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1. 
Bugün sosyal medyada çok sık kullandığımız ve “hashtag” dediğimiz octothorpe işareti, zan-
nettiğimizden de eskiye tarihlenmektedir. Yalova’nın Altınova ilçesindeki Çobankale’de yapılan 
kazılarda bir Bizans seramiğinin tabanında bu işarete rastlanmıştır.

Bir gazete haberinden alınan bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “, , , ” sembolleri ile verilmiştir. Me-
tinden bu sözcükler bulunarak bulmacaya yerleştirilecek ve numaralanmış kutulardaki harflerle anahtar sözcük 
oluşturulacaktır. 

 Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
 Anlam yükletilen şey, anlamlı iz
 Yer altında tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca 

toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması
 Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne

↓


→ 1

↓


→ 2

4 3
ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

Buna göre bulmaca doğru  çözüldüğünde ulaşılacak anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) KARA B) KART C) AKAR D)ARKA

2. Biz toplum olarak “Kim söylüyor?” aşamasından , “Ne söylüyor?” aşamasına geçemedik.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Önemli olan, bir düşüncenin nasıl söylendiğidir.
B) Düşüncenin anlattığı şey, anlatan kişiden daha önemlidir.
C) İnsan bir düşünceyi, bir kişiye göre değerlendiremez.
D) Herkes, her zaman doğru şeyler söylemeyebilir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

A) Akşam akşam üç köpeğin arasında kalmayayım mı?
B) Sizin böyle konuşmanızdan çok rahatsız oldum.
C) Bu kadar insana laf anlatmak çok zor.
D) Hemen yanıma gel, hiç bekleme!
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4. (I) Hayatın ne getireceği ve ne götüreceği hiç belli değil. (II) En temel haklarından ve güvencelerinden yoksun ya-
şama mücadelesi veren canlılar, hayvan veya insan fark etmeksizin başka başka coğrafyalarda hayatın kendilerine 
adil davranacağı anı bekliyorlar. (III) Bu bekleyişle sanki sabırları sınanıyor ancak bu kadar sabırlı olmayanlar da 
yok değil. (IV) Bazı canlılar kendi şanslarını kendileri yaratmak için dünya ile bir mücadeleye girişiyor ve bu müca-
deleden galip ayrılıyor.

 I. cümlede edat görevli sözcük kullanılmıştır.
 II. cümlede ismin belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma hâl eklerini almış sözcükler vardır.
 III. cümlede sıfat ve edat görevinde sözcükler kullanılmıştır.
 IV. cümlede işaret sıfatı ile belirtilen isim, bulunma hâl ekini almıştır.

Metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili değerlendirmeler sembollerle gösterilmiştir.
Buna göre hangi sembollerle gösterilen değerlendirmeler doğrudur?

A)  ve  B)  ve  C)  ve  D)  ve 

5. I. Yazılarını hâlen daktilo ile yazıyor.
 II. Havanın kararması ile kalabalık dağıldı.
 III. Az önce Ali ile sinemaya gitti.
 IV. Telefonda annesi ile konuşuyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “ile” edatı cümleye “araç” anlamı katmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat görevindedir?

A) Kendine doğru arkadaşlar bul ki seni çekip çevirsinler.
B) Kasaba velilerinden oluşan bir kalabalık okula doğru yürüyordu.
C) Ben, her zaman ve her şartta senin doğruyu söylediğine eminim.
D) Bu kararı çok uzun zaman önce almalıydın, böyle davranmakla doğru yapıyorsun.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı cümleye olasılık anlamı katmıştır?

A) Hava, yağacak gibi görünüyor.
B) Haberi duyduğum gibi yola çıktım.
C) Benim param çalınmış gibi üzüldüm.
D) Babamdan gelen para bitti gibi.

8. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler” eki, eklendiği sözcüğe “aşağı yukarı, o sıralarda” anlamı katmıştır?

A) Pazarları da işe gidiyorum.
B) Sabah beşlere kadar çalışıyor.
C) Ali Beyler de bu davete gelecekmiş.
D) Sorunlar dağlar kadar çok.
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9.  

Cümle başı Kişi ad ve so-
yadları

Kişi adlarından önce 
ve sonra gelen un-
vanlar, saygı sözleri

Yer adları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Bazı Yerler

Bu bilgilendirme afişine göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Konuşmasını bitiren Kemal Bey, alkışlarla masadaki yerinde döndü.
B) Okulumuzun Fizik Öğretmeni Nurdan Hanım, öğrencileri tarafından çok seviliyor.
C) Kardeşi geçen yıl Doktor olarak bu hastanede göreve başlamış.
D) Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerden Demirci Mehmet Efe, Nazilli’de doğmuştur.

10. Biz insanlar sevmeyi bilmiyoruz. Sevme sanatında hepimiz birer yorgun savaşçıyız.

O kadar yorgunuz ki sevgi sözleri dilimizin ucunda duruyor. Hepimizin mutluluk hayali 

var. Fakat sevgisiz bir dünyada mutluluk olabilir mi? Bir insanı sevmekle başlamaz mı her şey? Yürek çarpıntısı 
olmadan yaşanır mı?

Bu metindeki numaralanmış ifadelerden hangisi sıfat tamlamasıdır?

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

11. Aşağıdaki metinlerden hangisi “kanıtlanabilirlik” açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu romanın bir diğer özelliği de romandaki herkesin kendi yaşadığı yörenin ağzı ile konuşması. Bu durum, ka-
rakterlerin tartıştığı bölümlerde artmış.

B) Romanın kurgusu klasik akıştan farklı çünkü olaylar sondan başa doğru anlatılıyor. Yazar, bu kurguyu merak 
unsurunu artırmak için kullandığı dile getirmiş.

C) Yazarın öykülerinde, romanlarına nazaran daha usta bir anlatım düzeyi var. Bunun nedeni, romanın detaylarının 
yazarı boğması.

D) Söz konusu derginin son sayısı geçen hafta yayımlandı. Bu sayıda romancılığımızın gelişimi ele alınmış.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Hiç kuşku duymayan tek kişi annemdi.
B) Çantasını alıp doğruca evine gitmiş.
C) Çocuklar bazı konularda yetişkinlerden coşkuludur.
D) Soğuk, karlı kış günleri yakında kapımızı çalacak.

I

II III

IV
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13. Dünya’nın uydusu Ay, oldukça rağbet gören bir meta. Yeryüzündeki pek çok ülke, Ay’da madencilik yapmak için 
sabırsızlanıyor. Ay’daki regoliti pişirip tuğla yapmak, içinden değerli madenleri çıkarmak ya da rafine ederek yakıta 
veya güneş panellerine dönüştürmek mümkün. Ay’da bolca bulunan nadir toprak elementleri, cep telefonu ve oto-
motiv sanayisinde; Ay’ın karanlık kısımlarındaki deniz bazaltlarından çıkarılacak titanyum teknoloji ve tıp alanında; 
Ay platolarındaki alüminyum binalarda, uçaklarda ve tıbbi aygıtlarda kullanılabilir. Ayrıca Ay’a yerleşmek isteyen 
koloniciler, buradaki silikonu çıkarıp rafine ettikten sonra tesislerine güç sağlayacak güneş panelleri hâline getire-
bilir.
Bu paragraftan Ay ile ilgili, aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Ay’da pek çok maden bulunmaktadır.
B) Pek çok madenin yanı sıra Ay’da su da bulunmuştur.
C) Ay’daki madenler tıp, inşaat, otomotiv gibi sektörlerde kullanılabilecektir.
D) Ay’da bulunan madenler, burayı sömürgeciler için cazip hâle getirmektedir.

14. Babası, Mehmet’e tahta parçalarından bir kayak yaptı. Mehmet pek keyiflendi. Çünkü kayakçı olmak istiyordu. 
Sarıkamış’ın yoksul bir köyünde yaşıyordu ve televizyonlarda kayakçıları görüyordu. İmreniyordu onlara. Okul ol-
madığı zaman tek işi vardı Mehmet’in: kayak. Yılmadı, bıkmadı. Aylarca, yıllarca çalıştı. Olimpiyatı da birileri aklına 
düşürmüştü.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük B) Anı C) Gezi yazısı D) Öykü

15. Kitabımı az insan ve az yıl için yazıyorum. Uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. 
Bizim dilimizin sürekli değişmelerine bakılınca elli yıl sonra şimdiki hâlinde kalacağını kim umabilir? Örneğin dilimiz, 
benim yaşadığım yıllar içinde bile yarı yarıya değişti.
Bu paragrafta yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserin kalıcı olabilmesi dil üzerine uzun çalışmalar gerektirir.
B) Dilin sürekli değişmesi, onun yenilendiğinin göstergesidir.
C) Dil sürekli bir değişim içerisinde olduğundan kalıcı eserler vermek güçtür.
D) Dilin değişmeyeceğini ummak iyimserliktir.

16. Çevresindeki insanları yeterince ve içtenlikle sevmeyenler, kendilerinin yeterince sevilmediğine inanırlar. Kendi-
lerinin gösteremediği sevgiyi, başkalarından beklerler. Bunu bulamadıklarını düşündüklerinde olumsuz savunma 
biçimleri geliştirirler. Ya güvensiz, kuşkulu, sert, kırıcı davranırlar ya da o çevreden uzaklaşıp her şeyi, herkesi kö-
tülerler.
Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Sevilmediklerini düşünmek insanları hırçınlaştırır.
B) Başkalarını sevmeyenler, sevilmediklerine inanırlar.
C) Sevilen biri olmak için kimseyi küçük görmemek gerekir.
D) Sevgisiz insan giderek yalnızlaşır.
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17, 18, 19 ve 20. soruları aşağıdaki metinlere göre yanıtlayın.

1. metin

Herhangi bir gün herhangi bir caddeden, sokaktan geçerken herhangi bir yere bakarken 
gördüklerinizin, duyduklarınızın sizi rahatsız ettiği zamanlar olur mu? Çok sevdiğiniz, çocukluğu-
nuzu geçirdiğiniz o yer gitmiş de sanki hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir yer olmuş gibi hisseder 
misiniz? Artık bu ülkeye ait olmadığınız, bu ülkenin de sizin, çocuklarınızın, sevdiklerinizin ülkesi 
olmaktan hızla uzaklaştığı gerçeğinin kafanıza dank ettiği günler... Hele bu ülkeden başka gide-
cek, sığınacak yeriniz yoksa... Dışlandığınızı, yabancılaştığınızı dayanılmaz bir ağırlıkla duyuyor-
sanız... Etrafınızdaki evlerin çehresi değişmiş, beton yığınları arasında sıkışıp kalmış...

2. metin

Yazmak, herhangi bir nedene bağlı değildir, kendi kendini tetikleyen bir süreçtir. Bir kere 
keyfine vardınız mı müptelası olursunuz. Sözcükler, kaleminizden bir bir dökülüverir. Duygularınızı, 
düşüncelerinizi, yıllar yılı içinizde biriktirdiklerinizi kırk yıllık dostunuza anlatır gibi aktarıverirsiniz 
kâğıda. Sonra bir bakmışsınız ki kaleminiz, sizin en yakın sırdaşınız, en iyi dostunuz olmuştur. En 
keyifli zamanlarınızı yazarken geçirir hâle gelmişsinizdir. Artık bir tutku hâline dönüşmüştür sizin 
için yazmak, vazgeçilmez bir tutku.

17. Bu iki metnin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri türünde olmaları
B) Kişisel görüşlere yer vermeleri
C) Ciddi bir dille kaleme alınmaları
D) Bir durumla ilgili olumsuzlukları dile getirmeleri

18. 1. metinde yazarın yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi ülkesinden başka sığınacak yerinin olmayışı
B) Yaşadığı yere giderek yabancılaştığını hissetmesi
C) Başka bir yerde daha mutlu olacağını düşünmesi
D) Çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlayamaması

19. 2. metindeki koyu yazılmış cümlede kullanılan sıfat tamlamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

A) Bir neden - bir süreç
B) Bir nedene bağlı - tetikleyen süreç
C) Herhangi bir neden - kendi kendini tetikleyen bir süreç
D) Herhangi bir neden - tetikleyen bir süreç

20. 2. metindeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok sevmek, hayranlık duymak
B) Bir duruma çok alışmak
C) En iyi biçimde icra etmek
D) Bağımlı olmak, vazgeçmemek


