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1. Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerinin belirtildiği cümlelere “üslup cümlesi”, bir eserin ele aldığı konunun belirtildiği 
cümlelere ise “içerik cümlesi” denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi içerik ile ilgili değildir?

A) 1922-1956 arasında dokuz romanı yayımlanmış olan Yakup Kadri’nin bu eserlerinin en belirgin özelliği, devir ro-
manı oluşlarıdır. Türk toplumunun 75 yıllık tarihini sıraya koymak istediği için romanları böyle nitelendirilmiştir. O, 
bir çöküş dönemi romancısıdır. Bu seçim, onun kötümser dünya görüşüne uygun olmakla birlikte yaşadığı döne-
min tanıklığını da üstlenmesini sağlar. 

B) Sessizce köşesinde romanlar yazdı Hasan Ali Toptaş. Kitapları İsviçre’den Güney Kore’ye kadar pek çok ül-
kede yayımlandı ve ona Doğu’nun Kafka’sı denildi. Az sözle çok şey anlatan yazar “Bir Hüzünlü Yaz” romanında 
roman kahramanı Alaaddin’in içinde yaşadığı ortamdaki vahşetten, cinayetlerden, şehir hayatının onda yarattığı 
çalkantıdan söz eder. 

C) Sadece hikâye türünde eserler veren Mustafa Kutlu; yazdığı hikâyelerinde Anadolu insanının acılarını, cahil ve 
perişan halkı, aydınların ve geri bırakılmış insanların yaşamını anlatmıştır. Anadolu insanının ve Doğu insanının 
konuşma şekillerini, şive taklitlerini başarıyla eserlerine yansıtan  Mustafa Kutlu, yabancılaşmaya karşıdır. Ona 
göre toplumumuzun gelişmesi, tarihimizde ve öz değerlerimizde gizlidir.

D) Halide Edip Adıvar, Millî Edebiyat Dönemi’nde tanınmış olan ilk kadın romancı ve hikâyecidir. Romanlarında ve 
hikâyelerinde tasvir ve tahliller çok başarılıdır. Roman ve hikâyelerindeki karakterleri bulunduğu çevreye göre 
konuşturmasıyla bilinir. Gözlem yeteneği oldukça gelişmiş olan yazar, eserlerini konuşma diliyle yazmıştır. İmla 
kurallarına uymayan yazarın eserlerinde basit dil yanlışları mevcuttur. 

2. Çok çalışan, az çalışanın bir bakıma düşmanıdır 

(hasım). Onun tembelliğini (üşengeçlik), beceriksiz-

liğini ortaya koyar. Zekâsı ve kabiliyetleriyle (yete-

nek) sivrilip ileriye çıkanları sevmeyiz. Ben bunu çok 
iyi bildiğim için başarılarımı, çevredekilerin eseri 

(yayını) olarak ortaya atardım.

Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangi-
sinin anlamı yay ayraç ( ) içinde verilen açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

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

3. Sosyal medyaya giren bir öğrenci, takipçisinin pro-
filinde bir söz görür ve bu sözü kesyapıştır yoluy-
la kendi profilinde paylaşmaya karar verir. Bu söz,  
“Gördükleri rüyada kendilerine ait parmak izi bırak-
mak isteyenler, başkalarının esnemesiyle uyuma-
malıdır.” şeklindedir.

Bu metinde geçen “kendilerine ait parmak izi bırak-
mak” sözü ve bu öğrencinin yaptığı alıntı hare-
keti sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
örtüşür?

A) Özgünlük - Öykünme

B) Özgünlük - Kanıksama

C) Yadsımak - Yoğunluk

D) Öznellik - Özlülük

I

II

III

IV
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4. 
Bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalına ait özel anlamlar taşıyan sözcüklere “terim anlamlı sözcük” denir.

Futbol on birer kişiden oluşan iki takımın, futbol sahası adı verilen alanda gerçekleştirdikleri bir spordur. Futbol 
sahası ölçüleri ve futbol sahası üzerinde bulunan her alan belirli standartlardadır. Örneğin penaltı atılacak nokta, 
kale çizgisine 11 metre uzaklıktadır. Kalenin iki direği arasındaki mesafe 7,32 metre, üst kale direğinin yüksekliği ise 
2,44 metre olarak belirlenmiştir.

Bu metinde kullanılan terim anlamlı sözcüklerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) takım - spor - kişi - kale - alan - saha

B) futbol - penaltı - kale - uzaklık

C) futbol - takım - penaltı - kale çizgisi - kale - metre - saha

D) takım - standart - penaltı - kale - uzaklık - mesafe

5. Amerika kıtasının hem güney hem de kuzeyinde, çok geniş bir alanda yayılım gösteren vahşi bir kedi yaşar: puma. 
Dağ aslanı olarak da bilinen pumalar, Kanada’nın kuzeyinden Patagonya’nın en güneyine kadar olan bölgede; or-
manlar, çayırlıklar, çöller ve bataklıklar gibi çok farklı habitatlarda yaşar. 4500 metre gibi çok yüksek rakımlı yerlerde 
de bulunabilir. Erkekleri 180-240 santimetre, dişileri ortalama 150-210 santimetre uzunluğunda olur. Pumaların 
sarımsı kahverengi, gümüş gri ve kırmızımsı kahverengi arasında değişen renkte kürkleri vardır. Karın bölgesi açık 
renkli olur. Geyik, koyun, kapibara, armadillo, rakun, yabani tavşan ve sincap gibi hayvanları avlar. Genellikle gece-
leyin aktiftir. Gündüz de görülebilir. Pumaların 5 metreden yükseğe, 10 metreden de uzağa sıçrayabildikleri biliniyor.

Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlatım kanıtlanabilir bilgilerle desteklenmiştir. 

B) Açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

D) Kişileştirmelere yer verilerek anlatım zenginleştirilmiştir.

6. Dünyada 2009 yılında üretilen e-atıkların sadece %13’ünün geri dönüşümü sağlanmış. Gelişmiş bazı ülkelerde 
biriken e-atıkların %50-80’i de gelişmekte olan ülkelere ihraç ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde e-atıkların geri 
dönüşümü yasal olmayan işletmeler tarafından yapılıyor ve kullanılan yöntemler, işçilere ve çevreye zarar veriyor. 
Örneğin baskılı devre kartlarındaki değerli metaller asidik ya da alkali çözeltilere daldırılarak, ısıtılarak ya da yakı-
larak özütleniyor. Gelişmiş ülkelerde ise e-atık geri dönüşümü minimum insan gücü içeren otomatik sistemler ile 
yüksek oranda değerli metal kazanımıyla gerçekleştiriliyor.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) E-atık kapsamında değerlendirilen ürünler nelerdir?

B) E-atıkların gelişmiş ülkelerde dönüşümü nasıl gerçekleştirilmektedir?

C) Gelişmekte olan ülkelerdeki e-atık dönüşüm yönteminin ortaya çıkardığı tehlike nedir?

D) Gelişmiş bazı ülkelerde biriken e-atıkların ne kadarı, nereye ihraç edilmektedir?
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7.  

Bu görselde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknoloji bağımlılığı, insanları kendi dünyalarına hapsetmiş ve yalnızlaştırmıştır.

B) Sahte ilişkilerden sıkılan insanoğlu, kendi hayatına kapanmıştır. 

C) Kötülükleri geride bırakıp güzel ve aydınlık bir dünya kurmak, kişinin kendi elindedir.

D) Günümüz dünyasında insanlar, yalnız kaldıklarında mutlu olacaklarına inanmaktadır.

8. Uluslararası alanda yapılan bir istatistiki araştırmada elde edilen sonuçlar sayılarla grafik üstünde gösterilmiştir. 

ABD

Uzayda En Çok
Hangi Ülkelerin Uydusu Var?

169

363

116

1327
Çin

Rusya

Diğer

Ticari 1440

En Yaygın Kullanım Alanları

Devlet
yönetimi

Karışık
kullanım

436

Askerî 339

318

Sivil 133

Aşağıdakilerden hangisi bu grafiklerin raporlaştırılmış hâlidir?

A) Araştırma sonucuna göre grafikte “diğer” şeklinde gösterilen ülkelerin uzaydaki uydu sayısı, Rusya ve Çin’in top-
lam uydu sayısından fazla değildir. Sivil ve karışık kullanım, askerî kullanımdan daha yaygındır.

B) Araştırma sonuçlarına bakıldığında bu uyduların en yaygın kullanım alanlarından ilk ikisi devlet yönetimi ve as-
kerî alanda olup karışık, ticari ve sivil kullanım bunlardan sonra gelmektedir. Uzayda, ABD; Çin, Rusya ve diğer 
ülkeler olarak verilen ülkelerin toplamından daha fazla uyduya sahiptir.

C) Yapılan araştırma sonucuna göre ülkelerin uzaydaki uydu sayısı çoktan aza doğru sıralandığında sırasıyla ABD, 
Çin, Rusya ve diğer ülkeler gelmektedir. Bu uyduların en yaygın kullanım alanlarından ilk üçü ticaret, devlet yö-
netimi ve askerî alanda olup karışık kullanım ve sivil kullanım bunlardan sonra gelmektedir.

D) Araştırma sonuçlarına bakıldığında ABD’nin uzayda yer alan uydu sayısının Rusya’dan fazla, grafikte “diğer” 
şeklinde gösterilen ülkelerden az olduğu görülmektedir. Ticaret ve sivil kullanım, diğer uydu kullanım alanlarının 
toplamından daha azdır.
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9. I. dünyanın en ünlü ve romantik ikilisinin

II. oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare’dir

III. “Olmak ya da olmamak! İşte bütün mesele bu…” diye 

IV. hani adının okunuşu Şekspir olan

V. bilinen cümlenin sahibi İngiliz şair

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi söz dışta kalır?

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

10. Genellikle bize keyif vermeyen ancak yapmamız gereken işleri erteleme eğilimi içinde oluruz. Örneğin haftaya ya-
pılacak bir sınava çalışmamız gerekirken onu erteleyip oyun oynamamız gibi. Bunun nedeni, beynimizdeki iki ayrı 
bölgeden akıl ve sağduyuyu ortaya çıkaran prefrontal korteksin hoşumuza gitmeyen durumlardan kaçınmamızı 
sağlayan limbik sisteme yenik düşmesi. Bununla birlikte prefrontal korteksimizi güçlendirmenin yolları var.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi prefrontal korteksi güçlendirmenin yollarından biri olamaz?

A) İhtiyaçlarınızı gözden geçirmek ve gidermek, kişiye rahat bir ortam sağlar. Açsanız yemek yiyin, çok yorgunsa-
nız biraz dinlenin. Rahatladığınızda yapmanız gereken işe odaklanmanız da kolaylaşır.

B) Zaman alıcı ve zor görevler, insanın gözünü korkutur. Bu nedenle yapmanız gereken işleri küçük parçalara bölün. 
Her parçayı tamamladığınızda işi bitireceğinize inancınız da derinleşir.

C) Yardımsız hiçbir iş bitirilemez. Ataların dediği gibi birlikten kuvvet doğar, bu nedenle yakınlarınızdan yardım is-
teyin. Böylece işlerinizi kısa zamanda bitirebilirsiniz. 

D) Gelecekteki kendinizi hayal edin. Örneğin bir doktor olmak istiyorsunuz, bunun ancak şu anki işlerinizi eksiksiz 
yapmanıza bağlı olduğunu düşünün. Bu, motivasyonunuzu artıracaktır.
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11. Aşağıda dünyadaki piramitler ile ilgili bilgilendirici bir afiş yer almaktadır.

PİRAMİTLER
NEREDE DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE BİNLERCE PİRAMİT VARDIR.

BUGÜN BİLİNEN İLK PİRAMİDİ FİRAVUN SNEFRU YAPTIRMIŞTIR.
45 YIL SÜREN HÜKÜMDARLIĞI BOYUNCA ÜÇ PİRAMİT İNŞA ETTİRMİŞTİR.

KABUL GÖREN İLK “DOĞRU” PİRAMİT.

Yüzden fazlası Mısır’da olmak üzere Sudan, Çin ve Orta Doğu’da düzinelerce piramit görülür.

AMERİKA
kıtasında,
Dünyanın geri
kalanındaki piramitlerin
toplamından daha
fazla piramit vardır.

İlk iki deneme başarısız oldu ama sonunda “Kırmızı Piramit” ile doğru olan yol anlaşıldı,

Piramit sayıları

1-50 51-100 101-200 200+

Bu bilgilendirici afişten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Dünyada Mısır dışında birçok yerde piramit bulunmaktadır.

B) Piramit sayısı en fazla olan bölge, Amerika kıtasıdır.

C) Bilinen ilk piramit, kabul gören ilk doğru piramit olan “Kırmızı Piramit”tir.

D) Firavun Snefru’nun piramit inşa girişimlerinin tamamı başarılı sonuçlanmıştır.

12. Bir aile, tatile gitmek için bir güzergâh belirleyerek 
beş farklı şehri gezmek istemektedir. Bu aile; An-
talya, Hatay, Mersin, Muğla ve Ankara’da bir süre 
kalacatır. Gezide aşağıdaki gibi bir sıralama izle-
mişlerdir. 

• İstanbul’dan yola çıktıkları için kuzeye en yakın 
olan şehir ilk sıradadır. 

• Mersin, üçüncü sıradadır.

• Hatay ve Mersin, art arda seyahat edilmiştir. 

• Hatay ve Muğla, art arda ziyaret edilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Ankara, gidilen beşinci şehirdir. 

B) Hatay, gidilen dördüncü şehirdir. 

C) Antalya, ilk sırada ziyaret edilmiştir.

D) Muğla, gidilen dördüncü şehirdir.

13. Yerin seni çektiği kadar ağırsın

Kanatların çırpındığı kadar hafif

Kalbinin attığı kadar canlısın

Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç

Sevdiklerin kadar iyisin

Bu şiirin konusu ile aşağıdaki cümlelerden han-
gisi eşleştirilebilir?

A) Her şeyin karşılıklı olduğu bir dünyada, karşılık-
sız olan tek şey zamandır.

B) Amacı olmayan insanlar, amacı olan insanlara 
araç olurlar.

C) Hayatta asıl önemli olan, hâlâ yaşıyorken asla 
geç olmadığına inanmaktır.

D) Her şey seninle başlar, sen etrafına ne sunarsan 
onu yaşarsın.
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14. Üniversite öğrencisi olan Umay’ın kullandığı akıllı telefonun dikkat çekici özelliklerinden biri, sık kullanılan uygula-
maları telefon menüsünün ilk sayfasında göstermesidir. Haftalık kullanım sıklığı analizi yapan telefon, o hafta en 
sık kullanılmış sekiz uygulamayı kullanım oranı en çok olandan aza doğru otomatik olarak menünün ilk sayfasına 
taşımaktadır. Umay’ın 3-9 Şubat aralığında telefonunda en sık kullandığı uygulamaların numaralanmış biçimde yer 
aldığı tablo ve bu tablonun altında, numaralanmış uygulamaların haftalık kullanım oranları gösterilmiştir.

Uygulama 
Numarası Uygulama

1. Çeşitli sözcük, deyim vb.nin anlam özelliklerini “Sözlük” adlı uygulamayı kullanarak tespit etme
2. “Görkes” adlı uygulamayı kullanarak çeşitli yerlerde çektiği fotoğraflara bakma ya da bunları düzenleme
3. “Kitap” adlı uygulamayla telefona indirilen e-kitapları veya makale dosyalarını okuma
4. “İzle” adlı uygulamayı kullanarak sevdiği film ve dizileri izleme
5. “Takvim” adlı uygulamayı kullanarak haftalık yapılacaklar listesini kontrol etme
6. “Gezgin” adlı arama motorunu kullanarak çalışmaları için internet üzerinden kaynak taraması yapma
7. “Sosyal Medya” uygulamasından yararlanarak etkileşimlerini kontrol etme
8. “Yolbul” adlı uygulamadan faydalanarak müze ve kütüphane vb. mekânları ziyaret etme

5 6 7 81 2 3 4

Buna göre 10 Şubat’ta Umay’ın akıllı telefonunun menüsündeki ilk sayfanın görüntüsü aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) B)

C) D)

Yolbul

Sözlük

ABC

GezginKitap

İzle

Takvim

Per.

Sosyal
Medya

Görkes Yolbul

Sözlük

ABC
GezginKitap İzle

Takvim

Per.

Sosyal
Medya

Görkes

Yolbul Yolbul

Gezgin

Gezgin

Kitap

İzle

Sosyal
Medya

Sosyal
Medya

Görkes Görkes

Sözlük

ABC
Sözlük

ABC
İzle

Takvim

Per.

Takvim

Per.

Kitap
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15. Aşağıdaki tabloda TÜBİTAK yaz okulu süresince uyulması gereken bazı kurallar verilmiştir.

Tesiste Bulunma Kuralı Demirbaşlar Kuralı Devamlılık Kuralı İlaç Getirme Kuralı

Kursa davet edilen öğrenci-
ler, geçerli mazeretleri yoksa 
belirtilen tarihte kursun yapı-
lacağı tesiste bulunmak zo-
rundadır.

Konaklanan tesise ait ortak 
kullanım alanlarına ve odala-
rındaki eşyalara zarar veren 
kişiler, verdikleri bu zararın 
maddi karşılığını ödeyecektir.

Ders ve etüt saatlerine ve 
diğer etkinliklere titizlikle uyul-
ması gereklidir. Ciddi sağlık 
sorunları dışında ders ve etüt-
lere katılmak zorunludur.

Düzenli ilaç kullananlar ve 
alerjik durumu olanlar, bu ko-
nuda TÜBİTAK yetkililerine 
bilgi verecektir. Bu kişiler, 
ilaçlarını yanında getirmelidir.

Bu tablodaki fiilimsilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Tesiste Bulunma Kuralı”nda iki farklı fiilimsi türünün örneği bulunmaktadır.

B) “Demirbaşlar Kuralı”nda dört tane sıfat-fiil vardır. 

C) “Devamlılık Kuralı”nda iki tane isim-fiil vardır. 

D) “İlaç Getirme Kuralı”nda iki tane adlaşmış sıfat-fiile yer verilmiştir.

16. Yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu, yükleme en ya-
kın olan öge üzerindedir. Örneğin “Yemekleri babam 
yapmış.” cümlesinde “yapmış” yüklemdir ve ona en 
yakın söz olan “babam” sözcüğü özne olduğu için 
vurgu özne üzerindedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
özne vurgulanmıştır?

A) Yeni adliye binası gelecek yıl açılacakmış.

B) Ablasını görür görmez ona sıkıca sarıldı.

C) Yurt dışı gezisine bazı gazeteciler gelmedi.

D) Filmin bazı sahneleri Kars’ta çekilmiş.

17. Ruhunu sözcüklere teslim eden bir yazarın, günlük 
hayatın içine dağılmış, irili ufaklı kımıltıları; masa-
da oturuşu, bir kitabı eline alışı, yüz çizgilerindeki 
dalgalanmalar, irkilmeler, gülümsemeler... Kitabı ne 
zaman elime alsam Kafka değil de ben konuşuyo-
rum sanki. Bu da bana, yaşadığımız şu saçma sa-
pan olayların ortasında oldukça iyi geliyor.  

Bu metinde altı çizili cümle ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece kendisine uygun olan yazarları okuması 

B) Bazı yazarların diliyle yeni cümleler yaratması 

C) Başkalarının kullandığı özlü cümleleri kendi cüm-
lesi gibi kullanması

D) Yazarın cümlelerinde kendini, yaşadıklarını ve 
düşündüklerini bulması
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18. Açıklama
Zarf-fiiller, fiil kök ve gövdelerine getirilen eklerle cümlede zarf olur ve çekim eki almaz. Çoğunlukla yükleme yöneltilen “nasıl” 
veya “ne zaman” sorularının yanıtıdır.

“Bu sene çok çalışarak başarılı olabilirsin.” cümlesinde altı çizili zarf-fiil, cümleye “durum” anlamı katmıştır.
“Ağabeyin gelince misafir odasında çalışın.” cümlesinde altı çizili zarf-fiil, cümleye “zaman” anlamı katmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil, kullanıldığı cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kat-
mıştır?

A) Merdivenleri çıkarken birden ayağım kaydı.

B) Baraj yapılalı buraların iklimi de değişti.

C) Akşam olmadan alışverişi bitirelim.

D) Olan biten her şeyi anlamışcasına yüzümüze bakıyordu.

19. “Nereden gelirse gelsin dağlardan, kuşlardan, de-
nizden, insandan, ottan, böcekten, çiçekten… Gel-
sin de nereden gelirse gelsin! Bir hişt sesi gelmedi 
mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, 
insanoğulları!” derdi dedem.

Bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin 
görevleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış veril-
miştir?

A) Üç nokta, herhangi bir sebepten dolayı açık ya-
zılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine 
konmuştur.

B) Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük 
ve sözcük gruplarının arasında kullanılmıştır. 

C) Tırnak, başka bir kimseden veya yazıdan olduğu 
gibi aktarılan sözleri belirtmede kullanılmıştır.

D) Ünlem; heyecan, kıvanç, sevinç gibi duygu belir-
ten cümle ve ibarelerin sonunda kullanılmıştır.

20. • Sorudaki yanlışlığı farkeden öğrenci, durumu 
öğretmenine bildirdi.

• İki otobüsün duraktaki yerlerinden peşpeşe ayrıl-
ması trafiği rahatlattı.

• Bazı müzik toplulukları bu yıl ki etkinliklere katıl-
mama kararı aldı.

Bu cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden kay-
naklanan bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ayrı yazılması gereken bir sözcüğün bitişik yazıl-
ması

B) Ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmaması

C) Bitişik yazılması gereken bir ekin ayrı yazılması

D) İkilemenin bitişik yazılması


