür gençken şiir 
yazanlar, bağışlanır. Nasıl olsa yaşlandıkça bu 
tutku, gençliğin uçarılıklarıyla beraber uçup 
gidecektir.

 

Bu paragrafın başına gelebilecek en uygun cümle, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Güzel konuşmanın en belirgin yanı inançtır.
B ) Güzel konuşma bir tür sanattır.
C ) Güzel konuşan liderler çevresindekileri daha kolay 

etkilerler.

D ) Güzel konuşan liderler etkileyicidir.
E ) Allah inancı güçlü olan liderler iyi konuşur.

 

29 ... Ama bu inancı, konuşma kurallarına uygun 
olarak dile getirmek de önem taşır. Toplumlar, 
daima güzel ve etkili konuşan liderlerin çevresinde 
toplanırlar. Çünkü liderlerin görü ş ve düşünceleri 
ancak inandırıcı, etkili sözlerle toplum bireylerine 
aktarılabilir. İyi bir konu şmacı, bunu 
başarabildi ği ölçüde ileri sürdüğü davayı 
toplumuna aşılayabilir. Sezar'ın Roma'da; 
Washington'un Amerika'da; Atatürk'ün 
Türkiye'de kazandığı başarılarda güzel ve etkili 
konuşmalarının büyük payı vardır.
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Bu parçaya göre çözümlenmesi gereken sorun, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden korunması 
gerektiği

B ) Türkçedeki yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar 
aranmasının gerektiği

C ) Türk diline ait problemlerin nasıl çözümlenmesi 
gerektiği

D ) Yeni nesillere Türk dilinin sevdirilmesi gerektiği
E ) Türk diline ait kapsamlı bir sözlüğün 

hazırlanmasının gerektiği

 

30 Uyanan Türk dünyasının hüsrana uğramaması, 
yarınlara daha bir umutla bakması, "dilde, fikirde 
ve işte birlik" idealinin gerçekle şmesi, her şeyden 
önce dil meselelerine sağduyulu ve akılcı çözümler 
bulunmasıyla mümkündür. Çıkar hesapları 
yapmadan, kardeşlik ve birlik duyguları 
güçlendirilerek, meselelere iyi niyetle yaklaşılır; 
tarihin, bilimin ve Türk büyüklerinin sesine kulak 
verilirse kısa zamanda, ilim dili, medeniyet dili, 
insanlık dili olarak, lâyık olduğu yere yükselen bir 
Türk dili bütün ihti şamıyla ortaya çıkacaktır.
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Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılabilir? 

A ) Şairlerin dili günlük konuşma dili olmalıdır.
B ) Bir şairin başarısı, sözcükleri öz anlamlarıyla 

kullanmasına bağlıdır.
C ) Şiirdeki her sözcük, bizim bilmediğimiz yepyeni 

bir anlam kazanmalıdır.

D ) Şairler dilin gelişmesine hizmet etmelidir.
E ) Şair, duygularını sözcükler vasıtasıyla en etkili bir 

biçimde ifade etmelidir

 

31 Şair, bakır bir para gibi elden ele dolaşan söz-
cüklerden tiksinir. Birden yere düşen bu para, 
para olmaktan çıkıyor; yankısı, günlük konuşma 
dilinin süprüntüsü altında kalmı ş çağrışımlar 
uyandıran salt, basit bir maden oluveriyor. Oysa 
şiirde geçen her sözcüğün nesnel anlamının dışın-
da, daha derin, bir bakıma daha büyülü bir 
anlamı vardır. Şiir içinde görev almış bir sözcük, 
daha şiire girer girmez kabuk değiştirip ba şka 
başka anlamlara kanat çırpıyor.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tiyatro 
oyuncusunda bulunması gereken özellikler 
arasında sayılmamıştır ? 

A ) Özveride bulunabilmek
B ) Düzgün bir fiziğe sahip olmak
C ) Müzikten anlamak
D ) Yetenekli olmak
E ) İyi bir eğitim görmek

 

32 Kolay değildir tiyatro oyuncusu olmak... Yeteneği 
olmayan kişi, ne kadar eğitim görürse görsün 
oyuncu olmayı beceremez. Ancak eğitimin iyi bir 
oyuncu olabilmek için gerekli olduğu da 
yadsınamaz. Oyuncu rahatını feda edebilmeli, 
sıkıntıya katlanabilecek kadar güçlü olmalıdır. 
Dans ve müzik bilmeyen bir oyuncuyu ise 
günümüzde düşünmek bile zordur.
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Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer 
verilmemiştir ? 

A ) Değerli bir şairin çevirdiği şiirler de aynı ölçüde 
değerli olur.

B ) İyi bir şair, gerçekten güzel bir tiyatro eseri de 
yazabilir.

C ) İyi bir öykü yazarı olmak için önce iyi bir şair 
olmak gerekir.

D ) Şairler, diğer türlerde de değerli eserler verebilir.
E ) Bir şiirin içeriğindeki değer, o şairin yazacağı 

romana da yansır.

 

33 Bir edebiyatçı temelde şairse, şiirin dı şında diğer 
türlerde yazacaklarının içeriğini ve biçimini 
şairlik düzeyi belirler. Bu edebiyatçının 
şiirlerindeki de ğer; oyun, öykü ve romana da aynı 
ölçüde yansır. Çeviriler yaparsa Türkçeleştirdi ği 
şiirlerin düzeyini kendi şiirleri düzeyine çıkarır.

 

Bu parçada yazılı bir eserle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?

A ) Değişik konuları ve kişileri anlattığına
B ) Eserde bir içeriğin (özün) bulunduğuna
C ) Dilsel bir yapı içinde sunulduğuna
D ) Eserde bir mesajın bulunduğuna
E ) Yazar ile okuyucu arasında iletişim kurduğuna

 

34 Yazılmış bir eser, ne yalnızca dil, ne yalnızca 
içerik, ne yalnızca anlam, ne yalnızca biçim, ne 
yalnızca bildiri, ne de yalnızca bir iletişim aracı-
dır. Bunlardan yalnızca birine indirgenemez. 
Yazılan eser, bu özelliklerin hatta varsa başka 
özelliklerin tümünü kendinde toplayan bir dilsel 
yapıdır.

 

A         

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir ? 

A ) Yolcuların bilinçsiz olduklarına
B ) Şoförlerin nezaketten yoksun olduğuna
C ) Dolmuşların zamanın gerisinde kaldığına
D ) Şoförlerin eğitilmesi gerektiğine
E ) Sorunların ancak eğitimle çözümlenebileceğine

 

35 Şehir içi dolmuşlarına dikkatlice bakınca ne 
görürüz? İlkellik! Evet, tek kelimeyle "ilkellik". 
Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ölçüde 
saygısızlık, açgözlülük ve başıboşluk! Kulakları 
sağır edercesine çalınan kornalar... Yolculara 
yapılan hakaretler... Yolcu kapma savaşları... 
Trafi ği alt üst eden durmalar, kalkmalar... Durum 
böyle olunca şoförlere kravat taktırılırmı ş, ne 
para! Hep aynı hata!... İnsanlar eğitilmedikçe 
hiçbir sorun çözüme kavuşturulamaz. 

 

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerin 
hangisinden yararlanılmamıştır ? 

A ) Görsel öğelerden
B ) Kişileştirmelerden
C ) Koku alma duyusundan
D ) İşitsel öğelerden
E ) Benzetme yapılarak anlam somutlaştırılmasından

 

36 Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı 
Dağı'nda bir ulu tazelik patlayınca, gölün kıyıları, 
ince kar çizgisinin üstü, keskin, kısa, küt çiçeklerle 
dolar. Çiçeklerin rengi, alabildiğine parlaktır. En 
küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi 
renginde çok uzaklarda bir renk pırıltısı olarak 
ışıldar ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, toprağı 
baş döndürücü keskin kokularla boğar ve bu 
kokular çok uzaklardan duyulur.

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
13.09.2015
14:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 8KHK B. İ.M.



TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki 
yöntemlerden hangisi ağır basmaktadır? 

A ) Açıklama
B ) Kanıtlama
C ) Öyküleme
D ) Tartışma
E ) Tanık Gösterme

 

37 Yüzyılların ötesinden gelen nice eserler vardır ki 
tazeliklerinin bir zerresini bile kaybetmemişlerdir. 
Şu halde, "eski" ve "yeni" tabiri, bildi ğimiz söz-
lük manasıyla edebiyat içindir ama sanat için 
değildir. Yeninin ve eskinin kar şılığı olarak 
"zaman" ifade eden bir manası olabilir. Yeni şiir 
sözcüklerinin de bu bakımdan bir manası vardır; 
ama acaba yeni şair sözü her zaman günümüzün 
şairi manasına mı geliyor? Aşık Veysel'e, Faruk 
Nafiz'e hiç de yeni şair demiyoruz. Daha çok 
şiirlerini yadırgadı ğımız toyca, acemice 
bulduğumuz gençlere bu ismi takıyoruz. 

 

38 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Kendimize, "Aslında neyi arıyoruz?" diye sor-
malıyız.

B ) Derinlemesine düşünmek aceleye gelmez.
C ) Bu ev çok kullanışlı, hem de iş yerime uzak değil.
D ) Başarılı insanlar, daima sezgilerine güvenirler.
E ) Sonuna dek çaba gösterin ve asla kuşkuya 

düşmeyin.

 

 

A         

39 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur? 

A ) Ormanlık alanda çöp yakan köylüler, yakındaki 
ağaçları tutuşturdular.

B ) Orada yaşadıklarımı sizlere anlatmak istiyorum.
C ) Hulusi, odayı bir bu yandan bir o yandan 

çaprazlamasına adımlarıyla ölçtü.

D ) Pınar'ın arada bir oyunbozanlık yaptığı olurdu; 
ama yine de uyumsuz biri sayılmazdı.

E ) Sokakta yürürken Mehmet'in eski eşi aniden 
karşıma çıkıverdi.

 

 

40 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) İnsan tek başına yaşayamaz; birilerine ihtiyaç 
duyar.

B ) Karşımda durup bana dikkatli dikkatli bakıyordu.
C ) Onun çalışma temposu gittikçe artıyor; hiç 

dinlenmiyor.

D ) Onun sorularını dinledi ve cevapladı.
E ) Gazetesini çantasından çıkardı, okumaya başladı.

 

 

41 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur? 

A ) Bütün uyarılarımı ve ikazlarımı göz ardı etti.
B ) Öne sürdüğünüz fikirler özgün ve tutarlı ol-

malıdır.

C ) Kendisini görmeye gittiğimizde bize ilgi ve alaka 
göstermedi.

D ) Her halinden gücünün ve kuvvetinin doruğunda 
olduğunu belli ediyordu.

E ) Kötü ve hoş olmayan davranışlardan kaçınmalıyız.
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Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmaktadır? 

A ) Gereksiz yardımcı eylem kullanılmasından
B ) Gereksiz yere tümleç kullanılmasından
C ) Yüklemin geniş zamanda olmasından
D ) İkilemenin yanlış yerde kullanılmasından
E ) Öznenin tamlayan eki almasından

 

42 Dersine günü gününe çalışmayan öğrencinin, okul 
dâhil hiçbir yerde başarılı olamaz.

 

cümlesindeki hangi kelimeyi atmak, anlam 
değişikli ğine sebep olmaz? 

A ) ne
B ) bu
C ) demek
D ) yaşayanlar
E ) birbirlerine

 

43 "Bu köyde yaşayanlar, arpanın ne demek ol-
duğunu birbirlerine soracak kadar tarımdan 
habersizdiler." 

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez? 

A ) yalnız
B ) fakat
C ) ancak
D ) ama
E ) meğer

 

44 Niçin sustuğunu açıklayacaktı; ... fırsat bulamadı.
 

A         

45 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün 
gereksiz yere kullanılması anlatım bozukluğuna 
yol açmıştır? 

A ) Gün geçtikçe şikâyetleri azalacağına artırıyordu.
B ) Gün geçtikçe daha da iyi olacağını tahmin 

ediyorum.

C ) Gün geçtikçe sonun başlangıcına yaklaştığını 
anlamış.

D ) Gün geçtikçe zamanla iştahı azalmış, bir deri bir 
kemik kalmış.

E ) Gün geçtikçe gerçek yüzü ortaya çıkıyordu.

 

 

46 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Dün, köy yolunda karşılaşmıştık.
B ) Zaman nasıl da değiştirmiş her şeyi.
C ) Eskilerden bahsettik uzun uzun.
D ) Karar, 36'ya karşı 14 oyla kabul edildi.
E ) Geçmişin hüznüyle yarınlara yürüdük.

 

 

47 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur? 

A ) Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını 
sınavda göreceğiz.

B ) Bütün gerçekler, yapılacak araştırma sonucunda 
ortaya çıkacak.

C ) Türkiye'deki GAP projesi, bölgeyi kalkındırmıştır.
D ) Adam elindeki çiçekleri büyük bir özenle toprağa 

ekiyordu.

E ) Çiçekli, dar yollardan geçip o eve kadar gittik.
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Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur? 

A ) Ünsüz benzeşmesi
B ) Ünlü daralması
C ) Ünsüz yumuşaması
D ) Ünsüz düşmesi
E ) Kaynaştırma 

 

48 O zaman Boğaziçi'ne, Arnavutköyü'ne 
gitti ğimizde gerçekten tenha bir köyle 
karşılaştığımızı çok iyi hatırlıyorum.

 

49 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 
sözcüğün yazımı yanlıştır? 

A ) Ağaçta çiçekler açmış renk renk.
B ) Tavrı, günden güne değişiyor.
C ) Oğulunu kaybedince çok üzüldü.
D ) Milleti  her şeyin üstünde tutmalıyız.
E ) Kirpikleri  uzun ve siyahtı.

 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala 
örnek gösterilebilecek bir kullanım vardır? 

A ) Baba parasıyla, etrafa hava atıyordu.
B ) Kasap, eti satırla parçalar.
C ) Sınavda, silgiyle kalemi hazır bulundurun.
D ) Ellerimle yaptım bu çörekleri, dedi.
E ) Evdekiyle iyi bir ziyafet çekilir.

 

50 " İle" sözcüğü, üçüncü kişi iyelik eki almış 
sözcüklere eklenirken başındaki "-i-" ünlüsü 
düşer, araya "-y-" koruyucu ünsüzü girer.

 

A         

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyan 
bir örnek vardır? 

A ) Sözlerimi dinleyene, isteğimi yerine getirene 
balon alacağım.

B ) Olayların perde arkasını kimse bilmiyordu.
C ) Duvara çizilmiş karmaşık şekli, henüz kimse 

anlayamadı.
D ) Akşamları biraz daha geç gidebilirmiş eve.
E ) Savurganlığını hiç kimse engelleyemez.

 

51 İkinci hecesinde dar ünlü bulunan kimi sözcüklere 
ünlü ile başlayan bir ek getirilince ikinci hecenin 
dar ünlüsü düşer.

 

52 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
yoktur ? 

A ) Bugünlerde ne yediğimi biliyorum ne içtiğimi.
B ) Bahçenin girişinde bir Çınar ağacı vardı.
C ) Bu kitabı Aynur'da bir haftada okumuş.
D ) Genç kızlardan biri, Ayşe'nin çocukluk 

arkadaşımıydı?

E ) Ablam İstanbul'a gelince Serpiller'de kalacakmış.

 

 

53 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı 
vardır? 

A ) Yine hakkımızda birtakım söylentiler başlattı.
B ) Siz, bir takım kurun, masrafını Murat Bey 

karşılar.

C ) Yeni evlerine bir takım koltuk almış.
D ) Birtakım insanlar, sokağı velveleye verdi.
E ) Öğretmenimiz, bu makaledeki bir takım yanlışları 

görememiş.
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54 Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı 
yapılmamıştır ? 

A ) Açık kalan yerleri muşanba ile örtmüştü.
B ) Adam sözlerini ardarda sıralıyordu.
C ) Deniz kıyısında saatlerce elele yürüdüler.
D ) Çocuklara tertemiz bir çevre bırakalım.
E ) Konferansa bir çok başarılı öğrenci katıldı.

 

 

55 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A ) İki saattir konukları bekliyoruz.
B ) Bahçede oynayan çocuk, ortadan kayboluverdi.
C ) Kardeşini getirmeyeceğini sanıyordum.
D ) Dilimin ucuna gelenleri söyleyemedim.
E ) Toplantıda konuşmıyan kimse kalmadı.

 

 

56 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve 
noktalama bakımından doğrudur? 

A ) O gün-çok iyi hatırlıyorum: "portakal, elma, armut 
ve kirazdan daha vitaminli... demiştik.

B ) O gün, size söylediklerimizi çok iyi hatırlıyorum: 
"Portakal; elma, armut ve kirazdan daha 
vitaminli." demiştik.

C ) O gün, çok iyi hatırlıyorum; portakal, elma, armut 
ve kirazdan daha vitaminli... demiştik.

D ) O gün, çok iyi hatırlıyorum; "portakal, elma, armut
ve kirazdan daha vitaminli." demiştik.

E ) O gün, çok iyi hatırlıyorum: "portakal, elma, armut 
ve kirazdan daha vitaminli." demiştik.

 

 

A         

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A ) (;)  (;)  (?)  (,)  (.)
B ) (.)  (?)  (,)  (?)  (?)
C ) (.)  (.)  (,)  (,)  (.)
D ) (,)  (;)  (,)  (?)  (?)
E ) (:)  (:)  (,)  (,)  (?)

 

57 "Ayrılık" sözcü ğü, derin anlamlar çağrıştırır 
bende ( ) Yalnız bende mi ( ) Hayır ( ) zaten böyle 
dersem bencillik de olmaz mı ( ) "Ayrılık" 
sözcüğünü duyup da yüreği cız etmeyen kaç kişi 
çıkar ( )

 

Yukarıdaki cümlelerde parantezle belirtilen 
yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir? 

A ) (:), (,), ("), (,), (.), (?), (")
B ) (:), (;), ("), (,), (.), (?), (")
C ) (-), (-), ("), (,), (.), (?), (") 
D ) (.), (:), ("), (,), (.), (?), (")
E ) (.), (:), (-), (,), (.), (?), (-)

 

58 Geçen akşam eve geldim( ) Dediler ki( ) ( )Ali Dede 
kaza geçirmiş( ) çok kötüymüş( ) Nasıl oldu acaba
( ) ( )
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Yukarıdaki paragrafta parantez içindeki yerlere 
sırasıyla konulması gereken işaretler hangi 
seçenektedir? 

A )  (:)  (...)  (.)  (.)
B ) (;)  (,)  (:)  (!)
C ) (:)  (,)  (.)  (...)
D ) (.)  (,)  (,)  (...)
E ) (;)  (.)  (.)  (.)

 

59 Bir fidan dikmek için hiç olmazsa dört şey lazımdı 
( ) Evvela tohumdan yetiştirilmi ş bir fidan ( ) 
fidanı doğru tutacak bir sırık, fidanı ba ğlayacak 
bir parça ip ve son olarak da fidanı koruyacak di-
kenli bir tel ( ) Fakat burada bunların hiçbiri 
yoktu ki ( ) 

 

Yukarıdaki parçadaki parantezler içerisine 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir? 

A ) (,), (.), (:)        
B ) (;), (,), (!) 
C ) (:), (.), (;)     
D ) (.), (.), (:)      
E ) (;), (;), (.)

 

60 Basit şeyler ( ) en olağanüstü şeylerdir ve yalnızca 
bilginler anlayabilirler bunları ( ) Bir bilgin 
olmadığım için başka şeyler de bilmem gerekiyor 
( ) insanları, hayvanları mesela... 
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