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1.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını bulmacaya yazın.
1. Bu değerli kitap, tamamen bir rastlantı sonucu elime ulaştı.
2. Senin bu tarz işlerde tecrübe sahibi olduğunu biliyoruz.
3. İçinde bulunduğumuz durum, acemi ve dikkatsiz olmasının sonucudur.
4. İş yerinde kimlik kartı takmanın zorunlu olduğunu söylediler.
5. Toplum yararına çalışan bir örgüte üye olduğunu duymuştum.
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Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yazıldığında aşağıdakilerden hangisi oluşur?
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2.

3.

5.

1. Üç aşağı beş yukarı bütün öğrenciler ödevlerini
teslim etmişti.
2. Onu çok fazla tanımadığım için hakkında yorum
yapamayacağım.
3. Dengemi kaybedince az kalsın elimdeki bardakları yere düşürecektim.
4. Buradan devam edince yaklaşık olarak iki saatte
oraya varabilirsiniz.
Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcük gruplarından
hangileri yakın anlamlıdır?
A) 1 - 2
C) 2 - 3

PATLAT

Büyüklerimizin
uyarılarını dikkate
almalıyız.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı (anlamdaşı) aşağıdakilerin hangisinde vardır?

B) 1 - 4
D) 3 - 4

A) Çevresindekilerin ikazlarına rağmen aldığı karardan vazgeçmedi.
B) İşleri paylaşma önerisini hepimiz mantıklı ve uygun bulmuştuk.
C) Başkalarının yönlendirmeleriyle hareket etmek
istemezdi.
D) İş ortaklığı teklifini kabul etmeden önce araştırma yaptı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şüphe” sözcüğünün eş anlamlısı (anlamdaşı) vardır?
A) O kadar inatçı biridir ki ölse de kararından dönmez.
B) Öfkem saman alevi gibidir; birden parlar, birden
söner.
C) Olayın, anlattıkları gibi olmadığından kuşku duyuyordu.
D) Telaşa kapılmadan çalışırsan işlerinde daha verimli olursun.

6.

4.

1

2
Son okuduğum
romanı bana Güliz
tavsiye etmişti.

Eş anlamlı sözcükler çoğu zaman birbirinin yerine
kullanılsalar da bazı durumlarda birbirlerinin yerine
kullanılamazlar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili
sözcüklerden hangisinin yerine eş anlamlısı (anlamdaşı) getirilemez?
A)
B)
C)
D)

3

Çay bardağını
alıp mutfağa
geçti.

4
Spor programlarını
izlerken çok keyif
alıyorum.

Ayşe, resim konusunda çok yetenekli biriydi.
Bize herhangi bir fayda sağlamadı.
Doktorlar hastalığına deva bulamadı.
Olanları duru bir zihinle düşüneceğim.

Gitar çalma
merakım çok
eskilere dayanır.

Bu cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük
kullanılmıştır?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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1.

2.

30 Mart 1910’da İstanbul’da doğan Ziya Osman
Saba, Galatasaray Lisesinde okumuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
“Yedi Meşale” topluluğunun en başarılı ismi sayılan
şair, topluluğun şiir türüne en sadık kalan şairidir. İlk
şiirlerini on yedi yaşında yazan sanatçı, bu toplulukta yaşamının sonuna dek şiir yazan tek kişi olmuştur.
Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, kader, İstanbul sevgisi gibi temaları işlemiştir.
Ziya Osman’a ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu
metinde sözü edilen temalardan biriyle ilgili değildir?
A) Geliyor Boğaziçi’nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kızkulesi.
B) Doğduğum ev! Rahatlayacak içim, duysam
Bir tek kapının sesini.
Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler!
C) Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber
Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun,
Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

Kaynak: www.casgem.gov.tr
A. Kaymaz tabanlı ayakkabı giy!
B. Yürüdüğün yolun, geçtiğin koridorun temiz, engelsiz ve aydınlık olmasına özen göster!
C. Dökülen veya sızan sıvıları hemen temizle!
Görselde bazı simgelerin açıklamasının yerine semboller konulmuştur. Buna göre sembollerin yerine gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
A) S - B
z-A
-C

B) S - A
z-C
-B

C) S - C
z-B
-A

D) S - B
z-C
-A

D) Yüzüme vuran ışık, kulağıma gelen ses.
Ah, bütün sevdiklerim, her şey, herkes...
Anlıyorum, birbirinden mukaddes,
Alıp verdiğim her nefes.
(Mukaddes: Kutsal)
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3.

PATLAT

Beden dilimiz neyi yansıtıyor? Beden dili yeterli miktarda olmasa da üzerinde birçok çalışmanın yapıldığı bir iletişim aracıdır. Hatta iletişimimizde çoğu zaman ne söylediğimizden ziyade hangi beden dilini kullandığımız daha önemli. Beden
dili hareketleri ve anlamları birçok ülkeye göre farklılıklar gösterebilirken aynı zamanda evrensel bir beden dilinden de
bahsedebiliriz. Beden dili denilince sadece el, kol, oturuş şeklimiz aklımıza gelmesin. Yüz hareketlerimizden ses tonumuza kadar bedenimizle verdiğimiz her tepki, beden dilinin araştırma konusu hâline geliyor. İşte bunlardan biri, bakış
yönümüze göre beden dili:

Kaynak: www.birendustrimuhendisi.com
40 yaşında olan Ülkü Hanım, bir gün komşularını çaya davet etmiş ve sohbet çocukluğundan açılınca fotoğraf albümünü getirip çocukluk fotoğraflarını arkadaşlarına göstermiştir. Gözleri dolan Ülkü Hanım, fotoğrafların kendi için çok anlamlı olduğunu dile getirmiştir.
Bu açıklama ve görselden hareketle Ülkü Hanım kaç numaralı bakış yönünü kullanmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3
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D) 4
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1.
İNTERNETTE YAYGIN YAZIM YANLIŞLARI

X

Deyil
Gusel
Birde
Birşey
Saol
Herkez

Orjinal
Gardolap
Döküman
Espiri
Heralde
Kahve6

±

Değil
Güzel
Bir de
Bir şey
Sağ ol
Herkes

Orijinal
Gardırop
Doküman
Espri
Herhâlde
Kahvaltı

Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A)
B)
C)
D)

2.

Genç kuşak, dilimize gereken hassasiyeti göstermektedir.
En fazla hata ayrı yazılan birleşik sözcüklerin yazımında yapılmaktadır.
Yanlış kullanımlar gün geçtikçe dilimize yerleşmektedir.
Okunuşuyla yazılışı farklı olan sözcüklerde yazım yanlışları yapılmaktadır.

Bir mahallede hafta içi günlerinde 5 ayrı sokakta (A, B, C, D ve E sokakları) semt pazarı kurulmakta ve bu günlerde o sokaklar araç trafiğine kapalı olmaktadır.
Bu sokaklar ve hangi gün kapalı, hangi gün açık oldukları ile ilgili şu bilgiler verilmiştir:
∞ A sokağında semt pazarı çarşamba günü kurulmaktadır.
∞ B ve E sokakları arka arkaya gelen günlerde araç trafiğine kapalıdır.
∞ D sokağının araç trafiğine açık olduğu günlerden ikisi perşembe ve cumadır.
∞ Salı günü C ve B sokaklarında semt pazarı yoktur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

C sokağında perşembe günü semt pazarı kurulmaktadır.
Perşembe günkü semt pazarı ya B ya da E sokağındadır.
Cuma günü B sokağında semt pazarı kurulmaktadır.
D sokağındaki semt pazarı salı günü kurulmaktadır.
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3.
Atığın çevresel etkilerini azaltmanın en iyi yolu, bunu en başta önlemektir. Çöpe attığımız birçok madde
yeniden kullanılabilir ve diğerleri de ham madde olarak geri dönüştürülebilir. Peki, atığımızı nasıl azaltabilir
ve daha iyi kullanabiliriz? İşte cevabı:
Atığı nasıl önleyeceğinizi alışverişteyken düşünün.
Onarın ve yeniden kullanın.
Ürünleri ikinci el olarak alın ve ihtiyacınız olmayan şeyleri satın veya başkasına verin.
Ayırın, geri dönüştürün ve gübre hâline getirin.
Bazı atıklar enerjiye dönüştürülebilir.
Mümkün olduğunca az atık toprağa karışmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu maddeler için örnek gösterilemez?
A)
B)
C)
D)

4.

Bana küçük gelen, kullanmadığım kıyafetleri ihtiyacı olan kişilere verdik.
Güneş enerjisinden faydalanmak için apartmanın çatısına güneş panelleri taktırdık.
Doğum günümde kullandığımız karton bardakları geri dönüşüm kutusuna attık.
Marketten ürün alırken mümkün olduğunca plastik ambalajlı ürün satın almamaya çalıştık.

Gazeteci:
(I) ……………....................................………
Yazar: İlk kitabını yazmış biri olarak tabii ki de kendimi tüyo verecek biri olarak görmüyorum. Beni güdüleyen, kurgu ortaya çıktıkça ve karakterler yaşamaya başladıkça yaşadığım mutluluk oldu. En güzel tüyo şu olabilir: Kimsenin bilmediği sadece sizin bildiğiniz bir dünya kuruyorsunuz, o dünyayı parmağınızın ucunda şekillendiriyorsunuz. Yeteneği ve sabrı olan biri bu hazzı neden yaşamasın?
Gazeteci:
(II) ……………....................................………
Yazar: Herhangi birinin, herhangi bir yerde, koltuğunda, yastığının yanında, masasının üstünde duran kitaptan benim
hikâyemi okuyor olduğunu ve gülümsediğini hayal ediyorum. Beni mutlu ettikleri için teşekkürler…
(Tüyo: Herhangi bir konuda verilen gizli bilgi)
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (I) Eserlerinizi raflarda görmek nasıl bir duygu?
(II) Çok satanlar listesinde kitabınızı gördüğünüzde neler hissettiniz?
B) (I) Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?
(II) Kitabınızın konusu nasıl ortaya çıktı?
C) (I) Genç yazar adaylarına ne gibi tüyolar verebilirsiniz?
(II) Okurlarınız için bir mesajınız var mı?
D) (I) Hikâyenin devamında bizi neler beklediğine dair birkaç ipucu almamız mümkün mü?
(II) Kitabınızın elden ele gezdiği düşüncesi sizde neler uyandırıyor?
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1.

Kaynak: www.aa.com.tr
Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Dünyadaki binlerce tür, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Doğal yaşam alanlarının giderek küçülmesiyle birçok hayvanın nesli tükenmiştir.
Çeşitli işaretlerle türlerin yok olma riskleri kategorilere ayrılmıştır.
Köpek balıklarının yok olma riski, memeli türlerinin yok olma riskinden fazladır.
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Kaynak: www.aa.com.tr
Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Vizyona giren yerli film sayısında 2002’den bu yana sürekli artış meydana gelmiştir.
Türkiye’deki sinema sektörü, dizi film sektörünü geçmiştir.
Film festivallerinde bakanlığın desteklediği filmler başarılı olmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, yerli film üretiminde artış sağlamıştır.
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1.

Kaynak: www.aa.com.tr
Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Cemre düşmesi, baharın habercisidir.
Cemrenin düşmesi, toplumda şenliklerle kutlanır.
Cemre, inanışa göre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer.
Cemre, Türk kültürüne Arap kültüründen girmiştir.
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Kaynak: www.twitter.com/GTasarla
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Sadece Youtube yüklemelerinde sabit bir artış gözlenmiştir.
2015 - 2016 Snap sayılarındaki artış, 2016 - 2017’dekinden azdır.
Tüm internet platformlarındaki verilerde artış yaşanmıştır.
Whatsapp mesajları, e-mailden daha fazla tercih edilmiştir.
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2.

Kaynak: www.deskgram.org
Görsel ve açıklamalardan hareketle kalem oyma sanatı ile ilgili,
I. Kesici aletlerle yapıldığından yetişkinler tarafından yapılması daha uygundur.
II. Ülkemizde çok fazla yaygın değildir.
III. Sabır gerektiren bir el sanatıdır.
IV. Ana malzemesi kurşun kalemdir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I - II

B) II - III

C) I - IV
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D) III - IV
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1, 2, 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayın.
(1) Bir kral, yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce bir yarışma düzenlemeye karar verdi. İsteyenin bu yarışmaya katılabileceğini ilan ettiren kral, yoldan en güzel geçecek kişiyi belirleyeceğini söyledi. (2) Yarışma günü, insanlar yeni yola akın
ettiler. Bazıları en güzel arabalarına binmiş, bazıları en güzel elbiselerini giymişti. Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde yaptırmıştı, kimi de yanlarında en güzel yiyecekleri getirmişti. Tüm gün insanlar yoldan geçtiler fakat yolu kat edip tekrar kralın yanına döndüklerinde hepsi aynı şikâyette bulundu: Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı ve bu
moloz yığını yolculuğu zorlaştırıyordu.
(3) Günün sonunda yalnız bir yolcu bitiş çizgisine yorgun argın ulaşmıştı. Üstü başı toz toprak içindeydi ama krala büyük bir
saygıyla yönelerek elindeki altın kesesini uzattı:
— Yolculuğum sırasında, yolu tıkayan taş ve moloz yığınını kaldırmak için durmuştum. Bu altın kesesini onun altında buldum.
Bu altınlar size ait olmalıydı.
(4) Kral gülümseyerek cevap verdi:
— O altınlar sana ait delikanlı.
— Hayır, benim değil. Benim hiçbir zaman o kadar çok param olmadı.
“Evet.” dedi kral. “Bu altınları sen kazandın, zira yarışmanın galibi sensin. Yoldan en güzel geçen kişi sensin. Çünkü…

1.

3.

Parçanın aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmesi daha doğru olur?
A) yoldan en güzel geçen kişi, ardından gelenler
için yoldaki engelleri kaldıran kişidir.
B) bir işi yapmak isteyen kişi o işin çaresini, yapmak
istemeyen bahanesini bulur.
C) benim isteklerimi yerine getirebilecek olan kişiler
her zaman kazançlı çıkarlar.
D) halkına hizmet etmekten kaçınan kişiler mutlaka
cezalandırılacaklardır.

Metnin anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

4.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili fiillerden birinin
zamanını bildirmez?
A)
B)
C)
D)

2.

Betimleme - Örneklendirme
Öyküleme - Betimleme
Öyküleme - Tanık gösterme
Betimleme - Konuşturma

Öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi
Gereklilik kipinin hikâyesi
Şimdiki zamanın hikâyesi
Geniş zamanın hikâyesi

Halk için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

5.

Kralı etkilemek istemişlerdir.
Çare bulmak yerine şikâyet etmişlerdir.
Kralı yanlış anlamışlardır.
Yarışmaya ilgi göstermişlerdir.

Numaralanmış cümlelerden hangisindeki fiil zamanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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6.

Film izlemek için
açtım televizyonu.

Beril

9.

Yakından seyretme çünkü
gözlerin bozulur.

Miray

Bu çocukların cümlelerinin anlam özellikleri hangi
seçenekte doğru verilmiştir?

Beril’in Cümlesi

Miray’ın Cümlesi

A)

Sebep - Sonuç

Sebep - Sonuç

B)

Amaç - Sonuç

Amaç - Sonuç

C)

Sebep - Sonuç

Amaç - Sonuç

D)

Amaç - Sonuç

Sebep - Sonuç

PATLAT

1. Prof. Dr. Semih İyieden bir seminer için şehrimize gelmiş.
2. TÜBİTAK’nin düzenlediği olimpiyatlara biz de katılacağız.
3. Çok iyi derecede İng.ce bildiğim için hiç zorlanmadım.
4. DSÖ’nün raporu çok yakında basına sunulacakmış.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) 1 - 2
C) 2 - 3

B) 3 - 4
D) 1 - 4

10. “Rahat” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“kolaylıkla, kolay bir biçimde” anlamında kullanılmıştır?

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı
eylem kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Geçtiğimiz ay Haydarpaşa’da bir festival düzenlendi.
B) Bahçesinde çeşit çeşit meyve yetiştiriyormuş.
C) İki günde bu kadar siparişi yetiştirebilecek misin?
D) Sen gittikten sonra işçiler çalışmaya devam etmişler.

Sen merak etme bir saate rahat orada oluruz.
Nursel, rahat insandır; hiçbir şeyi dert etmez.
Sizi denize karşı, şöyle rahat bir yere alalım.
Tanımadığı insanlarla bile çok rahat konuşabiliyor.

11. 1. Önceden tek başına hiçbir yere gidemezmiş.
8.

2. Geç kalacağını bana haber vermeliydin.
Numaralanmış cümlelerin zamanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi eğik çizginin ( / ) kullanım
yerlerinden biri değildir?
A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
B) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
C) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek
için kullanılır.
D) Kelimeler ve sayılar arasında “-den... -a, -e, ile,
ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır.
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1. Cümle

2. Cümle

A)

Basit zamanlı

Basit zamanlı

B)

Birleşik zamanlı

Birleşik zamanlı

C)

Birleşik zamanlı

Basit zamanlı

D)

Basit zamanlı

Birleşik zamanlı

