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Aşağıda “tutmak” kelimesinin birkaç sözlük 
anlamı verilmiştir.

-Gereğini yapmak, yerine getirmek
-Hizmetine almak veya kiralamak
-Kullanmak

2) Aşağıdaki örnek cümlelerden hangisi yukarı-
da verilen anlamlarla ilgili değildir?

A) Tarladaki işimi üç saat tuttu. 
B) Tatilde güzel ve ucuz bir apart tuttuk.
C) Bize verdiği sözü tuttu, bizimle geldi.
D) Makası güzel tutuyor, işini yapıyordu.  

3) Türkçede somut anlamlı sözcükler cümle 
içerisinde bazen soyut anlamda kullanılabilir. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 
kullanım vardır?

A) Gölden oltayla balık tuttuk. 
B) Sert zeminde uyuyakalınca belim ağrıdı.
C) Bu soğuk hava sıcak bir bardak çay güzel 
giderdi.
D) Bu kadar keskin sözleri senden beklemiyor-
dum.

Dilimizde “el” sözcüğü ile ilgili birçok deyim 
kullanılmaktadır. Vazgeçmek anlamında “el çek-
mek” deyimini, bir kimseden başka bir kimseye 
geçmek anlamında “el değiştirmek” deyimini,  
dünya işlerinden vazgeçip kendini ibadete ver-
mek anlamında “el etek çekmek” deyimini, umut 
etmek anlamında “el açmak” deyimini kullanırız.

4) Yukarıdaki metinde kullanılan deyimlerden 
hangisi verilen anlamına uygun değildir?

A) El çekmek  B) El değiştirmek
C) El açmak   D) El etek çekmek

5) “Yazar, son romanında sokaklarda yaşayan bir 
adamın hayatını anlatmış.”  cümlesi nesnel bir 
cümledir. Bu cümleye yorum katmak istersek 
aşağıdakilerden hangisini yapmamız gerekir?

A) “sokaklarda” sözcüğünden önce “İstanbul’da” 
ifadesi yazarak.
B) “anlatmış” yerine “kaleme almış” ifadesi yaza-
rak. 
C) “yaşayan” sözcüğünden sonra madde bağım-
lısı” ifadesi yazarak.
D) “hayatını” yerine “yaşamını” yazarak.

1) Verilen bilgilere Muharrem Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kaç yıl yaşadığına
B) Doğup öldüğü şehre
C) Ekonomik şartlarına
D) Yaptığı beste sayısına

Muharrem Ertaş, Zurnacı Kara Ahmet ile Ayşe Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak 
1913 yılında Kırşehir’in Yağmurlu Büyükoba köyünde doğmuştur.

20. yüzyıla taşıyan ve öldüğünde geleneğin en büyük temsilcisi olarak anılan Neşet 
Ertaş’ın babası ve ustasıdır.

Muharrem Ertaş, radyoyla Nida Tüfekçi’nin İstanbul Radyosu Türk Müziği Şube Mü-
dür Muavinliği döneminde (1964-1971) tanışır. Nida Tüfekçi ile ilk karşılaşmalarında 
kendisini, “Ben Kırşehirli Muharrem, Neşet Ertaş’ın babasıyım.” şeklinde tanıtır.

Muharrem Ertaş, onca şöhretine rağmen, yaşamı boyunca yakasını bir türlü bırakma-
yan yoksulluğu, ömrünün son gününe kadar sırtında bir kambur olarak taşır.
Halk müziğine söz ve saz açısından büyük katkılar sağlayan Muharrem Ertaş, 3 Aralık 
1984’te Kırşehir’de hayatını kaybetti.
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6) “Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı 
olur.” diyen birisi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Kaygılı   B) Umutlu
C) Mutlu   D) Karamsar

Yazar, iyi bir eleştiriyle kendini daha iyi görür; 
başarılı, yanlış yönlerinin farkına varır. Bu doğrul-
tuda eksikliklerini tamamlar, yanlışlarını düzeltir, 
iyi yaptığı şeyleri daha iyi hale getirmeye çalışır. 
Eleştirmenler de tarafsız yaklaşır, iyiyi ve kötüyü 
beraber söyler. Bu da yazara yol gösterir. 

7) Aşağıdaki eleştirilerden hangisi yol gösterici 
bir eleştiri olmuştur?

A) Kitabınızı yöresel ifadelerle zenginleştirmiş 
olsanız da kahramanlarınızı doğallıktan uzak yan-
sıtmışsınız.  
B) Romanlarınızda kahramanlarınızı yeterince 
betimlememişsiniz ayrıca mekan tasvirleri de 
gereksiz yapılmış.
C) Çocuk kitabınızdaki görseller, o yaş grubu için 
çok soyut kalmış ve kurguyu yansıtamamış. 
D) Sizin son yayınladığınız şiir kitabında, şiirlerini-
zin niteliğinden çok niceliği ön planda olmuş.

Öyle bir döneme denk geldik de insanlar mad-
di ve manevi olarak çok kötü zamanlar yaşıyor. 
Bunun bir de üstüne garip insanlara yapılan 
zulümler, baskılar dayanılmaz hala geliyor. Bu gibi 
anlarda Yunus’un şu sözleri aklıma geliyor: “Olsun 
be aldırma, Yaradan vardır./ Sanma ki zalimin et-
tiği kârdır. / Mazlumun ahı indirir şahı./ Her şeyin 
bir vakti vardır.

8) Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Deyim kullanılmıştır.
B) Vecize kullanılmıştır. 
C) Edat ve bağlaçlar kullanılmıştır.
D) Atasözü kullanılmıştır. 

Tarımsal faaliyetler modernleştikçe, yetiştirilen 
ürünler çeşitlendikçe ekonomik gelirlerde de 
artış sağlanıyor. Özellikçe çiftçiler maddi olarak 
daha fazla gelir elde etmek adına topraklarını 
uzmanlara inceletiyor ve aldığı raporlar doğrul-
tusunda tarımsal ürünler yetiştirmeye başlıyor. 
Tahıl üretimi yapan illerimizden birisi olan Adıya-
man’da son yıllarda badem yetiştiriciliğe dön-
mesi de bunun küçük bir örneği durumunda. 

9) Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanık gösterme
B) Örnekleme
C) Benzetme
D) Tanımlama

10) “Yaşadıklarını günü gününe yazan biri deği-
lim. Duygu ve düşüncelerim zamanla değişecek 
ve olgunlaşacak. Sıcağı sıcağına bir şeyler yazın-
ca mantıksal yazamayabiliyor insan. Yaşadığım 
olayları zaman geçtikten sonra yazarım. Bir süre 
zamanın geçmesi, yaşadıklarımı değerlendirmek 
açısından daha doğru olacağının düşüncesinde-
yim.” diyen birisi hangi türden yazı yazmakta-
dır?

A) Günlük   B) Fıkra
C) Anı    D) Söyleşi 

Sonbaharın hüznü geçmeden, kışın yalnızlığını 
yaşamaya başlamıştım. Günler kısaldıkça gece-
leri yalnızlığıma dost edindim. Sobada yanan 
odunların alevlerini izliyordum. Ateşin hırçınlığı 
odunlara acı çektiriyordu. Şu kedi gibi kaygısız 
olabilseydim. 

11) Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından 
hangisi yoktur?

A) Olay   B) Kişi(Varlık)
C) Yer    D) Zaman
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Aşağıda bazı noktalama işaretleriyle ilgili örnek cümleler verilmiştir.

12)Bu noktalama işaretlerinin görevleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? 

A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi konulmuştur.
B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine gösterilmiştir. 
C) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti 
konulmuştur. 
D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve 
sonuna kısa çizgi konulmuştur. 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yoktur?

A) Onlarla 13.00’te buluşmaya karar verdik. 
B) Oysa ki seni sadece ben anlamıştım.
C) Böyle bir gün de aranızda olamayacağım.
D) Havalar ısındımı beni evde tutamazsınız.

Özgüven eksikliği yaşayan çocuklar için kendileri 
daha rahat ifade edebilecekleri sosyal aktivite-
lere, sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir. 
Çocuklar, evde veya okulda kendilerini rahat 
hissedemediğinden ve başaramam duygusu-
nu taşıdığından pek konuşmazlar. Faaliyetlere 
katılmak istemezler. Okul ve ev dışındaki yap-
tığı etkinlikler, yapabildiği sanatsal faaliyetlerle 
kendine güveni artar ve bambaşka bir kimliğe 
bürünür. 

14) Bu metinde asıl anlatılmak istenilen nedir?

A) Bir şeyleri başarmak kişiye özgüven verir.
B) Enstrüman çalabilmek için zaman ve uygun 
ortam gereklidir. 
C) Mutsuz çocukları mutlu etmek için istedikleri 
şeylere kavuşturmak gerekir.
D) Sanatsal faaliyetler ve etkinlikler her insana 
katkı sunar. 

George de Mestral tarafından dulavrat otunun 
kancalı tohumlarının ona sürtünen hayvanların 
üzerinde kaldığını görmüştür. Buradan esinlene-
rek minik kanca ve halkalardan oluşan cırt cırdı 
(velcroyu) icat etti. Velcro bant, yüzeylerin birbi-
rini sıkıca tutmasını sağlarken kolayca da ayrıla-
bilir minik kancalardan oluşur.

15) Bu metinden çıkarılabilecek en genel sonuç 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Her bitkinin kendine özgü yapısı ve özelliği 
vardır.
B) Cırt cırtları yapan bilim insanı dulavrat otunun 
özelliklerini kullanmıştır. 
C) İcatları yapanların çevreyi iyi gözlemlemesi 
gerekir. 
D) Bazı icatlar, doğadan ilham alınarak yapılmış-
tır.

16) “Beş yıl önce de böyle parasal sorunlar yaşa-
dık.” cümlesinden kesin olarak çıkarılabilecek 
ifade hangisidir?

A) Uzun yıllar ekonomik sorunlar yaşamıştır.
B) Yıllarca parasal sorunlar yaşamıştır.
C) Maddi sorunları ilk kez yaşamamaktadır.
D) Parasal sorunlar beş yılda bir yaşanmaktadır.

Sen ne kadar da şirin bir bebeksin böyle, maşallah sana!

-23/12/2000 tarihinde doğdu.
Avrupa’nın en mutlu ülkesine –Finlandiya’ya- gitmek istiyorum. 

-Dünya klasikleri arasında yer alan “Sefiller” romanı bir dönem romanı olarak karşımıza çıkıyor.
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17) Aşağıda bazı söz sanatlarına örnekler verilmiştir. Hangisi seçenekteki örnek verilen söz sana-
tına uygun değildir?

Aşağıda iş, oluş ve durum fiillerinden örnekler verilmiştir. 

18) Bu fiillerden durum fiilinin, dilek şart kip ekleriyle çekimlenmiş hali hangi seçenekte yer 
almaktadır?
A) Bahçedeki bütün saksıları kış balkonuna taşıdım.
B) Bu akşam seninle sahilde iki saat koşalım.
C) Buğday başakları iyice sararmalı.
D) Dün sabah bir türlü uyanamadım. 

(I) Kapıyı çalan ablam olmalı. (II) İşten vaktinde çıktıysa zamanında eve gelmiştir. (III) Bazen işleri 
uzadığından geç kalabiliyor. (IV) Çok yorulduğu için akşam yemek yer yemez uyuyordu.  

19) Yukarıdaki cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

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

Aynı branştan farklı puanlar alan “Kardelen, Yılmaz, Cansu, İpek ve Yunus” adlarındaki beş öğretmen, 
“Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Yozgat” illerine atanmıştır. İller ve atananlarla ilgili şunlar bilin-
mektedir: 

-İllerin puan sıralaması yüksekten düşüğe Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Yozgat’tır.
-Öğretmenlerin atamaları illerin puan sıralamasına göre yapılmıştır.
-Cansu’nun puanı Kardelen ve Yunus’un puanından yüksek Yılmaz ve İpek’in puanından düşüktür.
-En yüksek puanı alan Yılmaz en düşük puanı alan Kardelen’dir. 

20) Bu bilgilere göre Yunus hangi ile atanmıştır?

A) Çankırı   B) Çorum   C) Kırşehir   D) Yozgat

Söz Sanatı Örnek Cümleler

A) Tezat Neden böyle düşman görünürsünüz /Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

B) Abartma Bin dereden su getirerek bizi ikna etmeye çalışıyordu.  

C) Konuşturma Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor. / Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

D) Ak aktarması Şu adresi büfeye sorup geleyim.

sarar- koş- paslan-bul- uyan- taşı-


