
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ-GOÖD
Yarışma Sınavı

A         

Yukarıdaki numaralanmı ş deyimlerden hangisi, 
içinde yer aldığı cümleye uygunluk göstermez? 

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

 

1 " 'Can' kelimesiyle ilgili birçok deyimimiz vardır.  
Mesela: Sonu kötü biten bir olaydan duyulan 
sıkıntıyı belirtmek için (I) canım sıkılıyor; bir 
kimseye gönülden eşlik eden kişiye (II) can 
yoldaşı; zorluklar içinde kalan, çok sıkılan biri 
için (III) canı burnuna gelmi ş; kendisini 
ilgilendirmeyen konu ve kişiler için (IV) canı 
cehenneme; bir ki şinin vücuduna acı verecek bir 
şey yapıldığında (V) canına tak etti, deriz."

 

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A ) Bizim şiirimizin amacı doğallıktır.
B ) Bu soruna gerçekçi bir yöntemle eğilmeliyiz.
C ) Böyle uydurma haberleri nereden duyuyorsunuz?
D ) Dudaklarında yapmacık bir gülümseme vardı.
E ) Klasik edebiyatımızın biçime düşkün olduğu 

doğrudur.

 

2 Halkın hayatı, içten olmayan her türlü tavır ve 
davranıştan uzaktır.

 

A         

Bu parçada kişileştirilen varlıklar, a şağı-
dakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? 

A ) Toprak, ağaçlar, kıyılar
B ) Ağaçlar, dereler, toprak
C ) Dereler, kuşlar, toprak
D ) Toprak, yollar, dereler
E ) Yollar, ağaçlar, rüzgâr

 

3 Artık ku şların sesi kesilmiş, ağaçların her biri 
dünyasına çekilmiş, sert ve kuru rüzgârların 
eşliğinde kutlu bir söyleyişe durmuş, dereler 
yüksek sesle terennüme başlamış, toprak birbiri 
ardından yağan yağmurlarla susuzluğunu 
gidermiş, yollar tenhalaşmış, canlılar yuvalarına 
çekilmiştir.

 

4 Aşağıdakilerin hangisinde deyim yanlış 
açıklanmıştır? 

A ) Eli kanda olmak: Çok sıkışık, çok zor durumda 
olmak

B ) El ayak kesilmek: Yorgun ve bitkin düşmek
C ) Eline yüzüne bulaştırmak: Bir işi becerememek, 

bozmak

D ) Eli işte, gözü oynaşta: Ciddi çalışmamak, dikkatini 
başka şeylere vermek

E ) Eli koynunda kalmak: Çaresiz kalmak
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A         

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün anlamca 
özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 

A ) Salonun Adalar'ı gören penceresinden, eylül 
akşamları mehtabı seyrederdik.

B ) Etrafı pencereden seyreden kadın, arabanın 
çocuğa çarpacağını fark etti.

C ) Sınavda yanındaki arkadaşının kâğıdına göz 
atmaya çalışırken öğretmene yakalandı.

D ) Hızla kendisine doğru gelen adamı son anda 
gördü.

E ) Yaşlı kadıncağız, torununu güçlükle büyütmeye 
çabalıyordu.

 

5 Bu eski köşkün pencereleri, koyu yeşil bir çam 
ormanına bakardı.

 

6 Aşağıdaki cümlelerde deyimlerden hangisi yanlış 
kullanılmı ştır? 

A ) Karım, kardeşim, anam, babam dahil hiç kim-
selere içimi dökemedim.

B ) Her şeyi kendine dert ettiği için daima kederlidir.
C ) Gözünü dört aç ki giren çıkanın kimler olduğunu 

tespit edebilelim.

D ) Babaannem, gazeteleri bize okutup can kulağı ile 
bizi dinliyordu.

E ) Sofrada sevmediği yemeği görünce ağzının suyu 
aktı.

 

 

A         

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ce, -ca" ekinin 
yerine "gibi" getirilirse, cümlenin anlamı 
bozulmaz? 

A ) Mehmet insanca yaşamanın ne olduğunu bilir.
B ) Bence bu sorun, kolay çözülmez.
C ) O, yıllarca çile çekmiş bir insandır.
D ) Yüzlerce insan yollara döküldü karşılama için.
E ) Kardeşi için günlerce gözyaşı döktü.

 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-dan -den" eki 
bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 

A ) Elindeki kitapların hepsini toptan devretti.
B ) Yanılmıyorsam bu romanı da senden almıştım.
C ) Meyveyi ağaçtan kopararak yemenin tadı da başka 

oluyor.

D ) Bu görevinden ayrılmayı bir ay önce aklına koy-
muştu.

E ) O kadar tembel ki bu konuyu kitaptan okumaya 
üşeniyordu.

 

8 "Batı Karadeniz'de yağmur yeniden hızlanıyor." 
 

9 Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük 
sadece yapım eki almıştır? 

A ) Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika
Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.

B ) Nihayetsiz sanılır bu ateş, müthiş duruş
Uzayan bir busedir insanın ensesinde.

C ) Çok uzak bir âlemin rüzgârını yanarız
İçimizden yanarız, dışımızdan yanarız.

D ) O kadar korkarım ki uykum kaçtığı gece
Sanırım bir çöldeyim, gözlerimde susuzluk.

E ) Ve şehir sabah akşam bu gürültüdür
Baksan minareler, kubbeler görünür.
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Bu cümlelerin hangilerinde ilgi zamiri kul-
lanılmıştır? 

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

 

10 I. Kalbimdeki sevgi, insanlarda zengin-fakir 
ayrımı yapmaz.
II. Şairin dizelerindeki sertlik, ki şili ğine de yan-
sımış.
III.Bizimkiler bu kı ş yine sıkıntı çekmeyecekler.
IV.Salondakiler, sanatçının sahneye çıkmasıyla 
coştu.
V.Benim yazım çirkin; ama Süleyman'ınki daha 
güzel.

 

11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü 
yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır ? 

A ) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu. 
B ) Evde yoktuk, misafirlerimizi yolcu etmeye 

gitmiştik. 

C ) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin. 
D ) Bu tablo sence on bin lira eder mi? 
E ) Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

 

 

12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir 
tamlanan görevinde kullanılmıştır? 

A ) Bütünüm parçalandı, parçalarım toplanmadı.
B ) Gecenin uzunluğuna aldırma, sabah olur mutlaka.
C ) Ölmesin umutların hiçbiri, hepsi yaşasın gö-

nüllerde.
D ) Onun güzel sesini hiçbir zaman unutmayacağım.
E ) Bazı hayaller saklıdır derinlerde; çıkmaz su 

yüzüne.

 

 

A         

13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oldurgan 
çatılıdır? 

A ) Köy çocuklarının uçurtmaları uçuyordu göklerde.
B ) Çocukları, aldığı hediyelerle sevindirirdi.
C ) Dallarını, çiçeklerini hiçbir zaman 

okşayamayacağım.

D ) Hiçbir zaman kavuşamayacağım ona.
E ) Askerdeki oğlu için bir mektup yazdırdı.

 

 

"Mal canın yongasıdır." atasözü ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Kimileri için mal her şeyden önemlidir.
B ) İnsan, malına gelen zarardan canına gelmiş gibi 

acı duyar.
C ) İnsanın canı her şeyden üstündür.
D ) İnsanlar zenginliğe önem verirler.
E ) İnsanlar malı, canlarından çok severler.

 

14
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Yukarıdaki cümlenin yargısıyla özdeş olan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Fikren bağımsız olmayan, başarısız olmaya 
mahkûmdur.

B ) Başarılı olmak için fikir üstünlüğü yetmez; za-
afların da giderilmesi gerekir.

C ) Fikrin gücünün bittiği yerde, mücadeleyi kolun 
gücü kazanır.

D ) Köhne fikirleri söküp atmak için güç kullanmak 
gerekir.

E ) Zaferin ve başarının kıvılcımı fikirlerin 
çarpışmasından doğar.

 

15 "Hayat mücadelesinde galip gelmek için sağlam 
kafa gerekir; çünkü insanlar da koçlar gibi kafa 
kafaya dövüşürler."

 

Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki atasözlerinden 
hangisi uygunluk göstermez? 

A ) Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.
B ) Her yokuşun bir inişi vardır.
C ) Emeksiz yemek olmaz.
D ) Sabreden derviş, muradına ermiş.
E ) Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan 

zordur.

 

16 Başarılı ki şilerin hayatlarını ara ştırdıkça, onların 
birçoğunun, işe çaresizlik ve umutsuzluklarla 
başlamış olduğunu gördüm. 

 

A         

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde 
gözleme yer verilmemiştir ?

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

 

17 I. Sizi, Ataköy marinasında balık tutarken gör-
düm.
II. Bana göre daha zayıf ve zariftiniz.
III. Arkada şlarınızla ilgili bir şey bilmiyordum.
IV. Hepsi iyi giyimliydi; sizden iri yarıydı; oltal arı 
lükstü.
V. Benim eğlencem sizlerdiniz; oltayı sulara atı-
şınızı, oltaya takılan balıkları oradan çekişinizi, 
hele sizin sevimli telaşınızı zevkle izliyordum.

 

Yukarıdaki cümleye aşağıdakilerden hangisi 
anlamca en yakındır? 

A ) Hayallerle yaşayanlar hayatı anlamış sayılmazlar.
B ) Yaşanılanların yanında hayaller de yaşamı 

anlamamıza yardımcı olur.

C ) Yaşamda olması gerekenler değil; olanlar 
önemlidir.

D ) Yaşamın sırrı gerçeklerde gizlidir.
E ) Kişileri ancak gerçekler mutlu eder.

 

18 Hepimiz hayatı dolu dolu, gerçek bir şekilde 
yaşasaydık, aramızdan bazıları gerçek yaşamdan 
vazgeçerek gerçekdışı yaşamlar yaratmasaydı, 
yaşadıklarımızı belki de hiç anlayamayacaktık.
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A         

Yukarıdaki cümlelerin hangisi, bir önceki 
cümlenin gerekçesidir? 

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

 

19 (I) Aydın zümrenin kendine has zevkiyle oluşan 
eski Türk şiiri, eri şilmez bir yüceliktedir. (II) Eski 
şiirimizin ruha seslenen o inceliğini kimse inkâr 
edemez. (III) Ama bugün öğrencilerimiz eski 
şiirimizi anlamıyor, o inceli ğin farkına varamıyor. 
(IV) Bunun altında, şiirimiz hakkında bilgi veren 
eserlerin azlığı yatar. (V) Şiirimizi tanıtan eserlere 
ne kadar çok ihtiyacımız var, değil mi?

 

20 Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "ne... ne..." 
bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır? 

A ) Ne ölü görmüş, ağlamış; ne düğün görmüş 
oynamış.

B ) Ne gelen var, ne giden.
C ) Ne yardan geçer, ne serden.
D ) Ne tadı var, ne tuzu.
E ) Ne çay içtik ne kahve.

 

 

Bu cümledeki öğe dizilişi, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A ) Belirtili nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - 
yüklem

B ) Özne - zarf tümleci - yüklem
C ) Belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem
D ) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
E ) Belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem

 

21 Kar taneleri lapa lapa her tarafa dökülür.
 

A         

22 Aşağıdaki dizelerin hangisinde eksiltili cümle 
vardır? 

A ) Dinlediğin masala 
Sınır çizmiş taş duvarlar

B ) Dağ dağa kavuşunca 
Duyar mı sesimi yâr

C ) Gül bir daha hüzündür 
Lale bir daha hasrettir

D ) Övünür kızak olup 
Gemi uçuran sırtlar

E ) Yedi gün Yedi Tepe'den 
Hülyayla bakan şehir

 

 

23 Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olumlu olduğu 
halde cümlenin anlamı olumsuzdur? 

A ) İşe yarar bir kişi olmak ne güzel!
B ) Çocukların yüzünde acı bir gülümseme vardı.
C ) Ahmet Bey niye böyle yaptı ki?
D ) Sen iyi çocuksun, iyi çocuklar kötü şey yapar mı?
E ) Gidişin dün gibi aklımda.
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A         

Yukarıdaki numaralanmı ş cümlelerin hangisi 
anlatımın akışını bozmuştur? 

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

 

24 (I) Ahmet Mithat Efendi, Tanzimatçıların içinde 
en fazla değişik türde eser verendir. (II) Bu 
yüzden ona "yazı makinesi" diyenler olmuştur. 
(III) Romanlarında uzun tasvirler yer alır, bu 
durum romanlarının akıcılı ğını engellemiştir. (IV) 
Değişik türde iki yüze yakın eseri vardır. (V) Sa-
natçımız bu kadar ürünü meşhur olmak, ün 
yapmak amacıyla değil; toplumu eğitmek 
amacıyla yazmıştır.

 

Bu parçada düşüncenin akışını bozan cümle, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 

25 (I) Düşünce üreten kitaplar, okunmaya en uygun 
olanlardır. (II) Okuruna kuru bir olay merakının 
ötesinde hiçbir faydalı bilgi vermeyen türlere sıcak 
bakmıyorum. (III) Ama estetik zevke düşkün 
insanlar, bu türlere daha fazla ilgi gösteriyorlar. 
(IV) Kitaplar içerisinde, dü şünceyi değişik 
boyutlara götüren, yeni düşünceler ortaya koyan 
eserler fayda yerine zarar vermektedirler. (V) 
İnsana yeni bir ufuk açmayan eserlerin faydalı 
olup olmadıkları bu bağlamda tartışılmalıdır.

 

A         

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 

26 (I) Kimi uslu uslu öğütler vererek, kimi öfkeli bir 
şekilde sanat adamlarının artık çocukluğu 
bırakmalarını istiyor. (II) Dediklerine bakılırsa 
şiirde, resimde, mimarlıkta olsun yeni çığırlar 
insanoğlunun zevkinde bir düşme olduğunu 
gösteriyormuş. (III) Sinan'ı di ğerlerinden ayıran 
özellik, zekânın ince bir zevkle birleşmesidir. (IV) 
Yeni sanat anlayışı belki bir zaman iyi gider, 
beğenilirmi ş, ama çabuk unutulurmuş. (V) 
Dünküler ölmez eserler oluşturmanın yolunu 
bulmuşlar, bugünkülerin i şi onlara uymak 
olmalıymış. 

 

Bu parçada, numaralandırılmış cümlelerden 
hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 

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

 

27 (I) Kim ne derse desin, Türkçenin içine düşü-
rüldü ğü durumdan, başta aydınlarımız olmak 
üzere hepimiz sorumluyuz. (II) Türkçenin ihmal 
edilmesi, hiç şüphe yok ki, bizi top yekûn bir 
kültür çıkmazına sürüklemektedir. (III) Türkçede 
yapılan bu tahribatlara seyirci kalmak da yapılan 
tahribata i ştirak etmek olarak idrak edilmelidir. 
(IV) Çünkü Türkçe bütün bunlara kar şı, kendi 
varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. (V) Onun 
bozulması, yıpratılması her bir unsuruyla milli 
kültür kıymetlerimizi tahribe yönelik olmaktadır.
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Bu parçada, boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A ) Edebiyat, o dönemin dergi ve gazetesinde gerçek 
kimliğini buluyordu.

B ) Bu insanlar, edebiyatın ölümsüzlüğünü çok çabuk 
anlamışlardı.

C ) Bugün birçok sanatçı, onlar sayesinde gelişmiştir.
D ) Böyle insanları günümüzde bulmak çok zor.
E ) Günümüzde ise edebiyat ve edebiyatla uğraşanları 

çok şanslı görüyorum.

 

28 Artık zaman çok değişti. Bir zamanlar Türkiye'de 
sekiz yüz kelimelik bir küçük hikâyenin 
üslubundan, sağlam bir yetenek belirtileri 
görebilen, görmekle yetinmeyip ona destek olan 
dergi, hatta gazete sahipleri ve yayın yönetmenleri 
vardı. Edebiyatımızı güçlendiren ve besleyiciliğine 
kavuşturan onlardı. ...

 

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A ) Hür toplumlarda insanlar değerler açısından 
eşittir.

B ) Toplumlar hür ve eşit olmayı aynı oranda isterler.
C ) Toplumda dengeyi sağlamada hürriyet eşitlikten 

daha önemlidir.

D ) Toplum düzenini sağlamada eşitlik hürriyetten 
daha önemli bir kavramdır.

E ) Toplumun mutluluğunda eşitli ğin fazla bir önemi 
yoktur.

 

29 Hürriyetin gerçek olduğu bir yerde eşitlik, kit-
lelerin en büyük isteğidir. E şitli ğin gerçek olduğu 
yerde ise hürriyet bir azınlığın en büyük bir iste-
ğidir. Yani, hürriyetsiz e şitlik, eşitliksiz 
hürriyetten daha dengeli bir toplum düzenini 
yaşatır.

 

A         

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılabilir?

A ) Gerçek bir eserin, yazarına yapabileceği en büyük 
iyilik, onu ölümsüzleştirmektir.

B ) Güçlü yazarların eserleri hiçbir zaman unutulmaz.
C ) İyi bir roman, okuyucunun yaşantısına yön 

vermelidir.

D ) Roman kahramanları eser okundukça güçlenir, 
tanınır ve kendisini yaratanları yok eder.

E ) Roman kahramanları, romancının düş ve 
özlemleriyle beslenir.

 

30 Romancının düş ve özlemleriyle beslediği, bunca 
emekle yetiştirdi ği, ellerinden tutup insanlar 
arasına salıverdiği ki şiler mi, yoksa nüfus 
kütüğünde adları bulunan ve bu dünyadan sessiz 
sedasız çıkıp gidenler mi daha gerçek? Shakspeare 
mi, Hamlet mi? Bir romanı okurken onların 
yazarları değil, kahramanları karı şır hayatımıza. 
Bakınız Flaubert, Madame Bovary'si için ne 
yazıyor: "Benim zavallı Bovary'im! Şu saatte 
Fransa'nın kim bilir kaç yerinde birden acı 
çekiyor, gözyaşı döküyor." Bu gözyaşları arasında 
Flaubert'i dü şünen bile yok!
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Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Sanatta esas olanı yakalamak, yetenek ve ilimle 
olur.

B ) Birkaç söz oyunuyla şiir yazmaya kalkmak, şairlik 
olamaz.

C ) Şair toplumsal yaşamı gözlemek, şiirlerinde 
bunlara yer vermek zorundadır.

D ) Yetenek, şairi alışılmışın dışına taşıyan en büyük 
olgudur.

E ) Birtakım kalıplarla kendini sınırlayan şair, güzel 
şiirler yazamaz.

 

31 Fuzuli, " İlimsiz şiirden, ruhsuz kalıplardan tik-
sindiğim kadar tiksinirim." der. Şairin yaşantı-
mızı ve yaşantısını bütün ortamlarda gözlemesi, 
izlemesi gerektiği artık yaygın bir gerçek sayılıyor. 
Yetenek, sanatçıyı bir konağa kadar götürüp 
getirir. Yetenekler üzerinde oynamaya devam 
etmek, şairi, sonunda alışılmış bir kalıpla baş başa 
bırakmak demektir.

 

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Düşmanların zor anlarda yaltaklanabileceği
B ) Düşmanın küçüğünün, büyüğünün olmayacağı
C ) Düşmanın dostluğunun aldatıcı olduğu
D ) Dostların dostluğuna güvenilmeyeceği
E ) Düşmanın küçüğünün bir şey yapamayacağı

 

32 Zayıf düşman itaate gelip dostluk gösterdi mi, 
onun maksadı kuvvetli bir düşman haline 
gelmekten başka bir şey değildir. "Dostların 
dostluğuna güvenilmez." demişler. Öyle ise 
düşmanların yaltaklanmasına ne denir? Küçük 
düşmanı hakir sayan kimse, küçük bir kıvılcımı 
önemseyen adama benzer.

 

A         

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) İnsan, şimdiye kadar kendisine doğru diye ta-
nıtılan bütün kanılardan kurtulmalıdır.

B ) Hayatını eski temeller üstünde yükseltmeye, 
devam ettirmeye çalışan insan başarılı olamaz

C ) İnsan kendi doğrularından taviz vermemelidir.
D ) İnsan, başkalarının dayattığı doğrularla ya-
şamaktansa kendi doğrularıyla yola çıkmalıdır.

E ) Başarının ilk şartı eskileri terk etmektir.

 

33 Şimdiye kadar doğru diye tanıdığım bütün 
kanılara gelince, onların hepsini kafamdan atmak, 
yerlerine ya daha iyilerini, ya da doğruluklarını 
ispat ettikten sonra yine onları koymak doğru 
olurdu. Böylece hayatımı eski temeller üstüne 
kurmaktan ve çocukluğumda başkalarının bana 
"doğrudur" diye kabul ettirdikleri ilkelere 
dayanmaktansa, hayatımı bu yöntemle 
yönlendirmeliyim.

 

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine varılamaz? 

A ) Olumsuzlukları cesaretle karşılamak gerekir.
B ) Hayatta mutlu olmak ya da olmamak bize bağlıdır.
C ) Gösterdiğimiz tepkiler, hayattan lezzet almamızı 

engeller.
D ) Güzel gören, güzel düşünür.
E ) Olumsuzlukları hayatımızın bir parçası olarak 

görmemeliyiz.

 

34 Olumsuzluklar hayatımızın birer parçasıdır. 
Yaşantımızda hiçbir şey daima mükemmel olarak 
devam etmez. Her an, her yerde üzücü bir olayla 
karşılaşabiliriz. Önemli olan hadiseler 
karşısındaki tepkilerimizdir, onlara bakı ş 
açımızdır. Çoğu zaman hayatımızı çekilmez hale 
getiren de gösterdiğimiz tepkilerdir. 
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Parçadan aşağıdaki düşüncelerden hangisi 
çıkarılamaz? 

A ) Aile bireyleri arasındaki bağlar kopsa da birlikte 
yaşanmalıdır.

B ) Ailelerin dağılması, toplumu da olumsuz etkiler.
C ) Bir ailede dayanışma, sevgi ve saygı bulunmalıdır.
D ) Aile bireyleri arasındaki bağların kopması, insanı 

çöküntüye götürür.

E ) Aile, sosyal hayata can veren önemli bir 
kurumdur.

 

35 Aileyi oluşturan bireyler arasındaki uyum, sosyal 
yaşama hayat veren özsu gibidir. Bu durumda bir 
ailede sevgi, saygı, dayanışma ve fedakârlık 
duygularının kopması, birey olarak insanın, kitle 
olarak da toplumun aşınmasına ve çöküntüye 
uğramasına sebep olur.

 

A         

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir ? 

A ) Romanların oluşumunda görünmeyen güçlerin 
etkisi vardır.

B ) Köy romanlarında sahte bir sosyal yaşantı 
sergilenmektedir.

C ) İleri ülkelerde edebiyat köylüleri şehirleştirmiştir.
D ) Eserlerde çirkin sözlere yer vermek, edebiyatı 

seviyesizleştirir.

E ) Eserde kullanılan yanlış ifadeler, okuyucuyu 
olumsuz etkiler.

 

36 İleri memleketlerde köyler şehirleşmektedir. 
Türkiye'de de böyle bir kalkınma istikameti 
vardır. Bu güzeldir. Ancak, bunun tam tersine, 
insan ruhunun en yüksek ifadesi olan edebiyatı 
köyleştirmek, derinliksiz ve çok defa pis ve 
tiksindirici konu şmalarıyla bir bataklık seviyesine 
indirmek ancak düşmanca maksatlara yarayan bir
harekettir. Okuyanı, saf köylüden de nefret 
ettirmektedir. Dünyada, böylesine bir sahte 
realizm yoktur. Köy romanlarının hep köylüyü 
mazlum, kaymakamı ve ağayı zalim gösteren 
sistemli telkinlerine dikkat edilirse, sosyal gerçekle 
alakaları olmadığı ve gizli bir maksadın tesirinde 
olduğu anlaşılır.
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Yukarıdaki paragrafta değinilmeyen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Mutlu olmak için sürekli çalışmak ve daha iyiyi 
kovalamak gerekir.

B ) Hayatı en iyi koşullar içinde düşünenler mutlu 
olamaz.

C ) Mutluluğa kavuşmak için içinde bulunulan 
duruma uyum sağlanmalıdır.

D ) Mutlu olmak için zengin olmaya ya da büyük 
görevlere gelmeye gerek yoktur.

E ) Mutluluğu insan kendi içinde bulmaya 
çalışmalıdır.

 

37 Hayatta en iyi şartlar altında değil, bulundukları 
durumdan hoşnut olmasını bilenler mutlu 
olabilirler. İşte, bu sırrı bilenler, mutluluğa ka-
vuşmak için ne büyük görevlere gelmeyi, ne de 
zenginleşmeyi beklerler. Bulundukları durumdan 
en çok nasıl faydalanacaklarını düşünürler. 

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çı-
karılamaz? 

A ) Şekerleme çikolata, sakız gibi maddeler beslenme 
bozukluğuna yol açmaktadır.

B ) Beslenme bozukluğuna sebep olan maddelerin 
çocuklarca tüketilmesi aynı zamanda en çok 
reklamı yapılan maddelerdir.

C ) Çocukların, şekerleme reklamlarına alet edilmesi 
yasaklanmalıdır.

D ) Çocuklar şekerleme, sakız gibi maddeleri tü-
ketmeye özendirilmektedir.

E ) Çocuk dernekleri, reklamlarla çocukların 
aldatıldığını iddia etmektedir.

 

38 Çocuk haklarını savunan dernekler, çocukların 
reklamlara alet edilmesine karşı çıkmakta, 
çocukların reklamlarla aldatılarak beslenme 
bozukluğuna sebep olan çikolata, şekerleme, sakız 
gibi maddeleri tüketmeye özendirildiklerini iddia 
etmekte ve bu tür reklamların yasaklanmasını 
istemektedirler.

 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine yer verilmemiştir ? 

A ) Kişileştirmeye başvurma
B ) Betimleyici öğelere yer verme
C ) Sözcüklerin duygusal niteliklerini belirtme
D ) Dinsel yorumlara dayanma
E ) Seslenmelerden yararlanma

 

39 Geçtiğimiz haziranda, zelzele Osmaniye'yi iki kere 
yıktı. Önceleri komşu toprakları sarsan ve şimdi 
bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek 
için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani 
dikkate bakılırsa, bunun, cana kastetmiş müthiş 
bir zekânın işi olduğunu düşünmek gerekiyor. 
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Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi 
yoktur ? 

A ) Kişileştirme sanatına başvurma
B ) Varlıkları ayırıcı özellikleri ile anlatma
C ) Tanımlamalara yer verme
D ) Anlatılanı nedeniyle belirtme
E ) Anılardan yararlanma

 

40 Bir volkan gibi patlıyor hayat; ateş ve acı akıyor 
her yandan ve belki de bu yüzden çocukluğumun 
söğüt ağacını düşünüyorum hep. Sessiz akan bir 
su kenarında dallarını suya eğmiş, serin, sakin, 
mutlu bir a ğaç... Dalından tahta atıma kırbaç 
yapar, kabuğundan düdük çıkarırdım.

 

41 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Kişisel ve toplum şairleri diye ikiye ayrılabilir bu 
sanatçılar.

B ) Hz. Muhammed, cahiliye devri âdetlerine geri 
dönülmemesi için ashabını uyardı.

C ) Müşrikler, tek başlarına Müslümanları yok etmeye 
güçlerinin yetmeyeceğini anladılar.

D ) Hz. Muhammed'in vefatından sonra yerine geçen 
devlet başkanlarına "halife" denmiştir.

E ) Hz. Ebubekir döneminde başlayan Suriye fetihleri, 
Bizans'la yapılan "Yermük Savaşı'yla 
tamamlanmıştır.

 

 

A         

42 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Çevresindekileri eleştirmesi en kötü yönüydü.
B ) O yaz günlerinden geriye anılar kaldı.
C ) Hem bana yardım ediyor hem de üzüyor.
D ) Bu kış kıyamette nereye gidecekti?
E ) Delikanlı, bu esmer kıza bir görüşte âşık olmuş.

 

 

43 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur? 

A ) Türkiye'deki GAP projesi, bölgeyi kalkındırmıştır.
B ) Bütün gerçekler, yapılacak araştırma sonucunda 

ortaya çıkacak.

C ) Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını 
sınavda göreceğiz.

D ) Adam elindeki çiçekleri büyük bir özenle toprağa 
ekiyordu.

E ) Çiçekli, dar yollardan geçip o eve kadar gittik.

 

 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Nesne eksikliği
B ) Dolaylı tümleç eksikliği
C ) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D ) Sözcüğün yerinde kullanılmaması
E ) Gereksiz sözcük kullanılması

 

44 Yurtsever aydınlara çeşitli cezalar verdiler ve 
Malta adasına sürdüler. 
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45 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Bilim, yaşama uygulandığında hem olumlu hem 
olumsuz sonuçlar oluşturabilir.

B ) Bilim adamları çalışmalarını kimseye hesap 
vermeden sürdürebilmelidirler.

C ) Yerel değerler kadar evrensel değerler de kişiyi 
etkiler.

D ) Okullardaki edebiyat kitapları ancak eskinin 
güzelliklerini verebiliyor.

E ) Ahmet Mithat Efendi, hemen hemen bütün 
edebiyat türlerinin tümünde eser vermiştir

 

 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmaktadır?

A ) Yanlış yapılanmış sözcük kullanılmasından
B ) Kelimenin yanlış yerde kullanılmasından
C ) Gereksiz kelime kullanılmasından
D ) Yanlış anlamda kelime kullanılmasından
E ) Öğe eksikliğinden

 

46 Kavgacılar karakolda birbirleriyle yüzle ştirildi.
 

A         

47 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım 
bozukluğu görülmektedir? 

A ) Bu yıl bir bahçe aldı ve oraya meyve ağaçları 
dikti.

B ) Bahçede oynayan küçük kız, herkesin ilgisini 
çekmişti.

C ) Ali'nin ayağı iki yerinden kırılmış ve Ali otobüsle 
memleketine gönderilmiş.

D ) Herkes yaşadığı ortamı değerlendirmeli ve bu 
gözle bakmalıdır.

E ) Geceyi köyde geçirip sabaha doğru yola 
çıkacaklarmış.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya bir 
örnektir? 

A ) Ekim ayının ilk haftası kongrede görüşürüz.
B ) Sen dayınla birlikte yaşayamazsın.
C ) Sizler geleceğimizin teminatı olan gençlersiniz.
D ) Bir gün annenle sen bize gelmiştiniz.
E ) Aynı gün seni de İlker'i de ziyaret ederim.

 

48 Özneleri ikinci ve üçüncü tekil şahıstan oluşan 
cümlelerin yüklemleri ikinci çoğul şahıs olur.
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49 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Dilimiz, bağrına hançer vurulmuş gibi haykır-
maktadır.

B ) Görüşlerinizi ortaya koyarken azimli ve cesaretli 
olun.

C ) Her olumsuz bulgu, hastalık demek anlamına 
gelmez.

D ) Buraya geldiğimden beri elimden düşürmediğim 
bir kitap var.

E ) Bir gün döneceğimizi ümit etmektedir.

 

 

50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur? 

A ) Bu genç ruhlu ihtiyarın yaşı, aşağı yukarı yetmiş 
civarlarındaydı.

B ) Kardak krizi, Türk-Yunan ilişkilerinin zedelen-
mesini sağladı.

C ) Bundan sonra her türlü sorunlarınıza çözümler 
arayacağız.

D ) Kimse onu dinlemiyor, bağırıyordu.
E ) Bu kaliteden, bu modelden daha iyisini 

bulacağınızı zannetmiyorum

 

 

A         

51 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Nice kültürlü ya da öyle görünen kişiler vardır ki 
müzik dinlemeyi bilmezler.

B ) İnsanoğlu evrenin oluşumunu, düzenini her zaman 
merak etmiştir.

C ) Sizi soran, şu başı kel olan adamdı.
D ) Her insan, en azından roman okumayı bir kez de-

nemelidir.

E ) Bana, okuyucusu az olan, zor anlaşılır kitaplar 
daha çekici gelir.

 

 

52 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Elimdeki su bardağını aldı ve içti
B ) Öğrenciyi günlerce izledi ve takıma aldı.
C ) Ödevlerini yaptı ve sınıfını geçti.
D ) Elbiseyi beğendi ve aldı.
E ) Odayı temizleyip teslim etti.

 

 

53 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
yoktur ? 

A ) İskele'de büyüyen şehirlerimizdendir.
B ) Ağızı, burnu kan içindeydi.
C ) Herzaman omuz omuzayız.
D ) Kurşun adres sormaz ki...
E ) Açlık grevinin onaltıncı günündeyiz.
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Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından 
hangisi yoktur? 

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

 

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

 

55 Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır? 

A ) Artık liseliydim; öyküden uzaklaşmış roman delisi 
biri olmuştum.

B ) Sait Faik'i de yaklaşık o dönemde okudum.
C ) Babam; N. Kemal'den, T.Fikret'ten ezbere dizeler 

söylerdi.

D ) Gönlümü yaktı Maraş'lının kara haberi.
E ) O şarkıyı da yatılı okuldayken dilimden 

düşürmezdim.

 

 

56 Aşağıdakilerin hangisinde tarihlerin yazımıyla 
ilgili bir yanlı şlık yapılmıştır? 

A ) Öğretmenimiz, 30 - Kasım - 1968 tarihinde 
doğmuş.

B ) 4 Şubat'ta arkadaşının yaş gününü kutladılar.
C ) 20.07.1974 tarihi, benim için çok önemliydi.
D ) Önümüzdeki hafta salı günü arkadaşlar bize 

gelecekti.

E ) Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde 
buluşuruz.

 

 

A         

57 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 
yumuşaması vardır? 

A ) Geceleri etrafa sessizlik çöker.
B ) İnsan umutsuz yaşayamaz.
C ) Neden ölümden korkuyoruz.
D ) Unutalım geçen kötü günleri.
E ) Her şey babacığım için...

 

 

58 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden 
hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır ? 

A ) İkide bir sepeti elinden düşürüyordu.
B ) Kitabın cildi yer yer bozulmuştu.
C ) Önündeki koca ağaca çarptı.
D ) Elindeki mektubu sevinçle bana uzattı.
E ) Kanadı kırık kuş gibi çırpınıp duruyordu.

 

 

59 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 

A ) Gördüğümüz kaza pikniği bize zehir etti.
B ) Olumsuz herhangi bir olaya rastlanmadı.
C ) Annesini ve babasını hiçe saydı.
D ) Yanındaki iri adamı hemen farketti.
E ) Askerdeki nişanlısını göresi gelmiş.
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60 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 

A ) Birtakım insanlar, sokağı velveleye verdi.
B ) Siz, bir takım kurun, masrafını Murat Bey 

karşılar.
C ) Yeni evlerine bir takım koltuk almış.
D ) Yine hakkımızda birtakım söylentiler başlattı.
E ) Öğretmenimiz, bu makaledeki bir takım yanlışları 

görmemiş.

 

 

61 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle 
belirtilen yere (;) noktalı virgül getiri lemez?

A ) Sabahları burada () öğleyin, fakültede çalışıyor.
B ) Dürüst () lakin azıcık şımarıktır.
C ) Şunu bil () Para, insanın aklını çeler.
D ) Lodos başladı () balıkçılar, mavnacılar limana 

sığındılar.

E ) Meral de değişecek () ama, insanlığını 
hatırlayacak.

 

 

Bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi 
noktalama işareti kullanılmalıdır? 

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

 

62 Şimdi düşünüyordu ( ) Bu uzun ( ) bu garip 
yolculuğa neden razı olmuştu ( ) 

 

A         

63 Aşağıdakilerden hangisinin sonuna bitmemişlik 
nedeni ile üç nokta konması uygun değildir ? 

A ) Kömürü tek başına taşıdığı için yoruldu
B ) Hava o kadar sıcaktı ki
C ) Burada günler daha kısa
D ) Okuldan çıkınca doğru eve
E ) Her şey eskimiş roman gibi

 

 

Yukarıda boş parantezle gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

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

 

64 "Eyvah ( ) çocuk düşüyor ( ) Siz ( ) şunu tutun." 
 

65 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) 
yanlış kullanılmı ştır? 

A ) Ulusumuz, bu çağın ülkülerini yüce bilir; teknik, 
ekonomik ve endüstriyel durumumuzu doğru 
değerlendirir.

B ) İki takım da güzel oynadı; ancak ikisi de bir türlü 
gol atamadı.

C ) Çalışmalarımda büyük bir başarı gösterdim; fakat 
hakkım olan ödülleri alamadım.

D ) Metin bana seslendi; "Lütfen, çabuk ol."
E ) Gül, karanfil ve laleyi; üzüm, incir ve şeftaliyi çok 

severim.
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