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TÜRKÇE TESTİ 

 

1.  (I) Doğa bana, ışığı sönmüş bir gece lambasının 

üstündeki resimler  gibi silik ve cansız görünüyor. 

(II) Bir zamanlar elimi uzatıp sevimli bir hayvanın 

sırtındaymışçasına okşamak istediğim bayırlar… 

(III) O sarışın ovalar, o altın başaklı tarlalar, bir 

vakitler kendilerine sırdaşlık ettiğim şu karlı 

dağlar nedendir benden yüz çevirdi? (IV) Bir 

zamanlar soğuk sularıyla bağrıma serinlik 

vererek içimden akıp giden ırmaklar… (V) Şimdi 

kurak gözlerimi bile nemlendiremez oldu.  

         Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

         hangisinde kişileştirme vardır? 

 

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

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul ve 

uyarı anlamı bir arada verilmiştir? 

 

A) 1980 sonrasında gittikçe çoraklaşan, sevgi-

sizleşen bir ortamda büyüyor gençliğimiz.  

B) Yolunu kaybedecek olursan; burada her 

sokak denize iner, unutma! 

C) Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam 

başkalarının da aklını kullanır.  

D) Toprağın Habil’i kabul ettiği, şüphesiz yüzü-

nün yumuşaklığından. 

E) Bir çaresini bulamazsam, günün birinde 

yaşlarımız eşitlenecek 

 

 

 

 

 

3.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde "öznellik" 

söz konusu değildir? 

 

A) Şimdi rüzgarlar soğuk eser yüzünüze 

Hüzün verir yağmur sularında bulutlar 

B) Tam otların sarardığı zamanlar 

Yere yüzükoyun uzanıyorum. 

C) Aydınlık karanlıkta şimdi daha belirgin 

Yabancı ve  bir şey söylemeyen resim 

D) Bir resim içinde bütün şekiller 

Acemi ellerden çıkmış gibi  darmadağın 

E) Bir şey düşecekmiş gibi  elinden 

Bir şey kırılacakmış gibi birden 

4. “Her zaman romanı, kışkırtma yapmak, en 

olmadık, en uzak konulara, bölgelere kanca 

atmak olarak gördüm.” 

Bu cümleye yakın anlamlı cümle aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Roman insanın hayal dünyasını kışkırtmalıdır.  

B) Roman bizi bir serüven dünyasına götür-

melidir.  

C) Roman bizi hareketlendirmeli, bize yeni 

ufuklar açmalıdır.  

D) Romanın bir etiği olmalıdır.  

E) Roman, toplumsal aksaklıkları işleyip eğitimi 

temel almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      I.  Bu yörenin insanına bakıyorum, hayatta bir 

şeye ihtiyaçları yoksa, o da sanat ve kültür gibi 

şeylerdir. 

II. Kültürlü toplumlardan  sanatsal  kaygılar doğar, 

filizlenir, yeşerir, kök salar topluma. 

III. Bu toprakları ne kadar sevdiğinizle ve bu topra-

ğın  kıymetini ne kadar kavrayabildiğinizle 

yargılanıyorsunuz. 

IV. Bu insanların kültür ve sanat gibi şeylere ihtiya-

cının olmadığını düşünüyorum. 

V. Toplumu, acilen karnını doyurma, evdeki çocuk-

larına ekmek götürme kaygısı sarmış. 

Yukarıda   numaralanmış   cümlelerden   hangi 

leri anlamca birbirine en yakındır? 

 

A)  I. ve lI. B) I. ve IV.           C) II. ve IV. 

D) III. ve V. E)  IV. ve V. 
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6.  Dünya edebiyatında büyük eserlerin hepsi, 

kalıcılığını yazarlarca çizilen insan çerçeve-

lerinin bütün çağlarda yaşamış ve yaşayacak 

insanlara uymasına borçludur. 

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cüm-

leye en yakındır? 

 

A)  Başarılı eserler, başarılarını ölümsüz tipler 

yaratmaya borçludur. 

B)  Sanatçı, özgünlüğe ulaşınca ölümsüzlüğü 

de yakalamış olur. 

C)  Her yapıt, sanatçının yaşamından ve 

düşüncesinden izler taşır. 

D)  Gerçek sanatçı, insana ve yaşama değişik 

açılardan bakar. 

E)  İnsanın duygularına seslenen, toplumun so-

runlarını işleyen eserler başarıya ulaşır. 

 

 

 

7. (I) İsimleri unutturan kahrolası daire numarala-

rını sevmem. (II) Apartmanlarda komşularımızın 

adını bu numaralar yüzünden bilmeyiz.  (III) 

Ayşegül teyzeler, Ali amcamlar, Perihan ablalar 

yoktur. (IV) Yalnız numaralarla konuşuruz. (V) 

“17 numara evde yok, 5 numaranın telefonu 

çalıyor. 18 numaradakiler yine kavga ediyorlar.” 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi kendinden önceki cümlede bildirilen 

yargının gerekçesi durumundadır? 

 

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

 

 

 

 

8.  (I) Yirmi yıl kadar önce kaybettiğimiz sanatçı, 

şiirleriyle olduğu kadar tiyatrolarıyla da ünlüdür. 

(II) Her iki alanda da bireysel ve toplumsal 

konuları kendine özgü bir biçimde işlemiştir. (III) 

Ona göre insan, evren içinde ayrı bir evrendir.          

(IV) İnsanın bu dünyada bulunması ise gerçek 

bir alemi özleyebilmesi, bu özlemi tadabilmesi 

için insana verilmiş bir süreçtir. (V) Kimi 

şiirlerinde ve tiyatrolarında yansıttığı bu görüş, 

kendinden sonraki birçok şair ve yazarı da 

etkilemiştir. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-

gileri sözü edilen sanatçının dünyaya bakış 

açısını içermektedir? 

 

A) I. ve II.   B) II. ve III.    C) I. ve III. 

D) III. ve IV.           E) II. ve V. 

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insandan 

doğaya   aktarma yoktur? 

 

A) Nemli bulutlar geçer güzelim  gözlerinden . 

B) Takımın yaşayan son üyesi, hüzünlü bir 

koltuktu.  

C) Doğudan gelen ışıkları fark eden kuşlar bir 

ağızdan şarkı söylüyordu.  

D) Gece , sinsi adımlarla yaklaşıyordu.  

E) Bulutsuz, yıldızlı gökyüzünün altında 

gülümsüyordu dalgalar.  

 

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eylemin 

gerçekleşmesinin, bir başka durumun ger-

çekleşmesine bağlı olduğu" vurgulanmıştır? 

 

A)  Dalgalar kayalara vurdukça, zihnimde 

madeni bir ses yankılanıyordu. 

B)  Düşünce örücüleri, yakut ağlarla kapatıyor-

du dünyayı. 

C)  Dehşet içindeydi gök, ortalık kekik ve zaman 

kokuyordu. 

D)  Ölümün içinde aradığımız hayat, belki de 

zamandır. 

E)  Titriyordum, ansızın silindi çevremde görü-

nen bütün yüzler. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  (I) Atatürk'ün bizi kırk yıl önce bıraktığı yerde 

bile değiliz bugün. (II) Bizans entrikası ile bir-

birimizi çelmelemekle meşgulüz. (III) Sen-ben 

kavgasından, yurt hizmetine harcayacak 

gücümüz kalmadı. (IV) Dış itibarımız paramızın 

değeri gibi düştü. (V) Yoksul durumumuzu 

dikkate almadan mirasyedi savurganlığıyla 

günümüzü gün ettik. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden 

hangisine "Çok daha gerilere düştük" cümlesi 

getirilirse, parçanın anlam bütünlüğü bozul-

maz?  

 

A) I.      B) II.        C) III.        D) IV.         E) V.  
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12.  “Artık karanlıkların içine gömülmekteyiz.  

  Bulutlar sarartacak alnımızı biraz daha; 

  Kara sevdalarını türkülüyor uzaklarda 

  Çıplak  ağaçlar, sürüsüz çoban ve deniz…” 

 Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olayların-

dan hangisi yoktur? 

 

A) Ünsüz benzeşmesi  

B) Ünlü daralması  

C) Ünsüz düşmesi  

D) Ünlü düşmesi  

E) Ulama 

 

 

 

 

 

 

13. (I) Gazeteciler, dergiler haftanın ya da ayın en 

çok okunan, satılan kitapları gibi başlıklarla yeni 

yayınları okuyucularına duyuruyor. (II) Eşe dosta 

“Almayın onları, zaman değirmeninin öğüteme-

diklerini alın.” diyorum. (III) Her alanda tüketimi 

körüklemek için şeytanın aklına gelmiyecek 

kurnazlıklar yapılıyor, oyunlar oynanıyor.         

(IV) Sıkıntı ve gerilim içindeki insanda yenilik, 

değişiklik  arıyor bu yayınlarda. (V) Oysa , tüfeğin 

iyisi, değişik olan değil, denenmiş olan, 

aldatmayandır.  

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-

lerinde yazım yanlışı vardır? 

 

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

 D) III ve IV            E) IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

14. Süssüz (I) yalın (II) duygulu (III) sevgi dolu ince 

anlatımla sarmalanmış şiirler (IV) Güç koşullar 

altında, borç harç yaşayan insanların dili (V) 

deneyimleri, türlü olumsuzluklarla karşı 

umutsuzluğa, bezginliğe düşürmeyen düşünce 

dünyaları (VI) 

 Yukarıda numaralandırılmış parantezlerden 

hangi ikisine aynı  noktalama işareti getiril-

melidir?  

 

    A) I ve IV          B) III ve IV            C) IV ve VI 

D) V ve VI          E) II ve VI 

 

15. Edebiyat tarihçisi bir eseri değerlendirirken 

kanıtlara dayanarak, onun halk arasında nasıl 

önem kazandığını neden-sonuçlarıyla anlamaya 

çalışır. Halbuki eleştirmen onu kendi zevk ve 

kanısına göre açıklar. 

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

 

A) Belirtili isim tamlaması 

B) Bağ-fiil 

C) Dönüşlülük adılı 

D) Belgisiz sıfat 

E) Gösterme adılı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. (1) İnsanlar güçsüz olduğu durumlardan çıkmak 

için çabalamaktan vazgeçmiş durumda. (2) Yeni 

araştırmalara göre gürültü, küçük çocuklarda 

öğrenmeyi olumsuz yönde etkiliyor. (3) Bu 

yüzden çocukların okulda başarısız olma riski 

artıyor. (4) Gürültünün yoğun olduğu havaalanı 

civarındaki okullarda yapılan testler, bu 

çocukların sessiz bölgelerde okuyan çocuklara 

oranla başarısız olduklarını gösterdi. (5) Gürültü 

seviyesi azaldıkça çocukların başarı oranı yük-

selmeye başladı. 

Yukarıdaki    cümlelerle ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)  Birinci cümlede farklı türde fiilimsiler vardır. 

B)  İkinci cümlede    birden  çok  sıfat  tamlaması 

vardır    

C)  Üçüncü  cümlede özne bir söz öbeğidir.       

D)  Dördüncü  cümlede  ilgi adılı kullanılmıştır.      

E)  Beşinci cümle girişik-bileşik cümledir.  
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17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili 

sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almış-

tır? 

 

A)  Sunucu farklı bir noktaya dikkat çekmişti. 

B)  Çocuklar, bakıcı kadından hiç hoşlanmamış. 

C)  Kapıcı, kendi hakkını savunmaya karar verdi. 

D)  Paketler, sadece alıcı tarafından incelenebilir. 

E)  Böyle üzücü bir olayla karşılaşacağımı tahmin 

edemedim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Sarışın bir kurda benziyordu. 

ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 

Yürüdü uçurumun başına kadar, 

eğildi, durdu. 

Bıraksalar 

ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak 

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 

Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. 

 

 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez? 

 

 A) Zarf görevli ikileme vardır. 

B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış  

     sözcük vardır. 

C) Birden çok fiilimsi kullanılmıştır. 

D) Basit, türemiş, bileşik  sözcük vardır  

E) Bileşik çekimli eylem vardır 

 

 

19. …………Tepeyi aşar aşmaz köye ulaşacağını 

bildiği halde içindeki bu korkuyu bir türlü 

yenemiyordu. Hava kararmaya başladığı için 

tedirginliği artmaya başladı. Doğru düzgün bir yol 

yoktu. Bazen çukurlara giriyor bazen dik 

yamaçlara tırmanıyordu.  

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi 

getirilemez? 

 

A)  İçinde tarifi mümkün olmayan bir korku vardı. 

B)  Küçüklüğünden beri kaybolmaktan çok  

      korkardı. 

C)  Sonunda her şeye rağmen yola çıkmaya 

karar verdi. 

D)  Yol uzadıkça tedirginlik yerini korkuya  

      bırakmıştı. 

E)  Adımlarını hızlandırdı; ama nafile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. İç sayfaların birinde siyah beyaz bir fotoğraf….. 

Yüksek eski tarz bir koltukta, üstünde geniş 

yakalı, çizgili bir elbiseyle biraz aşağı kaymış bir 

kadın oturuyor. Başında bir şapka var. Kolları 

koltuğun dirseklerinden yana sarkıyor, başı yana 

düşmüş, ayakları çıplak. Arkasında bir tablo 

uzak, kuzey ormanlarının içinde küçük, sevimli 

tek başına bir ev.  

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yarar-

lanılmamıştır? 

  

A) Görme duyusu ile ilgili ayrıntılardan  

B) Nitelik bildiren sıfatlardan  

C) Betimlemelerden  

D) Eksiltili cümlelerden  

E)  Açıklayıcı öykülemeden 
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21.   Herhangi bir kimse, bir işe giriştiği zaman bir 

gayesi vardır ki, onun hareketinin sebebidir bu. 

Harekete geçirilen melekeler ne olursa olsun 

zeka ile onun yansıtmakta olduğu iyi veya kötü 

ışık devamlı olarak kılavuzdur; doğru veya yanlış 

olsun her türlü kuvveti ve devinimi idare eden bir 

ışıktır. Gerçekte insanın zihnini dolduran fikirler, 

tasvirler ve hayaller artsız arasız zihne hakim 

olan görülmeyen kuvvetlerdir. Ve zihin de çok 

büyük istekle bunlara uyar. Bu sebeple zekaya 

çok titizlik göstermek, bilgilerin kazanılmasında 

ve yargılara varmada ona kılavuzluk etmek son 

derece önemlidir. 

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez?  

 

A) İnsanoğlu, amaçsız hiçbir işe girişmez.  

B) İnsana, yaptığı işlerde en büyük yol gösterici 

kendi zekâsıdır.  

C) İnsan zihnini idare eden unsurlar arasında 

onun fikirleri ve hayalleri de yer alır.  

D) Bir işe başlamadan önce, o işin uzmanlarının 

görüşlerini almakta yarar vardır. 

E) Sürekli olarak insan zihnine hakim olan ve 

gözle görülmeyen kuvvetler vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. (I) Birey de toplum da kendisini oluşturan, 

başkalarından farklı kılan özelliklerle donanmıştır. 

(II) Ben seninle aynı olamam, Türk toplumu da 

Çin ya da Amerikan toplumuyla aynı olamaz.   

(III) Bu böyleyken niye başkası gibi olmaya 

çalışıyoruz? (IV) Bunun temelinde sanırım 

tembellik var; Çünkü başkasına öykünmek, onun 

yaptığını yapmak, onun kullandığını kullanmak, 

hazıra konmaktır. (V) Kendince davranmaksa 

yaratıcı çabayı gerektirir.  

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin han-

gisinden sonra “Çünkü coğrafyasından, tarihin-

den öyle şeyler almıştır ki o istese de istemese 

de kendisidir ve kendisi olmak zorundadır. 

cümlesi getirilirse paragrafın anlam bütün-

lüğü bozulmaz? 

 

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

 

23.  Hayatımı harika kılan ilk imkansızlığım, seni 

bulmamın imkansızlığı. Bu da beni o kadar zevkli 

bir arayışa itiyor ki. Bazen içsel, bazen düşsel 

yolculuklara çıkmama vesile oluyorsun. Godo'yu 

bekleyenlerin tek ortak noktaları belki de 

Godo'nun gelmeyeceklerini bilmeleri ve buna 

rağmen beklemeye devam etmeleridir. Bunun 

harikalığını düşünebiliyor musun? Birisini bekli-

yorsun ve gelmeyeceğini biliyorsun ….....  

Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisi ile 

sürdürülürse düşüncenin akışı bozulmaz? 

 

A) Ve bir süre sonra pes ediyorsun. 

B) Yaşamı farklı kılan her zaman bu imkansızlık-

lar değildir. 

C) Sen de onu terk ediyorsun. 

D) Ümitsizlik buram buram yüreğini kaplıyor. 

E) Buna rağmen beklemeyi  inatla sürdürüyor-    

     sun 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Batılılaşmak Osmanlı’dan miras kalan ve 

Türkiye’nin de bir türlü dindiremediği iki yüzyıllık 

bir sancı. İçinde bulunduğumuz günler, bu 

sancıyı azaltmak için en somut adımların atıldığı 

bir tarihsel dilime rastlıyor. Avrupa Birliği’ne 

katılmak amacıyla peş peşe uyum yasaları 

çıkarıldı, yıllardır yaşadığımız antidemokratik 

uygulamaları kınayanlar Avrupa Birliği taraf-

tarlarının katılımıyla artıyor, Türkiye’ de Avrupa 

Birliği’nin getireceği ekonomik artılar ve eksiler 

tartışılıyor. 3 Ekim’den sonra müzakerelerin 

başlamasıyla ve tam üyelik vizesinin alınmasıyla 

her şey su yüzüne çıkacaktır. 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

 

A)  Batılılaşma yalnızca Türkiye’nin sorunu değil-

dir. 

B)  Günümüzde Avrupa Birliği için bazı adımlar 

atılmaktadır. 

C)  Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin tam üyeliğinin 

artıları ve eksileri tartışılmaktadır. 

D)  Batılılaşma süreci iki yüz yıl öncesine dayan-

maktadır. 

E)  Avrupa Birliği taraftarları Türkiye’deki anti-

demokratik uygulamaları kınamaktadır. 
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25.  Çocukları tanımıyoruz. Onları yetiştirmek için 

kullandığımız metotlar yanlış. Tabiat, çocukların 

büyük olmadan önce çocuk olmalarını istiyor. 

Bizse onların çocuk olmadan önce büyük 

olmaları için çabalıyoruz. Tabiatın düzenini alt üst 

edersek öyle turfanda meyveler yetiştirmiş oluruz 

ki, bunların ne olgunluğu ne de lezzeti kalır; hepsi 

çarçabuk bozulur, çürür gider. 

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çocukları yetiştirme usullerini tam bilmediği-

miz için çocuklara büyük muamelesi yapıyo-

ruz. 

B) Çocuk yetiştirme konusundaki eksikliklerimiz, 

olumsuz; hatta zararlı sonuçlar doğurabilir. 

C) Eğitim sistemimizdeki çarpıklık çocuklarımıza 

da yansıyor. 

D) Tabiatın düzenini bozmanın faturası tahmin 

edildiğinden daha ağırdır. 

E) Çocuk yetiştirmek için öncelikle çocuğu tanı-

makla işe başlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.    Ahlak terbiyesinin hedefi, başkaları tarafından 

değil, kendi kendisi tarafından idare edilmeye 

gücü yeten insanlar yetiştirmektir. Buna en uygun 

disiplin, çocuğa kendi kendisini idare etmeyi 

öğreten, bireysel hedeflere yönelten, çocuğu ödül 

ümidi veya ceza korkusuyla değil, kendi 

tecrübeleriyle iyiyi kötüden ayırmaya ve seçim-

lerinin sonuçlarına katlanmaya teşvik eden 

disiplindir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü 

edilen disiplin anlayışının özelliklerinden biri 

değildir?  

 

A)  Bireyi seçimlerinde özgür bırakır. 

B)  Ödül ve ceza değil, bireysel tecrübe ön      

      plandadır. 

C)  Çalışmaya ve düşünmeye teşvik eder. 

D)  Geleceğe değil bu güne yatırım yapar. 

E)  Tecrübe etmek, sonuçlarına katlanmak 

esastır. 

27.   Gelişmenin temel koşullarından biri de nitelikli 

insanın yaratılabilmesidir. Bu da ancak zengin bir 

kültür ve bilgi donanımıyla sağlanabilir. Bu 

bakımdan, ilköğretim okullarında ve liselerde 

Türkçe, edebiyat ve felsefe derslerine en az diğer 

dersler kadar önem verilmesi gerekmektedir. 

Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık dersleri 

eğitim-öğretim sürecindeki gençlerin sorunlara 

doğru bakabilmelerini, düşünce boyutlarının 

genişlemesini ve düşüncelerini yazı ve konuşma 

yoluyla ifade edebilmelerini sağlayan en önemli 

derslerdir. 

Yukarıdaki parçada “Türkçe, edebiyat, felsefe 

ve mantık” dersleriyle ilgili olarak asıl vurgu-

lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık derslerine 

liselerde verilen önemin ilköğretimde 

verilmemesi. 

B) İlköğretimde sosyal donanımın, liselerde 

bilgisayar donanımının oluşturulması ve 

bunun ancak Türkçe, edebiyat, felsefe ve 

mantık dersleri ile sağlanabilmesi. 

C) Nitelikli insan yetiştirmede Türkçe, edebiyat, 

felsefe ve mantık derslerinin göz ardı 

edilemeyecek rolü. 

D) İlköğretim ve lise seviyesindeki gençlerin 

problemlerine Türkçe, edebiyat, felsefe ve 

mantık derslerinin hitap etmesi. 

E) İlköğretim ve liselerdeki eğitim eksikliğinin 

Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık 

derslerinden kaynaklanması. 

 

 

 

 

28.   Eleme, kedere, hatta sevince bir sınır tayin et-

mek… Bu yalnızca şehirlerde olur bilirdim. Meğer 

insan köylerde, dağ başında ve mağara 

kovuklarında da samimi olmak, içinden geldiği 

gibi, içinden geldiği kadar gülüp ağlamak 

hürriyetine sahip değilmiş…  

Bu parçanın sonuna parçanın akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

 

A) Toplum kuralları insanların yarı çıplak 

yaşadığı bu yerlerde de hüküm sürüyormuş. 

B) Ne kadar da yanılmışım farkında olmadan. 

C) Bu yönden şehirden ne kadar farklı bir yer 

burası. 

D) Bunu çok geç anlayabildim. 

E) Keskin hükümler aynı şiddetle burada da tüm 

bağları koparmaya uğraşıyormuş. 
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29.    19. yüzyılın en önemli ve en görkemli 

girişimlerinden biri insanları sevmenin ve onların 

atılım yapmalarını sağlamanın güçlü bir temele 

oturtulmasını sağlamasıdır. Hangi kategoride 

olursa olsun, her insan insandır ve insan olarak 

da öbürleriyle eşit düzeydedir. Her insan aynı 

ilgiyi görmeye layıktır. Bu görüşün kökenlerinin 

çok eskilere dayandığı doğrudur ama 19. yüzyıl 

bu görüşü beslemiş, güçlendirmiş, geliştirmiş, 

bilimsel bir temele oturtmuş ve yoksulların ve 

zayıfların korunması doğrultusuna çekmiştir. 

 

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdaki-

lerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) İnsanlar 19. yüzyıla kadar eşya gibi görül-

müştür. 

B) İnsanın bilimsel çalışmalara konu edilmesi, 

yoksul insanların çoğalmasıyla olmuştur. 

C) İnsana verilen değerin somut ve bilimsel bir 

temele yerleşmesi 19. yüzyılda olmuştur. 

D) İnsan hiçbir zaman 19. yüzyılda olduğu kadar 

önemli olamayacaktır. 

E) Güçlülerle zayıflar arasındaki uçurum en fazla 

19. yüzyılda göze batmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Düşünme, olaylar ve varlıklar arasında bir bağ 

kurmadır. İnsan, konuşabilen tek varlık olduğu 

için düşünebilen tek varlık da yine insandır. 

Düşünme ‘sesli bir konuşma’, varlık ve hareket-

ler, kavramlar arasında bir ilişki kurma demektir. 

Varlık ve hareketleri düşünce alemine dil taşır. Bu 

yüzden düşünce olmadan dil olmaz; ama dil 

olmadan da düşünce olmaz. 

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

 

A) Dilin başlangıcı düşüncedir. 

B) Konuşma düşünce olmadan gerçekleşemez. 

C) Dil sadece insana özgü olmamasına rağmen 

düşünce sadece insana özgüdür. 

D) Dil ve düşünce birbirini tamamlar ve 

birbirinden soyutlanamaz. 

E) Dil ve düşünceyi bir araya getiren temel nokta 

sesli konuşma gereksinimidir. 

 

31.  Türk cumhuriyetlerinde, Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından sonra yeni bir süreç başlamıştır. 

Beş Türk cumhuriyeti bağımsız olmuş, diğerleri 

de daha serbest hareket edebilme imkânlarına 

kavuşmuştur. Nitekim bunun etkisi de kısa 

zamanda görülmeye başlanmıştır. 1991’de 

Azerbaycan, 1993’te Türkmenistan ve 

Özbekistan, 1994’te de Karakalpakistan Lâtin 

alfabesine geçme kararı almıştır. Bu ülkelerde 

yeni alfabeye geçiş kademeli olarak uygulamaya 

konmuştur. Diğer yandan Kırım Türkleri ile 

Gagavuzlar da Lâtin alfabesine geçerek bazı 

süreli yayınlarını yeni alfabeyle basmaya 

başlamışlardır.  

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

 

A)  Bazı Türk cumhuriyetleri serbest hareket et-

me imkânına kavuşmuştur. 

B)  Latin alfabesine geçiş bu devletlerin daha 

kolay edebi ürünler ortaya koymasını sağla-

mıştır.  

C)  Bazı ülkelerde yeni alfabeye geçiş aşamalı 

olarak uygulamaya konmuştur. 

D)  Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bazı 

Türk cumhuriyetleri bağımsız olmuştur. 

E) Sovyetler Birliğinin dağılması Türklerin  yeni 

alfabeye geçişi için bir fırsat olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

32.   Bir romanda okuyucuyu önce olayları kavrar. 

(I)Orada, olayların   peşinden   sürükleniriz.   

olaylar   bizi,   bilmediğimiz, görmediğimiz temsilî 

bir dünyaya alıp götürür. (II)Bu dünyada bize 

benzeyen veya benzemeyen kişilerle karşılaşırız. 

(III)Bir kısım okuyucu var ki, okudukları eserlerde 

sadece olaylarla yetinir. (IV)Karışık bir takım 

olaylar, peşinde sürüklenilen maceralar, onların 

merak duygusunu tahrik eder. (V)Bu kolay 

yönden tahrikleri ve bu yoldan etkilenmeleri tercih 

eden okuyucu, kitap müşterilerinin en alt grubunu 

oluşturur. 

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak 

istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar? 

 

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

. 
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33.  Ne zaman dostluk konusu üzerinde dursam, hep 

şu noktayı göz önünde tutmak gerektiğini 

düşünürüm: Acaba dostluğu artıran neden, 

güçsüzlük ya da ihtiyaç mıdır? Acaba karşılıklı 

yardımlaşmaya girişirken insanların amacı, tek 

başlarına pek başaramayacakları şeyi bir 

başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince 

karşılığını yapmak mıdır? Bence yardımlaşma 

dostluğun yalnızca bir özelliğidir ve dostluğun 

daha derin, daha soylu, salt doğanın yarattığı 

başka bir nedeni  vardır.  Dostluk, insanların 

sıcak duygularla birbirlerine sıkı sıkıya bağlan-

malarıdır. 

Bu parçada görüşlerini belirten kişinin anlat-

mak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  Dostluğun asıl kaynağı, insanın doğasında 

bulunan sevgidir. 

B)  Dostluk karşılıklı yardımlaşma sonucunda 

kurulur. 

C)  Dostluğun temel amacı birleşerek güçlen-

mektir. 

D)  Dostluğun temelinde güçsüzlük ve çıkar 

düşüncesi yatar. 

E)  Dostluğun doğuş nedeni insanların yardım-

laşma ihtiyacıdır. 

  

 

 

 

 

34.  Benim için önemli olan insanın ne söylediği değil 

ne yaptığıdır. Hareket en güzel lisandır. Söz 

ağızdan çıkar, hareket davranıştan. Mesela, 

yemekhanede bir adam elindeki tabağı masaya 

benim önümde sert bir şekilde vuruyorsa, ben 

onu hakaret kabul ederim. Bunun gibi şeylere 

bozulurum. Laf benim için o kadar önemli 

değildir. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 

düşünceleri savunan insanın görüşü olamaz? 

 

A) İnsan önce nasıl davranması gerektiğini 

bilmeli. 

B) İnsan kendini davranışlarıyla karşındaki kişiye 

gösterir. 

C) Benim için önemli olan eylem değil 

söylemdir.. 

D) Davranışların kendini tanımlayıcı çok güzel 

bir dili vardır. 

E) Bulunduğum ortamdaki bir kişinin kaba 

davranmasından alınırım. 

 

 

35.  Bilimde, teknolojide yaşanan gelişmeler dile de 

yansır. Yeni kavramlara, yeni ürünlere dilimizin 

kaynaklarından yararlanarak karşılık bulmamız 

gerekir. Türkçe söz köklerinden işlek eklerle 

yapılan yeni türetmelerle dilin söz varlığı zengin-

leştirildiği gibi, aynı yolla dile kazandırılacak 

terimlerle Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine 

katkıda bulunmuş olacağız. Aksi halde dilimiz 

yabancı dillerin baskısı altında kalarak benliğini 

yitirir. Benliğini yitirmiş bir dilin milleti de yok 

olmaya mahkumdur. Bu konuda aydınlara ve 

özellikle dil araştırmacılarına büyük görevler 

düşmektedir. 

Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden  

hangisini söylemiş olamaz?  

 

A) Teknoloji ve dil ilişkisi göz ardı edilemez. 

B) Yapılan yeni türetmeler dilimizi zenginleştir 

C) Teknolojinin yeni ürünlerine Türkçe karşılıkla- 

rın bulunması Türkçenin bilim dili olmasını   

sağlar. 

D) Bilim evrensel olduğu için bilimsel teimler de  

evrensel olmalıdır.. 

E) Teknolojiye paralel olarak yeni kelimeler türet- 

mek dilimizi yabancı dillerin baskısından   

kurtaracaktır. 

 

 

 

 

 

36.      Yarı aydın, çeyrek aydın, sözde aydın denilen bir 

ukala tipi vardır. Az okur, çok konuşur. Az ve kötü 

okur; göz gezdirir. Kitap ve dergi satırlarının 

üstünde zıplayıp düşünceden düşünceye konar, 

bunlar arasında sistemli bir bağlantı yapmaktan 

acizdir. Maymun iştahlıdır. Geçici bir merakı 

vardır.  

Aşağıdakilerden hangisi parçada tartışılan bir 

aydının bir özelliği olamaz? 

 

A) Fikirleri tutarlı değildir. 

B) Zaman zaman benimsemediği fikirlerin de 

savunuculuğunu yapar. 

C) Düşüncelerini sıklıkla değiştirir. 

D) Başladığı işlerden çabucak sıkılır. 

E) Çok şey bildiğini sanır. 
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37. - 38. Soruları aşağıdaki parçaya göre 

yanıtlayınız 

  

 (I) Ortaokuldaki oğlum, gördüğü, okuduğu, dinlediği 

her şeyi şiirle saptamak hevesinde bugünlerde. (II) 

Yazdığı şiirlerle ilgili ara sıra onunla konuşur, bazen 

çaktırmadan onu eleştiririm. (III) Geçen gün yazdığı 

bir şiir üzerinde konuşurken şiirde konu sorununa 

değindik. (IV) Yazdığı şiirlerde hep bir olay 

anlattığını, oysa şiirin hikâyeden ayrı bir şey oldu-

ğunu, şiirde belli bir konu işlemek zorunda olma-

dığını anlatıp durdum. (V) O ise bana hep Orhan 

Veli'yi örnek gösterdi. (VI) O an bir gerçeği 

hatırladım, biz ne dersek diyelim şiire yeni adım atan 

biri, çağının şiir ustalarının yolundan gider. 

  

37.   Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 

       aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  Karşılaşılan her olayı şiire konu almak, şiirin 

sanat değerini düşürür. 

B)  Bir babanın çocuğunu kendi istekleri 

doğrultusunda yönlendirmesi doğru değildir. 

C)  Şiire yeni başlayanların şiir çizgisini, dönemin 

büyük şairleri belirler. 

D)  Şiirde ustalaşamayanlar, eksiklerini şiiri belli 

bir konuya dayandırarak kapatır. 

E)  Şiiri hikâye gibi yazanlar, bilinçli şiir 

okuyucularının tepkisiyle karşılaşır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.   Numaralanmış cümlelerin hangisinde 

“gözlem” söz konusudur? 

          

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

 

 

 

 

 

 

 

39. - 40. Soruları aşağıdaki parçaya göre 

yanıtlayınız 

 

(I) Genç yazarlarımız, öz Türkçe kelimelerin yenili-

ğine kapılıp, onları kullanınca yazıya yeni bir öz 

getirdiklerini sanıyorlar. (II) Onların yazılarında pırıl 

pırıl elbiselerin altında, kalıplaşmış düşünceler 

buluyoruz. (III) Boyayı biraz kazıtınca altında eski 

astar sırıtıyor. (IV) Yeniliğin böylesine ucuz elde 

edilmesi, birtakım kişilerin işini kolaylaştırdı. 

(V)Söyleyecek tek sözü olmayanlar bile kaleme 

sarılıp, yaygın dille söylemekten utanacakları bayat-

lıkları, yeni kelimelerle öne sürmekten çekinmiyorlar.  

 

 

 

39. Bu parçada yazarın asıl eleştirdiği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  Edebiyattan anlamayanların yazarlık 

yapması, 

B)  Yazarların öz Türkçe kelimeleri kullanarak 

eksiklerini örtmeye çalışması 

C)  Genç yazarların yaygın dili terk etmesi, 

D)  Herkesin öz Türkçeyle yazmaya zorlanması, 

E)  Öz Türkçenin yazı dili haline gelmemesi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Bu parçada eleştirilen kişilere aşağıdaki 

suçlamalardan hangisi yöneltilmemiştir? 

      

A) Kolaycılık 

B) Taklitçilik 

C) Düşünce yoksulluğu 

D) Yaratıcı olmama, 

E) Öznellik 

 


