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Harran Kümbet Evleri 

*Ören yerinden toplanan (1)
tuğlalarla 150-200 yıl önce 
inşa edilmiştir. Kare, ya da ka-
reye yakın prizmatik bir temel 
üzerine bindirme tekniğinde 
tuğlalardan yapılmıştır.

* Harcında gül yağı, saman, 
pişmiş toprak ve yumurta 
akı kullanılan, mimari yapısı 
ve malzemeleri sayesinde 
de yazları serin, kışları sıcak 
tutma(2) özelliğine sahip 
evler, aşağıdan yukarıya 
doğru gittikçe daralmaktadır. 
Yüksekliği içeriden 5 metreye 
varan ve 30-40 tuğla dizisiyle 
örülerek(3) inşa edilen evler, 
içeriden ve dışarıdan balçıkla 
sıvanması sayesinde varlıkla-
rını bugüne kadar sürdürebil-
mişlerdir.

Şanlıurfa
*Harran Kümbet Evleri 1979 
yılında arkeolojik ve kentsel 
sit alanı olarak tescil edilmiş-
tir.

* Her bir kubbe bin 500 
tuğladan oluşuyor.  Evlerin 
benzerleri Suriye’de de bulu-
nuyor. 2-3 yılda bir duruma 
göre sıvası yapılır, yoksa ara-
daki toprak kayar ve duvarlar 
yıkılır. 

*Sezon içerisinde günde 
80-90 turist kafilesinin ziyaret 
ettiği kümbet evler UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’n-
de kendine yer edindi.

*Her kümbetin bir odayı 
simgelediği konik evlerdeki 
kubbe sayısı, hane halkının 
maddi durumunu da göz 
önüne seriyor.

1. Yukarıdaki metin aşağıdaki sorulardan han-
gisine yanıt vermez?

A) Kümbet evler nasıl yapılmıştır?
B) Bu evlerin yapımında hangi malzemeler 
kullanılmıştır?
C) Sit alanı olarak onay alma tarihi ne zaman-
dır?
D) Yılda kaç kişi kümbet evleri ziyaret ediyor?

2.Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin 
fiilimsi türleri hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

I II III
A Ortaç Fiil Ad Eylem Sıfat Fiil
B Zarf Fiil Sıfat Fiil İsim Fiil
C Sıfat Fiil Ad Eylem Bağ Fiil
D İsim Fiil Ortaç Fiil Ulaç Fiil

3. Bu metinle ilgili hangisi söylenemez?

A) Bilgilendirici bir metindir.
B) Öyküleme tekniğinden faydalanılmıştır.
C) Sayısal verilerden faydalanılmıştır.
D) Kanıtlanabilir ifadeler kullanılmıştır.

“Harcında gül yağı, saman, pişmiş toprak ve yu-
murta akı kullanılan, mimari yapısı ve malzeme-
leri sayesinde de yazları serin, kışları sıcak tutma 
özelliğine sahip evler, aşağıdan yukarıya doğru 
gittikçe daralmaktadır.”

4.Metinden alınan bu cümlenin öge dizilişi 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Özne-Zarf Tümleci-Yüklem
B)Zarf Tümleci-Nesne-Yer Tamlayıcısı-Özne-Yük-
lem
C)Yer Tamlayıcısı-Nesne-Özne-Zarf Tümleci-Yük-
lem
D)Nesne-Özne-Yer Tamlayıcısı-ZarfTümleci-Yük-
lem

İlk dört soru yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
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Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde 2019 
yılında çocuk nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranı incelendiğinde; AB-28 
üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının 
toplam nüfus içindeki oranı %18,6 oldu. 
AB-28 üye ülkeleri içerisinde en fazla 
çocuk nüfus oranına sahip olan ülkele-
rin sırasıyla; %24,5 ile İrlanda, %21,7 ile 
Fransa, %21,1 ile Birleşik Krallık ve İsveç 
olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının 
en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; 
%16,0 ile İtalya, %16,2 ile Malta ve 
%16,4 ile Almanya oldu.

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, 2019
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2019

5.Yukarıdaki tabloya ve verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında bulunan Türkiye, çocuk nüfusun toplam nüfusa oranla en 
yüksek olduğu ülkedir.
B) İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında çocuk nüfusun toplam nüfusa oranla en düşük olduğu ülke-
dir.
C) Çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından eşit olan ülkeler İngiltere ve İsveç’tir.
D) Fransa, diğer 26 Avrupa Birliği ülkesinden  çocuk nüfusunun ülke nüfusa oranı bakımından daha 
yüksek olduğu bir ülkedir. 

6-Aşağıda bazı kelimelerin kullanım anlamları ve bu anlamlara uygun örnekler yazılmaya çalışılmıştır. 
Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

Kelimenin Kullanım Anlamı Kullanım Anlamına Uygun Örnek Cümle
A Maraba: Çiftçilikte; toğrağı işleyen, ürüne 

ortak olan kimse, ortakçık
Maho Ağa’nın marabaları ona karşı mi geliyor? 

B Dümen(Argo) : Dalavere, hile Bu işte bir dümen olduğunu anlamıştım. 
C Silmek: Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru 

durumuna getirmek.
Okuldan ayrıldıktan sonra sınıf defterinden adını 
silmişler.

D Bitmek: Sonra ermek. Nihayet güreş müsabakası bitmiş, insanlar evleri-
ne dağılmıştı. 

Türk dili deyim ve atasözü bakımında oldukça zengin bir dildir. Zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden 
gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edelir anlamında: Devlet adama ayağıyla gelmez atasözünü; 
karşılık beklenilmeden yapılan iyilikleri kişi bilmezse bilme yaratan onu görür ve bilir anlamında: İyilik et 
denize at, balık bilmezse Halik bilir, atasözünü; kişinin kimliğini doğru olarak öğrenmek istediğimizde 
soyuna bakınız, anlamında: Otu çek, köküne bak, atasözünü; kendi derdine çare bulamayan kişiden 
aynı durumdan olan başkası yardım beklememelidir, anlamında: Kelin ayıbını takke örter, atasözü kulla-
nırız. 

7.Yukarıdaki parçada kullanılan atasözlerinden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir. 

A) Devlet adama ayağıyla gelmez.    B) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.
C) Otu çek, köküne bak.     D) Kelin ayıbını takke örter.

24,5

21,7 21,1 21,1 20.02

27.05

AB (28 üye ülke) ortalaması: 18,6
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Babam ne satın almışsa kuruşu kuruşuna bir 
deftere not alırdı. Küçük şeyleri yazmasına bir 
anlam veremezdim. Pinti değildi, aksine bizim 
için oldukça cömertti. İsrafı sevmezdi. Bir gün 
babamın aldıklarını değil, yaşadıklarını yazdığı 
bir defteri buldum. Elli altmış sayfalık bir defterdi. 
Tüm ömrünü sığdırmış gibiydi. Bizim gelecek 
hayallerimizi de yazmıştı. Biz büyüdük belki de 
ama o yıllar önce ayrıldı. Kalsaydı belki de yeni 
bir defter daha alacaktı.

8.Yazarın babasının yazdığı defterin içeriğinde-
kileri hangi türde değerlendirebiliriz? 

A) Hikaye   B) Anı
C) Günlük   D) Sohbet

Bir kitap eleştirmeni olarak yeni çıkan kitaplara 
biraz önyargılı yaklaşıyorum. Birçoğu sırf yazmak 
için yazılmış eserleri incelerken zaman kaybın-
dan başka bir şey yaşamıyorum. Elbette yazan ki-
şinin hayalleri var fakat kelime dağarcığı o kadar 
kıt ki, anlatımı o kadar basit ki, kurgu desen ne-
redeyse ilk sayfadan hangi olaylar yaşanacağını 
tahmin edebiliyorsun. Yetenekli olmanız yazarlık 
için yeterli değil. Yetkin olmak da gerekir. Yıllarını 
okuyarak, yazarak geçiren; ömrünün son demle-
rinde birkaç kitapla adından söz ettiren insanlara 
karşı ayıp oluyor, diye düşünüyorum. Hele ki şu 
son dönemde yayınevleri işi tamamen paraya 
döktü. Parası olan herkesin yazdıklarına bakıl-
maksızın kitapları yayınlanıyor. Sonra da neden 
kitaplarım okunmuyor, derdine düşüyor yazan. 
Onun için de okuyucu için de hayal kırıklığı…

9.Yukarıdaki parçada eleştirmenin asıl yakındı-
ğı durum nedir?

A) Birikim ve yetenek sahibi olunmadan kitaplar 
yazılmasından
B) Yayınevlerinin maddi kazanç elde etme politi-
kalarından
C) Kitap yazan kişilerin, genç yaşta kitaplar yaz-
masından
D) Ömrünü okumaya ve yazmaya adayan gerçek 
edebiyatçıların eserlerine gereken önem veril-
memesinden

(I) Bugün şartlar uygun olursa çocukları köye 
götürmeyi düşünüyorum. (II) Hanım, köyde kalıp 
çalışmak istemediğinden pek gelmiyoruz. (III) 
Oysa çocuklar hayvanları görmek için bile köye 
gitmek istiyorlar. (IV) Bu kadarcık küçük köy bile 
beni mutlu etmeye yetiyor.

10-Metinde yer alan numaralandırılmış cümle-
ler için aşağıdakilerden değerlendirmelerden 
hangisi yanlıştır?

A) I.Cümlede koşul-şart anlamı vardır.
B) II.Cümlede neden-sonuç anlamı vardır.
C) III.Cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.
D) IV.Cümlede küçümseme anlamı vardır.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın 
veya durumun hem nitel hem de nicel özelliği 
bir arada verilmiştir?

A) Evimizin küçük odaları büyük bahçesi vardı.
B) Büyük, kuruyan ağaçları kesmeye karar verdik.
C) Keskin ve sert üslubuyla birçok yazarı yerden 
yere vurmuştu.
D) İki arkadaş, kardeşlerini de alarak göle serinle-
meye gitti. 

“Şirketin bu yılki gelirleri %20 oranında düşük 
çıktı.” 

12-Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarıla-
bilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şirket bu yıl kâr edememiştir.
B) Şirketteki gelir kaybının nedeni satışların azal-
masıdır.
C) Şirket bu yıl beşte bir oranında küçüldü.
D) Şirkette bir önceki yıl daha çok gelir elde 
edilmiştir. 
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Güven ortamında olan kişiler de kaygıdan uzak 
durur. Genç yaşta ortaya çıkan şu depresyon 
belirtileri ortadan kalkar;  böylelikle birey, dünya 
hayatında mutlu olmanın ve başarmanın yolları-
nı bulur. 

Aileler, sınava girecek çocuklarına güzel bir 
ortam sağlamalıdır. İyi alışkanlıklar kazandırılmalı,  
iyi bir diyalog kurulmalıdır. Böylelikle aralarındaki 
bağ güçlenecek ve sınava girecek kişinin özgü-
ven kazanmasını sağlanacaktır. 

Sınavlar bizim geleceğimiz için önemli olsa da 
sağlığımız her şeyden önemlidir. Bir sınavı kay-
betmek her şeyin sonu değildir. Ailelerin ve çev-
redeki kişilerin baskısından ötürü, sınav girecek 
kişide stres başlar. Stresle birlikte başaramama 
duygusu ortaya çıkar. 

13-Yukarıdaki numaralandırılmış paragraflar-
dan anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse 
doğru sıralama nasıl olur?

A) Z-X-Y 
B) X-Y-Z
C) Z-Y-X
D) Y-Z-X

Hikâye yazmak nedense hep bir sıçrama tahtası 
olarak görüldü. (I) Roman yazma sürecinde bir 
acemilik dönemi olarak da algılandı. (II) Hikâye-
yi bağımsız bir tür olarak gören edebiyatçılar, 
bu alanda kendilerini başarıyla ifade ettiler. (III)
Hikâye yazmak bir yazar için gelişimin ilk evresi 
olarak algılandı. (IV) Eleştirmenler de hikâye ya-
zarları roman yazmaları hususunda özendirmeye 
çalıştı.  

Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın 
anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

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

I. Sanatçılar, tüm eserlerinde aynı fikirde olma-
maları çok doğaldır.
II. Bir sanat yapıtı, başka eserlerden izler taşıyabi-
lir.
III. Yazarların, zamanla düşüncelerinin değişme-
sinde şaşılacak bir durum yoktur.
IV. Okurlar, eserlerinde çelişkili durumlar bulunan 
yazarlara pek değer vermez

15-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri birbirine anlamca en yakındır?

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

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve nok-
talama açısından Türkçe kurallarına uygun bir 
cümledir?

A) Sizinle İstanbul Üniversitesinde 10 Haziran 
tarihinde karşılaşmıştık.
B) Yirmi beş liralık Antep Fıstığı satın aldıktan 
sonra yanlarına gittim.
C) Lozan Anlaşması’nda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin tarihi bir başarısı vardır.
D) Ağrı İline gelen dağcılar, bir süre dinlendikten 
sonra dağa tırmanış hazırlıklarına başladı.

17-“Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşa-
rım.” İstiklal Marşı’ndan alınan bu dizelerde yer 
alan söz sanatının özdeşi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde vardır?

A) Evimizin çınarı, geçen gün 95 yaşında vefat 
etti.
B) Akşama gelip gelmeyeceğini eve sor sonra 
bize haber ver.
C) Giden yavrusunun ardından yas tutuyordu, 
Karabaş.
D) Öyle heybetliydi ki beş adam onun boyu 
etmezdi. 

X

Y

Z
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Bir atletizm yarışmasında 4 bin metre koşusunda 
on farklı ülkeden on atlet yarışmaktadır. İki atlet, 
sakatlanarak 
koşuyu yarıda bırakmıştır. Son bin metreye 
yaklaşıldığında sıralama sonran başa doğru şu 
şekildedir: Almanya-Fransa-Rusya-ABD-Türki-
ye-Senegal-Kenya-Etiyopya

Son 200 metrede koşuculardan ataklar başlamış-
tır. Önce Alman atlet üç kişinin önüne geçmiştir. 
Ardından Rus atlet, Türk atletin önüne geçmiştir. 
Son metrelerde de Senegalli atlet önündeki iki 
atleti geçip yarışı bitirmiştir. 

18-Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Fransa’nın yeri değişmemiştir.
B) Türkiye yarışı 5.sırada bitirmiştir.
C) Senegalli atlet yarışı birinci bitirmiştir.
D) Alman yarışçı yarışı sondan dördüncü bitir-
miştir. 

19-“Bu akşam misafirler….” Söz grubu aşağıdaki-
lerin hangisiyle tamamlanırsa öge sıralanışı “Zarf 
Tümleci-Özne- Yer Tamlayıcısı- Belirtisiz Nes-
ne-Yüklem” şeklinde sıralanmış olur?

A) bizi çok güzel karşıladı.
B) İstanbul uçağını beş dakika farkla kaçırmış.
C) onlarda çiğköfte yoğurmuş.
D) bize yavru kedisini getirmiş.

20-Aşağıdaki metinlerden hangisinde I. Anlatıcı 
öyküleme ve betimleme tekniğini kullanarak 
bir metin oluşturmuştur?

A) Hava kararmış, kurtlar ulumaya başlamıştı. 
Son günlerde ayazın etkisiyle doğada avlana-
mayan kurtlar köydeki ağıllara musallat olmuştu. 
Dışarı o kadar soğuktu ki kimse dışarıda beş 
dakikadan fazla kalamıyordu. 

B) Küçük bir balıkçı teknesi satın almıştım. Deniz 
o kadar güzel ki, bakmaya kıyamıyor insan. Olta 
malzemelerimi alarak usulca denize açıldım. 
Martıların sesi dalgaların sesine karışıyordu. 

C) Yokuşun başında iyice nefesleri kesilmişti ço-
cukların. Bu yaz sıcağında koşturmak da neymiş. 
Gölgesine sığınacak tek ağaç görünmüyordu. 
Alınlarından akan terlere, hızlı çarpan kalpleri 
eşlik ediyordu.

D) Minik kedi öyle tatlı görünüyordu ki, kedi sev-
meyenleri bile kendine çekerdi. Yaşlı bir adam 
bastonuyla ona doğru yaklaştı. Kedicik hemen 
yaşlı adamın bacağına sırnaştı. 
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