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(I) Çiğdemlerden sonra gök rengindeki elbisesiyle 

yeni açmış sümbül görünür. (II) Gözleri yaşlı, 

saçları dağınık ve hâli perişandır. (III) Güzel 

kokusundan sarhoşa dönen şair, ona bu gönül 

okşayıcı kokuyu nereden, hangi aktardan aldığını 

sorar. (IV) Sümbülün verdiği cevap çiğdemin 

cevabına karşılık gelmektedir. (V) Önceleri ezel 

bağında henüz açılmadık bir gonca olan ve güzel 

kokusunu sevgilinin rüzgârından alan sümbül, bu 

bahar ülkesinden hicran sahiline atılmıştır. 

1. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 

hangisi, yüklemin türü bakımından ötekilerden 

farklıdır? (2016) 

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV. E) V.  

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

söz, eylemin nasıl gerçekleştiğini 

bildirmektedir? (2016) 

A) Zaman hızla akarken çoğu kez, çevremizdeki 

güzelliklerin farkına varamıyoruz. 

B) Güvercinler yiyecek bulmak için her zaman 

buraya gelirlerdi. 

C) İşinin akşama kadar biteceğini umuyordu ama 

düşündüğü gibi olmadı. 

D) Genleriyle oynanmış tohumların kullanımı 

hızla yaygınlaşıyor. 

E) Biraz sonra, yaklaşık iki saat sürecek maceralı 

bir yolculuğa çıkacağız. 

 

 

 

Kendisine 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan 

                       I 

ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki 

iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. 

      II 

Özel mülkiyeti kabul eden Farabi, topluma ait pek  

        III                       IV 

çok malın herkesçe kullanılması gerektiğini  

                      V 

belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye 

dayanarak adaleti sağlar. 

 

3. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden 

hangisinin yazımı yanlıştır? (2016) 

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevresi büyük bir piknik alanı olarak düzenlenip  

    I 

halka açılan Mogan Gölü’nün kuşların kuluçka ve 

yavrulamasına ayrılan doğal park kısmında  

           II                          III 

kıvrımlı ahşap yayla yolları ve kuş gözlemevleri 

   IV           V 

yapılmış. 

 

4. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin 

hangisinde ünlü düşmesi yoktur?  (2016) 

A) I.   B) II.  C) III.    

D) IV.  E) V.  

 

Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme, 

gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerin 

dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır? 

(2016) 

A) Dil öğrenme süreci dinleme yoluyla anne 

karnında başlar. 

B) Dinleme, sadece iletişim kurmak için yapılan 

bir etkinlik değildir. 

C) Etkili bir dinleme için dinleyici ön bilgilerini 

harekete geçirmelidir. 

D) Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik 

önemli bir unsurdur. 

E) Dinleme eğitiminin bir diğer amacı zihinsel 

becerilerin geliştirilmesidir 

 

Mutluluğun en önemli sırlarından bazıları bence 

şunlardır ( ) ömrümüzün sonuna dek çalışmak ( ) 

yeteneğimiz elverdiği ölçüde yararlı yapıtlar 

ortaya koymak ( ) gücümüz yettiğince ailemize ve 

çevremize destek olmak ( )  

6. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 

işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2016) 

A) (;) (,) (.) (...)    

B)(:) (,) (,) (...)   

C) (:) (;) (,) (.)   

D) (:) (;) (,)      

E)(...) (;) (,) (;) (.) 
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Kimi zaman en büyük dostu kimi zamansa en 

büyük düşmanıdır dağlar kayakçıların. Tehlikeye  

                                                 I   

atılmayı, dikkatsizliği, sonrası düşünülmeden 

                        II 

 verilen kararları sevmez. Her kayakçı hayatta 

kalmak için tehlikeyi önceden hissetmek ve  

                        III                    IV 

 

anında en doğru kararı vermek zorundadır. İşte bu 

yüzden kendi branşlarında ilerlemek isteyen 

kayakçıların dağlarla oyun oynanmayacağını 

bilmeleri gerekir.                     V 

7. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin 

hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015) 

A) I.   B) II.   C) III.    

D) IV.  E) V 

 

 

 

 

 

Altmış bin yıl önce Afrika’dan yola çıkan 

insanlar, durmadan ilerleyerek dünyanın dört bir 

yanına yerleşmişlerdi. Bu ilerleyişleri ve gittikleri  

                     I                          II 

mesafe; iklime, nüfus baskılarına, tekne ve diğer  

        III 

teknolojik icatlara bağlıydı. Yolculuklarını  

         IV 

hızlandıran etkenler arasında elle tutulamayanlar  

        V 

da vardı: hayal gücü, adaptasyon ve bir sonraki 

tepenin ardında ne olduğuna dair merak.  

 

8. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 

hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? (2015) 

A)I.   B)II.    

C) III.   D) IV.   E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 yılı başlarında bir cumartesi sabahı 

televizyonda verilen haber şaşırtıcıydı: Ege’nin en 

zengin endemik bitki alanı olan Bozdağ’da sekiz 

yeni endemik bitki bulunduğu, bitkilere henüz bir 

isim verilmediği, bu yeni endemik türlerin 

kaçırılmasını önlemek için nasıl bitkiler 

olduğunun açıklanmadığı, Ege Üniversitesi 

Botanik Bahçesinde bu bitkilerden birinin kültüre 

alınabildiği ve tarlada yetiştirilebildiği 

belirtilmekteydi.  

9. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

(2015) 

A) Soru sıfatı    

B) Belgisiz zamir  

C) İşaret zamiri  

D) Birleşik isim    

E)Üstünlük zarf 

 

 

 

 

 

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans 

İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) 

içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın 

yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü 

yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret 

etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca 

İstanbul’da ( )  

10. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 

işaretleri sırasıyla getirilmelidir?  (2015) 

A) (:) (,) (...) (?)    

B) (.) (,) (.) (.)   

C) (;) (,) (.) (.)    

D) (,) (;) (...) (?)  

E) (:) (;) (.) (...) 
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Sonsuzluk hissi uyandıran geniş bozkırları,  

     I 

keşfedilmeyi bekleyen vadileri, ormanları, tarihî  

       II 

kalıntıları, yöresel yemekleriyle Anadolu’nun 

önemli duraklarından biri olan Çorum ili,  

            III 

bulunduğu yörenin en büyük sanayi merkezi olma  

       IV 

ünvanını da taşıyor.  

       V 

11. Bu parçadaki numaralanmış altı çizili 

sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2015) 
A)I.   B) II.   C) III.    

D) IV.  E)  V 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1-B 2-D 3-A  4-E 5-D 6-B 7- E 8-C 9-C 10-A  

11-E 

 


