
 

 

 

 

SORU 1 

I. Yazdığım romanların hepsini düşündüğüm 

tarihlerde yayımlatmayı başarmışımdır her zaman. 

II. Düzenli olmayı çok severim. 

III. İşlerimi eksiksiz yapmaya özen gösteririm 

IV. Bana ait olan her şey yerlı yerindedir. 

V. Başladığım işleri planlı yürütürüm. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde birer 

paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl 

olmalıdır? 

A) ll-III-IV-V-l  

B) ll-IV-V-III-I 

C) V-IV-III-II-I  

D) III-I-V-II-IV 

 

 

 

 

 

 

SORU 2 

Küçük Barış, müzik eğitimi alıyordu ve amcası ona bir 

mızıka armağan etmişti. Bir gün amcası mızıkayı çalıp 

çalamadığını merak etti: "Müzik eğitimi nasıl gidiyor?" 

diye sordu. "Artık mızıkayı çalabiliyor musun?" Küçük 

Barış gülümseyerek yanıt verdi: "Hayır amcacığım, 

çalamıyorum ama para kazanıyorum." "Gündüz annem 

1 lira. Gece, babam 2 lira veriyor; çalmamam için..." 

Buna göre, müzik eğitimiyle ilgili asıl anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlanmalıdır. 

B) Müzik eğitimi için temel olan yetenektir. 

C) Müziksiz bir hayat asla düşünülemez. 

D) Müzik için uygun bir ortam gereklidir. 

 

 

 

 

 

SORU 3 

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,  
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan.  
Dönmeyen gemiler olduk açıktan.  
Adımızı soran, arayan var mı? 

Ahmet Hamdi TANPINAR 

Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yaşama sevinci  B) Pişmanlık 
C) Umut   D) Özlem 

 

SORU 4 

Kurduna kuşuna sor söylesin.  
Neydi ulusun o günkü telası? 
Karalar giymişti Anadolu. 
Acı bir yandan, bir yandan gözyaşı 

Yukarıdaki dizelerde anlatılan olay nedir? 

A) Anadolu'daki olumsuz hava 

B) Herkesin telaşlı oluşu 

C) Savaşın çocukları etkilemesi 

D) Kalkınma gayreti 

 

SORU 5 

(I) Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler (II) 

Bir romanın insana sunduğu nice olanaklar vardır. (III) 

Hiç gitmediğimiz yerlere onların sayesinde gideriz (IV). 

Kitaplar, kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlarda 

bize kucak açar (V) Hiç duymadığımız kavramları 

onlarla duyarız. (VI) Üstelik onları bir okumayla 

atacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 

Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü 

sağlamak için numaralandırılmış cümlelerden 

hangileri yer değiştirmelidir? 

A) I-II        B)III-IV       C)lV-V       D) V-VI 
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SORU 6 

Dil, insanların yalnızca birbiriyle anlaşmalarına değil, 

toplum hâlinde yaşamalarına da yardım eder. Bundan 

ötürü toplumun her alanında dilin izleri görülür. Bütün 

toplumsal oluşlar bir yerde dile bağlanır. Dil, ekonomik 

altyapı kadar, düşünsel üstyapıyı da kucaklar, 

deyimlendirir. Bu yönden o, canlı bir ayna gibidir. Hem 

toplumu yansıtır hem de onu etkiler. 

Bu metnin dil ve anlatımı için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.  

B) Benzetme yapılmıştır. 

C) Bir kavramın özelliklerinden bahsedilmiştir.  

D) Tanımlama yapılmıştır. 

SORU 7 

Boğaz'ın en güzel yapılarından biri olan Sait Halim Paşa 

Yalısı, pazar sabahları caz konserleriyle hareketleniyor. 

Ayşe Gencer, Yeşim Pekiner, Sibel Köse ve Banu Kunt 

gibi önde gelen caz vokalistlerinin sahne alacağı 

konserler, pazar kahvaltılarına renk katıyor. 7 Şubat'ta 

başlayacak olan konserler, tüm katılımcılara yalının 

büyüleyici atmosferinde keyif dolu pazar sabahlan 

vadediyor. 

Bu paragraftan yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden 

hangisine kesinlikle ulaşılır? 

A) Boğazda birçok güzel yapı vardır. 

B) Yalı'da her gün bir etkinlik vardır. 

C) Caz müziği ülkemizde ilgi görmektedir. 

D) 14 Şubat'ta da konser verilecektir. 

SORU 8 

Hava ne kadar güzel öğretmenim 
Yollar, ağaçlar kuşlar ne kadar güzel 
Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim 
Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın 
Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya 
Ne olur bizde gidelim 
Burada kalsın kitaplar 
Burada kalsın iğneli karafatmalar 
Kollarından bacaklarından gerilmiş kurbağalar 

Şiirdeki çocuğun özlemi nedir? 

A) Kitaplar 

B) Mutlu bir dünya 

C) Oyunlar 

D) Kırlar 

SORU 9 

Televizyon günlük hayatımızın bir parçası durumunda 

ve vakit geçirme açısından hayatımızda önemli bir yer 

tutuyor. Ancak bu iletişim aracı fazla kullanıldığında 

pek çok zararı da yanında getirir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafla ilgili olamaz? 

 

A) 

 
 
 

B) 

 
 

  

C) 

 
 

  

D) 

 
 

T
u

rk
ce

ci
.N

et
 –

 K
u

b
il

ay
 O

R
A

L
 


