
Dört arkadaş içinde “bulmak” kelimesinin geçtiği      
şiirler söyleyip söyleyemeyecekleri konusunda    
küçük bir yarışma yapmak istemişlerdir. Fakat her       
birinin söylediği şiirde “bulmak” kelimesi farklı      
anlamlara gelecek şekilde kullanılacaktır.  

ALİ 

Bir türlü bulamadım ismini,  
Hep yağmurlu havalarda 
İçimi acıtan o yorgun ezginin.  
Bir de hiç unutamadım acısını 
Yüreğimin kıyısına bıraktığın kesiğin.  

                
 
SAMİ 

Eden bulur değil mi ettiğini?  
Saramaz olur yaralarını.  
Ocakta tek bir közü, bir insan yüzü 
Göremez olur. 

  

 
 
SEMA 
 

Ben her şeyi sende bulmuşum.  
Sağanak yağmurlar gibi gözyaşlarım 
Sende dinmiş.  
Bir gülün narinliğini ve masumluğunu bir çocuğun 
Sende görmüşüm  

  
NAZLI 
 

Nereden bulur da koyar insan bir denizin mavisini, 
Bir menekşenin kokusunu, 
Ve bir çiçeğin umudunu 
Bir tuvalin bembeyaz sonsuzluğuna…  

 
“Bulmak” kelimesinin sözlük anlamları: 

I. Hatırlamak 
II. Sağlamak, temin etmek 

III. Cezaya uğramak 
IV. İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak 

 

1-Buna göre yukarıdaki şiirlerde geçen “durmak”      
kelimesi ve bu kelimenin anlamı hangisinde doğru       
işaretlenmiştir? 
 

Ali I. 
numaralı 
anlamda  

Sami II. 
numaralı 
anlamda 

Sema IV. 
numaralı 
anlamda 

Nazlı III. 
numaralı 
anlamda 

 
 

✓  ✓   

 
 

✓   ✓  

 
✓  

 ✓   

✓   
 

 ✓  

 
 
 
 
Belli bir doğal ortam ve iklimdeki bitki ve hayvan         
topluluğuna “biyom” adı verilir. Bir biyomu      
öbüründen ayıran temel etki ise iklimdir. Örneğin       
bir tropikal yağmur ormanının iklimi, iğne yapraklı       
ormanların ikliminden son derece farklıdır.     
Tropikal yağmur ormanında su miktarı fazladır      
ve 13,9 - 29,4 derecelik sıcaklık ortalamasına    
sahiptir. Bu durum bitkilerin yetişmesi için uygun       
bir ortamdır. İğne yapraklı orman ise kurak ve        
özellikle kışın soğuktur. Böylece buradaki bitkiler      
yazın kuraklığa kışın ise soğuğa dayanıklıdır. 

2- Bu parçaya göre iğne yapraklı ormanda yetişen        
bir bitkinin içinde bulunduğu ortam şartları      
aşağıdakilerden hangisinde doğru   
işaretlenmiştir?  

 

 

Bol Su 
Bulunur 

Az Su 
Bulunur 

Ilıman Soğuk 

✓    ✓  

 ✓  ✓   

 ✓   ✓  

✓   ✓   

 
 
 
 
 



 
Kavuklu ve Pişekar Tiyatro Topluluğu yaz 
turnesine çıkmışlardır. Bergama ve 
çevresindeki illerde iki saat süren oyunlarını 
sergileyeceklerdir.Bergama, Kınık, Dikili, 
Aliağa, Ayvalık ve Edremit’te oyunlarını 
oynamışlardır. Toplam yedi oyun oynadılar. İlk 
ve son oyunu oynadıkları Bergama haricinde 
bir şehirde birden fazla oyun oynamadılar. 
Şehirlerde oynadıkları oyunlar hakkında 
bilinenler şunlardır: 
Edremit’te Ayvalık’tan sonra oynadılar.  
Bergama’dan sonra Kınık’ta oynadılar. 
Dikili’den sonra Aliağa’da oynadılar.  
 
3-Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi  kesinlikle söylenir? 
 

A) Dikili’deki oyun Kınık’tan sonradır.  
B) Edremit’teki oyun Aliağa’dan sonradır.  
C) Dikili’deki oyun Ayvalık’tan sonradır.  
D) Edremit’teki oyun Dikili’den sonradır.  

 

 

Deyimler anlatımı kuvvetlendiren, 
cümlelerimize renk katan, dilimizin zenginliğini 
gösteren söz öbekleridir. En önemli özelliği 
anlam ve kurulduğu kelimeler bakımından 
kalıplaşmış olmasıdır. Bu sebeple bir deyimi 
kullanırken hem kelimelerini değiştirmememiz 
hem de anlamına uygun kullanmamız gerekir. 
“Okulda öğretmenlik yaparken müfettişlerin her 
gelişinde eteklerimiz zil çalardı.” şeklinde 
kurulan bir cümlede anlatılmak istenen 
müfettişlerin gelişinin bir tedirginlik 
oluşturduğudur. Fakat cümlede kullanılan 
“etekleri zil çalmak” deyimi çok sevinmek 
anlamına geldiği için bu cümle bir anlatım 
bozukluğu oluşturmuştur. Cümleyi “Okulda 
öğretmenlik yaparken müfettişlerin her 
gelişinde eteklerimiz tutuşurdu. “ şeklinde 
kullanırsak tedirginlik anlamını “etekleri 
tutuşmak” deyimi verdiği için anlatım 
bozukluğu düzeltilmiş olur.  
 
 
 
 
 
 

 
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
deyimin  yanlış kullanılmasından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
yapılmıştır?  
 
 

A) Nerede yanlış yaptık anlamadım , 
müşteriler birer birer ayaklarını 
alıştırdı.  

B) Amaan, her işle ben mi uğraşacağım; 
azıcık aşım, kaygısız başım…  

C) Çok uğraştım ama olmuyor; artık 
omuzlarım çöktü.  

D) Ne yapsam olmadı, bir türlü 
öğretmenin gözüne giremedim.  

 

 

Özellikle sıralı ve bağlı cümlelerde  yer 
tamlayıcısı ve nesneleri çok dikkatli 
kullanmalıyız. Örneğin” Aykut herkesi sever, 
nazik davranırdı. “ cümlesinde “herkesi” 
nesnesi “sever” yüklemine uygundur fakat 
ikinci yüklem olan “davranırdı” yüklemine 
uymamaktadır. Bu yüzden ikinci yükleme 
uyması için cümle “Aykut herkesi sever, 
herkese nazik davranırdı. “ şeklinde “herkese” 
yer tamlayıcısı getirilerek düzeltilmelidir.  
 
5-Verilen açıklamaya göre aşağıdaki 
cümlelerin hangisine yer tamlayıcısı 
getirerek anlatım bozukluğu giderilir?  
 
 

A) Okula yalnız gidiyor, okuldan 
babasıyla dönüyordu.  

B) Soruları birlikte çözmeye çalışıyor 
fakat çözemiyoruz.  

C) Beni eleştirmesini doğru buluyor ve hiç 
sinirlenmiyorum.  

D) Yakaladığı hırsızı bir güzel dövmüş, 
polise teslim etmişti.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6-8. soruları metne göre cevaplayınız 
 
20 Şubat 2010 tarihini nasıl unuturum(1) Farz 
edin ki bir sabah uyandığınızda onlarca yıl 
önce Amerika’ya göç eden, ömrünüz boyunca 
görmediğiniz, uzak bir akrabanızdan 8trilyon 
245milyar miras kaldığını öğreniyorsunuz. Ya 
da miras değil de büyük ikramiyeyi 
tutturmuşsunuz. Kapıda haberciler birbirine 
giriyor sizinle röportaj yapabilmek için. Haber 
bültenlerine çıkacaksınız ömrünüzde ilk defa. 
Acaba röportajda ne giysem, derdi en önemli 
derdiniz olmuş(2) Fildişi mi, kirli sarı mı daha 
çok yakışacak, diye düşünüp kararsız 
kalıyorsunuz. Hiç tanımadığım akrabalarım 
çıkar mirasın mirasının peşine düşer, kaygısı 
beyninizi allak bullak etmiş. “Param yokken 
derdim de yoktu.Şu miras kalmasa mıydı 
acaba(3)” diye düşünürken buluveriyorsunuz 
kendinizi. İşte buna benzer bir ikilem yaşadım 
ben bu tarihte. Bir tarafta mal sevgisi bir tarafta 
can kaygısı… Haklıyım değil mi, 20 Şubat 
2010 tarihini unutmamakta(4) 
 
6- Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak çıkarılır?  
 

A) Yazara sözü edilen tarihte büyük bir 
miras kalmıştır. 

B) Yazarın düşmanları çoktur.  
C) Yazar ömründe ilk kez haber 

bültenlerine çıkmıştır.  
D) Yazar öldürülme korkusu yaşamıştır.. 

 
 
7- Paragrafta yapılan yazım yanlışı nasıl 
düzeltilir?  
 

A) “allak bullak etmiş” ifadesi “allakbullak 
etmiş” yapılarak 

B) “8trilyon 245milyar” ifadesi “8 trilyon 
245 milyar” yapılarak 

C) “20 Şubat 2010” ifadesi “20 şubat 
2010” yapılarak 

D) “Fildişi mi, kirli sarı mı” ifadesi “Fil dişi 
mi, kirli sarı mı” yapılarak 

 
 
 

 
 
8- Numaralanmış yerlerin hangisine farklı 
bir  noktalama işareti getirilmelidir? 
 
 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 9-11. soruları metne göre cevaplayınız  
 
PTT emeklisi Kadir Bey, 1992 yılının Temmuz 
ayından beri her üçayda bir yaşadığı maaş 
çekme sıkıntısını yeniden yaşamaya 
başladı(1) Yarın maaşını çekmek için bankaya 
gidecekti. Maaş çekmenin nesi mi sıkıntı? Siz 
onu bir de Kadir Bey’e sorun. Kadir bey inatçı 
adamdı(2) bankamatik kartı kullanmıyordu. 
Bankaya gidiyor, sıramatikten sıra alıyor ve 
çile başlıyordu. Banka ilkeleri gereği 
sıramatikten, banka kartıyla sıra alan 
müşterilere öncelik tanınıyordu(3) Kart 
kullanmama inadını burada da sürdüren Kadir 
Bey için maaşını dört saatten önce almak çok 
güzel bir sürpriz oluyordu. Kendisinden sonra 
gelen ve sıramatikten  kartla sıra alan herkes 
O’nun önüne geçiyordu. Özellikle maaş günü 
haftabaşına denk gelirse banka bir  doluyor bir 
boşalıyor Kadir Bey’in payına beklemek 
düşüyordu(4) 
 
9-Yukarıdaki paragrafa  göre 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak 
söylenir?  
 

A) Kadir Bey’in bu maaş günü haftanın ilk 
gününe denk gelmiştir.  

B) Kendisinden sonra gelen herkes Kadir 
Bey’in önüne geçmektedir. 
C) Kadir Bey’in kartı olsaydı o da sıra alıp öne 
geçecektir. 
D) Kartıyla sıra alan müşterilere öncelik 
tanınmaktadır. 
 
10-Metinde numaralanmış yerlerin 
hangisine farklı bir noktalama işareti 
getirilmelidir?  

A) 1  
B) 2  
C) 3 



D) 4  
 
 
 
11-Metinde geçen aşağıdaki ifadelerin 
hangisinin yazımında bir yanlışlık 
yapılmamıştır? 
 

A) sürpriz 
      B) üçayda bir 
      C) O’nun 
      D) haftabaşı 
 
 
 
 
12-15. soruları metne göre cevaplayınız.  
1950 yılında Bergama Devlet Hastanesinde 
dünyaya gelen bir bebeğin edebiyat dünyasını 
altüst edeceği kimin aklına gelirdi? Ahmet 
Suphi Yeşilfındıkoğlu(1) romanlarıyla 
edebiyatımızda daha önce yapılmayanı 
yapmıştır. Bilim(2)kurgu roman  türüyle 
romantik roman türünü aynı romanda 
kullanmak Yeşilfındıkoğlu’nun başarısıdır. 
Mars’ta yapılan bir evlilik  teklifi(3) onun 
romanlarını okuyanlar için sıradan bir olaydır. 
Öyküleri söz konusu olduğunda ise bambaşka 
bir yazarla karşılaşırız. Romanlarındaki 
hayalci(4)romantik hava yerini gerçekçi bir 
bakış açısına bırakmıştır. Çeşitli alanlarda 
verilen Nobel ödüllerinin edebiyat kategorisine 
romanlarıyla 2012 yılında aday gösterilen 
Yeşilfındıkoğlu bu anlamda da bir ilktir. O 
tarihe kadar  Türk edebiyatında Nobel’e aday 
gösterilen başka bir edebiyatçı yoktur. Gerçi 
Yeşilfındıkoğlu’nun Nobel Akademisine 
gönderdiği otobiyografisinde yaptığı satır 
sonuna denk gelen soy ismindeki heceleme 
hatası Nobel ödülü alma rüyasını başlamadan 
bitirse de başka bir yazının konusu olduğu için 
burada değinmeyeceğiz.  
  
 
 
 
 

12-Yukarıdaki paragrafa göre 
aşağıdakilerden hangisi  söylenebilir? 

A) Yeşilfındıkoğlu Nobel ödülünü alan ilk 
edebiyatçımızdır.  

B) Hikayelerindeki başarısı sayesinde 
Yeşilfındıkoğlu, Nobel’e aday 
gösterilmiştir.  

C) Yeşilfındıkoğlu Nobel’e aday 
gösterilen ilk Türk’tür.  

D) Öyküleri ve romanlarına baktığımızda 
yazarlarının aynı kişi olduğunu 
söylemek zordur.  

 
13- Ahmet Suphi Yeşilfındıkoğlu’nun “Daha 
önce yapılmayanı yapmıştır. “ şeklinde 
anlatılmasının nedeni nedir? 
 

A) İki roman türünden bir roman 
oluşturması 

B) Nobel ‘e aday gösterilmesi 
C) Farklı edebiyat türlerini bir romanda 

birleştirmesi 
D) İki roman ve bir hikaye türünü 

birleştirmesi 
 
14-Yeşilfındıkoğlu’nun metinde sözü edilen 
hecelere ayırma hatası  aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A)  Yeşil- 
fındıkoğlu 
      B)  Yeşilfındık- 
oğlu 
      C)  Yeşilfındı- 
koğlu 
      D) Yeşilfın- 
dıkoğlu 
  
 
15- Yukarıdaki paragrafta numaralanmış 
bölümlerin hangisinde farklı bir noktalama 
işareti kullanılmalıdır? 

A) 1 
B) 2  
C) 3 
D) 4 

 

 
 
 
 



 

 

 

16-18. soruları metne göre cevaplayınız  

Aydın’da ailesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Erol, doğum sırasında beynin oksijensiz kalması            
nedeniyle ortaya çıkan "serebral palsi" hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor. Rahatsızlığı nedeniyle ellerini             
ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve             
"Herkes beni engelli sanıyor" ismini verdiği kitabını 7 yılda bitirdi. Aydın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün              
desteğiyle bin adet bastırılan kitap, örnek olması için okullarda dağıtılıyor. 

Mustafa Erol, zamanını evde kitap okuyarak geçiriyor, burnuyla bilgisayarda yazı yazıyor ve 7 yıl önce başladığı,                
engellilerin hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan kitabını bitirmenin sevincini yaşıyor. İlkokul, ortaokul ve            
liseyi dışarıdan bitiren, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 2 yıllık Halkla İlişkiler ve 4 yıllık               
İşletme Bölümlerini tamamladıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Bölümünde yüksek lisans           
yapmaya başlayan Mustafa Erol, nisan ayında 90 sayfadan oluşan ve 1000 adet bastırılan kitapta; kendi               
hayatında iz bırakan anılarını, yapmak istediklerini, karşılaştığı zorlukları, okuma yazma azmine destek olan             
ailesi ve öğretmenleriyle yaşadıklarını kaleme aldı. 

Mustafa Erol, zaman zaman burnuyla yazı yazmada çok zorlandığını, klavyenin üzerine sürekli eğildiği için              
boynunda ağrılar olduğunu fakat bunun üstesinden geldiğini belirtiyor ve şöyle söylüyor: "Kitabımı çıkartmayı             
ve ileride ünlü bir yazar olmayı çok istiyordum. İlk kitabımı beğendim ama Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii                
için 'bu benim çıraklık eserim' dediği gibi ben de bu kitabım için çıraklık eserim diyorum. Şu anda engelli bir                   
çocukla ilgili bir öyküye başladım. Yaşar Kemal'i çok seviyorum. Amacım en az onun kadar ünlü bir yazar olmak.                  
Kitabımı okuyanlar çok beğendiklerini, kimi yerlerde duygulandıklarını, kimi yerlerde de güldüklerini söylediler.            
Kitabımı yazarken mümkün olduğunca esprili bir dil kullandım. Kitabımı elime aldığım için inanılmaz derecede              
mutluyum, sanki bir rüyadayım." 

 

16) Mustafa Erol ve kitabıyla ilgili,  

I. Burnuyla yazı yazmaya ilk kez 2009 yılında       
başlamıştır. 

II. Halkla İlişkiler ve İşletme Bölümlerini     
bitirdikten sonra yüksek lisans öğrenimini     
de tamamlamıştır.  

III. Yaptığı şeyi yeterli görmeyip daha da      
iyilerini yapacağını düşünmektedir.  

IV. Yaptığı işte ulaşmak istediği bir hedefi      
vardır.  

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
  
A) I ve II.                                B) I ve III.  
C) II ve IV.                             D) III ve IV. 
 
17-Mustafa Erol ve kitabıyla ilgili aşağıdakilerden      
hangisine değinilmemiştir? 
  
A) Kaç yıldır serebral palsi hastası olduğuna  
B) Genelde nasıl vakit geçirdiğine  
C) Hangi okullarda okuduğuna 
D) Yazdığı kitapta en çok hangi konudan       
bahsettiğine  

 
 
 
 
 
 
 
 
18-Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki     
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
  

A) “nisan ayında” ifadesindeki “nisan”    
sözcüğü  

büyük harfle başlatılmalıdır. 
B) “açık öğretim” ifadesi bitişik yazılmalıdır. 
C) Kitabın ismi olan “Herkes beni engelli      

sanıyor”  
ifadesindeki her sözcüğün ilk harfi büyük harfle       

başlatılmalıdır .  
D) “eğildiği” sözcüğü “eyildiği” şeklinde    

yazılmalıdır. 

https://onedio.com/etiket/aydin/506b54190228f60917601c71
https://onedio.com/etiket/kitap/579b23c6b12f629b07a7af76


 
 
 
 

 

.  

19-20. soruları metne göre cevaplayınız  

Hava basıncındaki değişimi ölçerek, deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteren araçlara            
altimetre denir. (I) Daha anlaşılır bir ifadeyle altimetre sizin bulunduğunuz yerin yüksekliğini ölçer. Altimetre               
aslında bir tür barometredir. Uçaklarda ve helikopterlerde vaz geçilmez ölçüm cihazlarıdır. Ayrıca paraşütçüler             
ve sıcak hava balonu ile uğraşanlar için de çok gerekli bir alettir. Günümüzde bazı teknolojik kol saatlerinde de                  
altimetre bulunur. Yani Ürgüp’te(II) sıcak hava balonu ile turist gezdiren biriyseniz veya paraşütle atlamak gibi               
bir hobiniz varsa altimetre mutlaka bir kol saati kadar yakınınızda olmalıdır. Düşünsenize,(III) paraşütle             
atlıyorsunuz ama yanınızda bir altimetre yok…(IV) 

19) Metinde verilen bilgilere göre paraşütle atlayan biri atlayışı sırasında yanında altimetre bulundurmazsa             
nasıl bir sonuçla karşılaşabilir? 

A) Bulunduğu yerin yüksekliğini bilemeyeceği için ani ısı düşüşüne karşı önlem alamaz. 
B) Bulunduğu yerin yüksekliğini bilemeyeceği için bu yükseklikteki rüzgarın hızını ölçüp buna karşı önlem             

alamaz. 
C) Bulunduğu yerin yüksekliğini bilemeyeceği için paraşütü ne zaman açacağına karar veremez. 
D) Bulunduğu yerin yüksekliğini bilemeyeceği için inmesi gereken yere inemez. 
 

 

20) Metin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir? 

A) Altimetre hava basıncındaki değişikliği ölçer böylece basıncın insanlar üzerindeki zararlı etkisini ortadan            
kaldırır. 

B) Altimetre, paraşüt ve sıcak hava balonu imal edenler için de çok gerekli bir alettir. 
C) Günümüzde bütün teknolojik kol saatlerinde altimetre vardır. 
D) Altimetre, uçak ve helikopter gibi hava araçlarının değişmez mekanik parçasıdır. 
 
 


