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Deniz, sinirinden köpürerek dalgalarıyla sahile saldırıyordu. Sa-
hildeki alacaklarını alıyor sonra da ne kadar sinirle gelirse gelsin 
sakinleşmiş halde geri dönüyordu. Köpüklerini ardında bıraka-
rak... Yaşam da böyle değil midir? Dalgalı deniz gibi sana saldırır, 
senden birçok şeyi alıp götürür. Bazen tek başına bütün gücünle 
hayata karşı koymak zorunda kalırsın. 

 1.   Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

   A)  Benzetme kullanılmıştır.
   B)  Karşılaştırma yapılmıştır.
   C)  Kişileştirmeye yer verilmiştir.
   D)  Abartma kullanılmıştır.

2.  Canlı bir varlık olan dil, milletin fertleri arasın-
da bir iletişim aracı olmakla birlikte kültürün en 
önemli aktarıcısıdır. Diller, yüzlerce yıllık süreç 
içinde ister istemez başka dillere sözcük verir 
veya başka dillerden sözcük alır. Yani bir de-
ğişim ve gelişim süreci söz konusudur. Fakat 
bu durum, dilin bizi biz yapan değerleri genç 
nesillere aktarmasına engel değildir. Atasözü 
ya da deyimler, yüzlerce yıllık birikimi  birkaç 
kelime ile bize özetleyiverir: Mesela Türkler 
dünyada misafirperverlikleri ile tanınmıştır ve 
evlerinde misafir ağırlamaktan çok memnun 
olurlar. Çünkü atalarından “Misafir kısmeti ile 
gelir.” ya da “Misafir on kısmetle gelir; birini 
yer, dokuzunu bırakır.” öğüdünü almışlardır.

Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Yaşayan Dilimiz Türkçe

B) Dil ve Kültür İlişkisi

C) Yabancı Diller ve Türkçe

D) Türkçesini Kullanalım

3.  Biz insanlar hatalarımız ile varız.  Yan-
lışlarımızdan ders çıkararak doğruya ulaşırız. 
Ama önemli olan kusurumuzu anlayıp özür 
dileyebilmemizdir. Elbette hata yaptığımızda 
büyüklüklerine sığınıp af dileyebileceğimiz in-
sanlar varsa. Çünkü hiçbir zaman ..................
..............

 Metnin sonuna aşağıdaki atasözlerinden 
hangisi getirildiğinde anlam bütünlüğü 
sağlanmış olur?

A) Eğilen baş kesilmez.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Besle kargayı, oysun gözünü.

D) Akıl akıldan üstündür.
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4.   Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

   A)  Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada sadece Çin ve Türkiye, uzaktan eğitime geçmiştir.
   B)  Uzaktan eğitim, dünya genelinde üç ayrı televizyon kanalından ve EBA üzerinden yürütülüyor.
   C)  EBA, 1600’den fazla ders ve 20 binden fazla içerikle en büyük dijital eğitim platformudur.
   D)  Salgın nedeniyle, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler canlı sınıf uygulaması ile eğitim görüyor. 
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KARINCA İLE KUMRU

Çok susayan karınca bir suyun başına giderek kana kana su içmek istemiş. Suya doğru bir ot sarkıyormuş. 
Karınca bu ota tırmanmış suya uzanmak istemiş ama olmamış. Birdenbire dengesini kaybedip suya düş-
müş. Kurtulmak için çırpınırken kenardaki bir ağacın dalında dinlenen kumru onu görmüş ve hemen suya bir 
yaprak bırakmış. Karınca bu yaprağa çıkarak boğulmaktan kurtulmuş. O sırada bir avcı, kumruyu vurmak 
için yayını gerip nişan almış. Bunu fark eden karınca hemen avcının yanına gitmiş ve ayağına çıkarak onu 
çıplak yerinden ısırmış. Avcı ne oluyor diye bakınca dengesini kaybetmiş ve yayda hazır bekleyen ok rast-
gele bir tarafa fırlamış. Durumu fark eden kumru kaçarak canını kurtarmış. Böylece yapılan iyilik karşılıksız 
kalmamış.
                                                                                 Ezop Masalları 

                                                                                           

 5.   Parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Amaç sonuç cümlesi vardır.

B) Deyime yer verilmiştir.

C) Olayı, III. kişi anlatıcı anlatmıştır.

D) Koşul sonuç cümlesi vardır.

 6.
                          Papatya, ilkbahar mevsiminde açmaya başlar.

                          Sümbül, kokusu ve rengiyle en sevdiğim çiçektir.

                          Gül, dikenli yapısıyla odunsu bitkiler türüne girer.

Yukarıdaki cümleler sembollerle eşleştirilmiştir.

Buna göre,

Cümleler öznelse :-), nesnelse :-( ile gösterildiğinde hangi sıralama doğru olur?

                         

A)  :-(                                                       :-(                                            :-(

B)   :-)                                                       :-)                                            :-) 

C)   :-)                                                       :-(                                            :-)

D)   :-(                                                       :-)                                            :-(
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-

ve esnek ancak

7.  Metindeki altı çizili sözcüğün yerine hangi ifade getirilirse metnin anlamı bozulur?

   A)  Bundan dolayı
   B)  Fakat
   C)  Buna rağmen
   D)  Ama  

    •   İki ya da daha çok ismin bir anlam ilgisiyle oluşturduğu öbeğe isim(ad) tamlaması denir.
         “Yemeğin tadı” öbeğinde isimler ek alarak anlamca birbirine bağlanmıştır.

    •   İsimlerden önce ya da sonra gelerek onların bir özelliğini söyleyen sözcükler sıfatlardır (ön  ad). 
         Sıfat, isimle beraber sıfat tamlaması oluşturur. “Büyük hayaller” örneğindeki gibi.

8.  Verilenlerden hareketle altı çizili tamlamaların hangisi diğerlerinden farklı türdedir? 

   A)  Kültürel etkinlikler toplumsal ahlâktan bağımsız olamaz.
   B)  Toplumların sanat anlayışı birbirinden farklılık gösterir.
   C)  Yaşama ait sevinçler bize insan olduğumuzu hatırlatır.
   D)  Mantıklı bir açıklama yapmak zorundasın olanlardan sonra.

Kişi, işaret (gösterme), dönüşlülük, soru ve belirsizlik anlamları vererek varlık ya da kavramların yerini tutan 
sözcüklere zamir (adıl) denir. Bunların dışında ek halde bulunan zamirler de vardır. İnsan isimlerinin yerine 
kullanılan zamirlere kişi (şahıs) zamiri denir.

9.  Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri bulunmaktadır?

   A)  Eren’e kitap okumayı sevdiren öğretmeni miydi?
   B)  Nasıl kitapları sevdiğini annesi biliyor muymuş?
   C)  Bu romanı sana kitap fuarından kim almıştı? 
   D)  Okuyacağınız kitabı seçerken nelere dikkat edersiniz?
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   • Sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 
    • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
    • Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. ,

10.  Virgülün kullanımıyla ilgili verilen kurallardan hangisinin örneği aşağıda bulunmamaktadır?

   A)  Evet, yaşanan olumsuzlukların hepsi geçecek.
   B)  Bugün yolculuk var, dedi ve bizimle vedalaştı.
   C)  Derinden düşündük, umduk, dua ettik.
   D)  Sessiz dereler, üzgün ağaçlar, kırgın çiçekler... 

 •Yanında bulundurmak, alıkoymak
 •Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
 •Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek.

11.   “Tutmak” sözcüğü seçeneklerin hangisinde yukarıda verilen anlamlardan herhangi biriyle  
        kullanılmamıştır?

   A)  Hüseyin, kapının önüne oturmuştu ve kucağında bir çocuk tutuyordu.
   B)  Ormanda yaşaması gereken hayvanları kafeslerde tutmak doğru değildir.
   C)  Siz marketten dönünceye kadar çocuklarınızı ben tutarım, demişti  bize.
   D)  Birden bastıran kar arabaların ve otların üzerinde tutmuştu, bu mevsimde bile.

Bir ismin kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu gösteren eklere iyelik eki ya da aitlik eki denir. 
İsmin -ı,-i,-u,-ü eklerinden birini almış biçimine de belirtme hali eki denir.

İyelik 3. Teklik eki ile belirtme hali eki birbirine karıştırılmamalıdır.

Ev-i bizim evden çok daha büyükmüş. (İyelik 3. Teklik eki)
Ev-i bugün annemle iyice temizledik. (Belirtme hali eki)

12.  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme hali eki bulunmaktadır?

   A)  Nevşehir’in üzümü eskiden beri meşhurdur.
   B)  Geçen hafta yine kalemliği sınıfta kalmış.
   C)  Alıp kalemi, acele acele bir şeyler yazdı deftere.
   D)  Arabası yeni ve çok güzelmiş Ahmet’in. 
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   EV       BESİN   VAKİT

      YARAR    GÜNDÜZ
 
  GIDA  ZAMAN  HANE 
  
               FAYDA

13. Yandaki kutucukta verilen sözcükler anlam ilişkilerine göre eş-
      leştirildiğinde hangi sözcük dışarıda kalır?

   A)  BESİN 
   B)  VAKİT
   C)  HANE
   D)  GÜNDÜZ  

14.    Dünya üzerinde birçok gökdelen yer almaktadır. Bunların en yükseği 2010 yılında açılan 818 metre 
ile Burç Halife’dir. Aşağıda bazı gökdelenlerin açılış tarihine dair bilgiler verilmiştir:

 • Empire State, The Center’dan önce açılmıştır.
 • Taipei 101’den önce ve sonra açılan gökdelenler vardır.
 • El Beyt, The Center’dan sonra açılmıştır.
 • The Center açıldığında sadece bir gökdelen vardır. 

 Verilen bilgilerden yola çıkılarak gökdelenlerin açılış tarihine göre sıralaması aşağıdakilerden  
 hangisidir?

1991 1998 2004 2012

A) Empire State Taipei 101 El Beyt The Center

B) Empire State The Center Taipei 101 El Beyt

C) Empire State Taipei 101 The Center El Beyt

D) The Center El Beyt Taipei 101 Empire State

15.  Sınav hazırlıklarımı tamamladım ....................................................... 

Bu cümle,

1. ama sınav iptal edildi.

2. hatta giriş belgemi bile aldım.

3. yalnız saatinde orada olamadım.

4. artık gönül rahatlığı ile gidebilirim.

ifadelerinden hangileri ile devam ettirilirse düşüncenin yönü değişmiş olur?

A) 1-2  B) 1-3   C)  2-4   D)  3-4
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1 D
2 B
3 A
4 C
5 D
6 D
7 A
8 B
9 C
10 A
11 A
12 C
13 D
14 B
15 B

CEVAP ANAHTARI


