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“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.”

“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” 

1-Yukarıdaki atasözlerindeki anlam olayı aşağıdaki 
hangi atasözü ikilisinde vardır?

A. Damlaya damlaya göl olur.
    Taşıma su ile değirmen dönmez.

B. Adamın iyisi iş başında belli olur.
    Adamın iyisi alışverişte belli olur.

C. Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
    Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

D. Düşmanın karıncaysa, sen fil ol.
     Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görüş” sözcüğü 
ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A. Eleştirmenler kendi görüşlerini savunur.
B. Ailemin görüşü benim için değerlidir.
C. İleri görüşü sayesinde zengin oldu.
D. Bu konuda kardeşimle aynı görüşü paylaşmıyorum.

Bu romancının ilk uçuş denemeleri yaptığı günlerde be-
nim beşinci kitabımın üçüncü basımının gerçekleştiğini 
bildiğiniz halde nasıl olur da benim ondan etkilendiğimi 
iddia edersiniz?

3-Bu cümlede “uçuş denemeleri” sözüyle, sözü 
edilen romancıyla ilgili olarak anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Farklı bir türde eser yazmaya başlaması
B. Roman alanında ilk ürünlerini yayınlaması
C. Eserleriyle yeni bir tarz ortaya koyması
D. Çok sayıda eser yayınlaması

I. Hayat, bize her zaman gerçeği öğretir.
II. Sen bu işi hayatta yapamazsın.
III. Sen ona her daim hayat verdin.
IV. Yaşadıklarımı alın yazımıza hayat yazar.

4-“Hayat” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 
“özne” görevinde kullanılmıştır?

A. I-III   B. III-IV
C. II-III   D. I-IV 

(I) Çalışmalarına böyle devam edersen sonuçlarını da 
görürsün. (II) Bak, ablan da çok çalıştı ve istediği bölü-
mü kazandı. (III) Sen de onun gibi başarman için planlı 
çalışman gerekir. (IV) Keşke hayallerime kavuşmak için 
ben de bir şeyler yapsaydım. 

5-Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler için aşağı-
daki değerlendirmeleren hangisi yanlıştır?

A. I.Cümlede koşul- sonuç anlamı vardır.
B. II.Cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.
C. III.Cümlede benzetme anlamı vardır.
D. IV.Cümlede hayıflanma anlamı vardır. 

(I) En sevdiğimin tiyatro eserinin sergilendiğini görmek 
beni çok mutlu etti.(II) Oyuncuların birçoğunu farklı 
oyunlarda görmüştüm.(III) Tiyatro eserini sahneye 
uyarlayan yönetmen, eserin orijinal dilini yansıtmayı 
başaramamıştı. (IV) Oyuncuların perfonmansı seyir 
zevki açısından tatmin edici olsa da sahne dekoru basit 
görünüyordu.

6-Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde olumlu ve olumsuz eleştiri bir arada yapılmış-
tır?

A. I.Cümlede
B. II.Cümlede
C. III.Cümlede
D. IV.Cümlede 
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Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğumludur. İmmünolog ve 
onkolog olan(I) Şahin, İskenderun’da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle 
birlikte Almanya’ya göçmüştü.

Babası Köln’deki Ford fabrikasında çalışıyordu. Şahin’in en büyük hayali dok-
tor olmaktı(II)  Almanya’da gençlik yıllarında amatör olarak futbol da oynadı. 
Hayallerine kavuşmak için çaba sarf etti. Bugün eşiyle birlikte dünyanın en po-
püler insanları arasında yer alıyor. Eşiyle birlikte kurdukları “BioNTech” şirketi 
de yaptığı aşı çalışmalarıyla tüm insanlığa umut ışığı oldu. 

Dr. Özlem Türeci, İstanbul göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yılında 
Almanya’nın Lastrup kentinde doğdu. Kanser araştırmaları konusunda de-
neyimli bir araştırmacı olan Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının 
kurucularındandır. Pandemi sürecinde eşiyle birlikte sadece bizlerin değil 
bütün dünyanın takdirini kazandı. Yaptığı çalışmalar kendilerine dünyanın en 
zenginlleri arasında yer bulmalarını da sağladı. 

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci,  BioNTech’i kurduktan ton-
sa Pfizer ile ortak Korona aşısı çalışmaları yapmıştır. Aşı konusunda başarılı 
sonuçlar alınınca(III) aşının seri üretimi ve uygulanması hızlandırılmıştır. 
Dünyanın en prestijli “TİME” dergisinde yeni yıla özel olarak çıkarılan dergide 
kapak olmuştur. 

7-Yukarıdaki bilgilere bakarak Prof. Dr. Uğur Şahin 
ve eşi Dr. Özlem Türeci ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

 A. Her ikisi de Türkiye’de doğup Almanya’da yaşa-
maktadır.
B. “BioNTech” firmanısı kurarak aşı çalışmaları yap-
mışlardır. 
C. Popüler olmanın yanı sıra dünyanın sayılı zengin-
lerinden olmuşlardır.
D. Korona aşısı çalışmalarından ötürü TİME dergisi-
ne kapak olmuşlardır. 

8-Yukarıdaki altı çizili sözcükler için sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. II. III.
A Sıfat Fiil İsim Fiil Zarf Fiil
B Sıfat Fiil Çekimli Fiil Zarf Fiil
C Zarf Fiil Sıfat Fiil İsim Fiil
D İsim Fiil Çekimli Fiil Sıfat Fiil

7. ve 8. soru yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
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Malum, bu zor süreçte mecbur kalmadıkça dışarı 
çıkmadım. Oysa normal günlerimde haftada bir de 
olsa sahaflara uğrar kitapların kokusunu içime çeker-
dim. Öyle bir imkanım olmadığından internet üzerinde 
birkaç kitap alayım dedim. Aman Allah’ım! Ne kadar da 
çok yazar çıkmış edebiyat dünyasında. Birkaçı hariç 
diğerlerinin adını ilk kez duyuyorum. Falanca futbolcu-
nun kendi kaleminden hayat hikayesi, filanca mankenin 
başarı öyküsü, bilmem sosyal medyada “fenomen” olan 
şahsın son romanı… 
Yazmak, çok satılmak, gündemde olmak ne kadar da 
kolay olmuş öyle. Eskiden öyle miydi? Biri; bir şeyle-
ri karalayabilmek için yüzlerce kitabı okur, özümser, 
kendi üslubunu oluşturana kadar durmadan yazardı. 
Yazarken de sürekli okumaya devam ederdi. Şimdi bir 
kişinin kitap yazmasının tek şartı ünlü olmak olmuş. Ne 
kadar acı bir tablo. Sırf yazmak için satırları doldurmak, 
ölmeden önce yapılacaklar listesinde  “Eser Yayınla-
mak” bölümüne tabiri caizse “tik atmak” daha kıymetli 
olmuş. 

9-Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan
durumlardan biri değildir?

A. Ölmeden önce yapılacaklar listesinde, kitap yazma-
nın olması
B. Yazı yazma işinin çok kolay görülmesi.
C. Ünlü olmanın, kitap yazmak için yeterli görünmesi
D. Edebiyat dünyasında çok farklı türlenden eserlerin 
yazılması 

10- Böyle düşünen birisinin, kitaplar ve kitap yazar-
lığı konusunda aşağıdakilerden hangisini söyleme-
si beklenilmez?

A. Kitap yazmak, yıllarca sürecek çalışmaların sonu-
cunda ortaya çıkar.
B. Yetenekli olmak kaliteli kitaplar yazılması için yeterli 
değildir. 
C. Ünlü olduktan sonra sizi sevenlere hediye vermenin 
en iyi yolu kitap yazmaktır.
D. Yüzlerce kitap okunmadan, binlerce sayfa karalan-
madan “yazarım” demek doğru değildir. 

11-Bu parçanın anlatım biçimi hangisidir?

A. Açıklama   B. Tartışma
C. Öyküleme   D. Betimleme

12-Altı çizili cümlede (,) virgülün kullanım görevi 
nedir?

A. Eş görevli kelime gruplarını ayırmada kullanılmıştır.
B. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılmıştır. 
C. Arasözleri ayırmak için kullanılmıştır.
D. Tırnak içinde olmayan alıntı cümleyi göstermek için 
kullanılmıştır. 

Televizyonlardaki çizgi filmler, mobil cihazlardaki oyun-
lar, son dönemlerde çokça izlenen animasyon filmlerini 
hiç dikkatle izleyen oldu mu? İçeriği bakımından şiddet 
unsurlarının sıkça görüldüğü bu eğlence araçları ço-
cukları ne kadar olumsuz etkilediğini düşünmek gerekir. 
Bizler korku filmlerinden ne kadar olumsuz etkileni-
yorsak çocuklar da korku ve şiddet içeren bu eğlence 
araçlarından o kadar olumsuz etkilenir. Bu konuda 
ailelerin ve çocukların daha seçici olmaları gerekir. 

13-Bu parçaya göre yazar, çocuklarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını istemekte-
dir?

A. Çocukların ilgilerine göre hediyelerin alınmasını.
B. Ebeveynlerin, çocuklarını sürekli takip etmelerini.
C. Çocukların dünyalarını olumlu şekillendirecek ürün-
lere öncelik verilmesini.
D. Yetenekli olan çocukların, yeteneklerine göre yön-
lendirilmesini. 

Holi Festivali , Hindistan’da yapılan geleneksek bir fes-
tivaldir. (I)Festivalin diğer adı “Renklerin Festivali” dir.
(II) Geleneksel olan bu festival uzun yıllardır kutlanıyor 
ülkede. (III)Dünya üzerinde bulunan birçok dini Hindis-
tan’da görmek de mümkün. (IV)Tarımla uğraşan çiftçi-
lerin baharın gelmesiyle toprağın canlanmasını, ürünle-
rin çıkmasını, ağaçların renklenmesini konu alıyor.

14-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han-
gisi parçanın anlatım akışını bozmaktadır?

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

9.-12. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
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Yukarıda bir yolcu otobüsüne ait bazı koltuk numa-
raları ve bilgileri verilmiştir.

Aynı memlekete gitmek üzere gelen altı yolcu ve talep-
leriyle ilgili verilen bazı bilgiler şunlardır:

*Yolculardan üçü bayan üçü erkektir.

*Erkeklerden biri, bayanlardan ikisi mümkünse tekli 
koltukta oturmak istemektedir.

*Erkeklerden biri cam kenarını istemektedir.

*Diğer iki yolcu hemcinsleriyle oturmak istemektedir.

Bilet düzenleyen çalışan, en azından tekli koltuklardan 
birini bayanlara tahsis edeceğini söyler. Yukarıdaki 
bilgilere bakarak da biletleri düzenlemiştir. 

15-Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden 
biri olamaz?

A. Bayanlara 1,2,11; erkeklere 5,6,10 numaralı koltuk-
ları önermektedir. 
B. Bayanlara 1,10,11; erkeklere 5,6,9 numaralı koltuk-
ları önermektedir.
C. Bayanlara 2,10,11; erkeklere 1,5,6 numaralı koltuk-
ları önermektedir.
D. Bayanlara 2,5,6; erkeklere 1,9,10 numaralı koltukları 
önermektedir.

“Bütün kusurumu toprak gizliyor
Melhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yarim kara topraktır.”

16-Aşık Veysel’in “Kara Toprak” şiirinden alından bu 
dizelerde yer alan söz sanatı hangisidir?

A. Benzetme
B. Kişileştirme
C. Abartma
D. Ad Aktarması

Keşke dünyayı çocuklar yönetse, sözünü çok kez duy-
muşsunuzdur. Çocuklar henüz kalplerinde ve zihinle-
rinde kötülük olmayan dünyanın en masun canlılarıdır. 
Kimseyi rengine, diline, kıyafetine, inançlarına, düşün-
celerine... göre değerlendirmez. Onun için önemli olan 
“insan” olmasıdır. Çok basit değil mi? “İnsan” olması 
her güzellik için yeterli. Büyüdükçe insanların, kalpleri 
de fikirleri de kötüleşebiliyor. Elindeki şekeri paylaşa-
bilen, arkadaşı ağlayınca gözyaşını silen, bir hayvan 
görünce merhamet eden koca yürekli minik yavrucak-
lar... Keşke dünyayı siz yönetseydiniz. 

17-Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A. İnsanlar arasında ayrım yapılmamalı, değer vermek 
için hiçbir kritere gerek duyulmamalı. 
B. İnsanlar, hayat boyu çocuk kalbiyle yaşamalı,
herkese merhamet göstermeli 
C. Çocuklar, birçok şeyin farkında olmadığı için doğru 
kararlar veremeyebilir.
D. Çocukların ülkeyi yönettiği yerlerde her zaman hu-
zur ve mutluluk olur. 

Boş Koltuklar

Erkek Yolcu

Bayan Yolcu

Dolu Koltuklar
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18-Yukarıdaki iki metnin dil ve anlatımıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Metinler, bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. 
B. Metinlerde karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. 
C. Metinlerde deyim kullanılmıştır.
D. Metinlerde atasözü kullanılmıştır. 

I. Bağımsızlık, bir milletin olmazsa olmazıdır. 
II. Yeni atanan öğretmen, köy yaşamına hemen alışa-
madı. 
III. Zor soruları çözerken, bilgi ve tecrübelerimden 
istifade ediyorum. 
IV. Bu akşam salona gelen sporcular çok çalışmadı.

19-Yukarıdaki cümlelerin öğe sayıları bakımından 
özdeş olanlar hangileridir?

A. II-IV   B. I-III
C. II-III   D. III-IV

Bir eseri okurken kendimi eserin içinde görmeyi, ne an-
latılıyorsa gözümde canlanmasını, olayların heyecanını 
hissetmeyi isterim. 

20-Aşağıdaki metinlerden hangisi bu sözleri kişinin 
istediği türden bir metindir?

A. İki lafı bir araya getiremeyen kişilerin medyatik olma-
sına karşı değilim fakat kameralar karşısında kendini 
uzun uzadıya konuşmaya çalışmasına, başkalarına dil 
konusunda ahkam kesmesine bir anlam veremiyorum.

B. Çocuklar yeni aldıkları oyuncaklarla oynamaya 
başladılar. Az sonra oyuncakları paylaşmaya geldiğin-
de tartışmalar ve çocuk kavgaları başladı. Ebeveynleri 
oyuncakları ortadan kaldırdıktan sonra ortam sessiz-
leşmeye başladı. 

C. Kömürle çalışan köhne trene binmek bile istememiş-
tim. Vagonların renkleri solmakla kalmamış pas tutmuş-
tu. Yolcular içerisinde keçi bir görmüştüm. Bir yer bulup 
oturunca kendimi mutlu hissetmiştim.

D. Sevgisiz yetişen biri, kaktüse benzer. İrili ufaklı bir 
sürü dikeni olan kaktüs gibi çevresindekilere acı verir. 
Acı verdiğinin farkına bile varmaz. Böyle insanlar son-
radan hep yalnız kaldıklarından yakınır. 

Sağlıklı bir ömür için sağlıklı bir beslenmeye ihtiyaç 
vardır. Elbette can boğazdan gelir fakat ne bulursak 
yemek bize zarar verebilir. Özellikle hazır gıdalarla 
beslenmek vücut sağlığını bozar. Eski insanların 
yaşamlarında belki bu kadar çeşit yoktu fakat doğal 
bir beslenme vardı.

Diyetisyenlerin son zamanlarda iş yoğunluğu da 
artmaya başladı. Bundan 10 sene öncesine kadar 
ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu alan şimdilerde 
herkes tarafından bilinmektedir. Önce masraf ederek 
yemek yiyoruz sonra yine masraf ederek kilolarımız-
dan kurtulmaya çalışıyoruz. 
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Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-2 
Cevap Anahtarı

1-A
2-C
3-B
4-D
5-B
6-D
7-A
8-A
9-D
10-C
11-B
12-B
13-C
14-C
15-D
16-B
17-A
18-D
19-A
20-C
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