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1.  “Yüzyıllardır devam edegelen “Öğretmen anlatır, 

öğrenci dinler.” şeklindeki klasik, öğretici öğretim 

sistemi, biraz da teknolojik gelişmelerin zorlaması ile 

ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.” 

Yukarıda verilen cümle ile anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Öğretmenlerin dersi anlatması öğrencilerin de dersi 

dinlemesi yüzyıllardır devam eden ve değişmeyen 

eğitim öğretim yöntemidir. 

B)Teknik bilimlerin gelişmesi alışılmış öğretim 

yöntemlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. 

C)Teknolojinin gelişmesiyle beraber eğitim – öğretim 

sistemi içersinde farklı yöntem ve teknikler 

kullanılmaya başlanmıştır. 

D)Eğitim – öğretimin daha verimli olabilmesi için 

teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak gerekir. 

 

 

 

 

2. “İnternet, Sanayi Devrimi kadar büyük bir değişimi 

temsil ediyor. Hayatın her yönünde köklü değişimler 

yaşıyoruz. Sektörler yok oluyor, yeni sektörler 

doğuyor, yeni meslekler ortaya çıkıyor. İşin temelinde 

bilgi ve haberleşmenin gelişmesi demek bilgi ve 

haberleşme içeren elektronik aygıtların üretilmesi, 

saklanması, işlenmesi ve sunulmasının kolay, hızlı ve 

ucuz olması demektir. Bunun sonucunda insanların 

bilgiye erişiminde, kendi aralarında haberleşmesinde, 

bilgi/belge/sayısal nesne paylaşımında sıçrama 

yaşandı. Yaşam internetin etkisiyle değişmeye başladı. 

Çalışma, eğlenme, öğrenme, alışveriş, haberleşme, 

kamu hizmetleri gibi hizmetlerde önemli değişimler 

meydana geldi.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)İnternet, yaşamımızın her alanında kalıcı 

değişiklikler getirmiştir. 

B)İnternet ile birlikte öğrenme, haberleşme, çalışma 

gibi alanlarda değişimler olmuştur. 

C)İnternet, yeni mesleklerin ortaya çıkmasını 

sağlamakla beraber bazı mesleklerin de önünü 

kapatmıştır. 

D)İnternet sebebiyle boşanma oranlarında ciddi artışlar 

görülmeye başlamıştır. 

 

3 ve 4. soruları aşağıda verilen metne göre 

cevaplayınız. 

Bir eğitim fakültesinin Türkçe, sosyal bilgiler, 

matematik, fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinin 

doktora mülakatlarına Hasan, Nazlı, Nesrin, Ersin, 

Gökhan, Nilay ve Yiğithan katılmıştır. 

Doktora mülakatları ile ilgili bilinenler şunlardır: 

- Mülakatlar hafta içi günlerde yapılmıştır. 

-  Kadınlar sadece sayısal bölümlere mülakat 

başvurunda bulunmuştur. 

- Sözel bölümlerin mülakatları perşembe ve cuma 

günleri gerçekleşmiştir. 

- Sayısal ve sözel bölümler aynı günde mülakat 

yapmamıştır.  

- Erkeklerden Ersin ve Yiğithan sayısal bölümlere 

mülakat başvurunda bulunmuştur. 

 

3. Yukarıda verilen metin ve verilerden hareketle 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Yiğithan mülakata çarşamba günü girmiş olabilir. 

B)Gökhan, Türkçe öğretmenliği bölümüne mülakat 

başvurusu yapmış olabilir. 

C)Ersin, mülakata salı günü girmiş olabilir.  

D)Nilay, mülakata cuma günü girmiş olabilir. 

 

4. Yukarıda verilen metin ve verilen bilgilere göre 

aşağıdakilerden hangisi matematik öğretmenliği 

bölümüne mülakat başvurusu yapmış olamaz? 

A)Hasan 

B)Nesrin 

C)Ersin 

D)Nazlı 

 

5. “Denizaltı mağaraları kıyı bölgelerinde genellikle 

dalgaların kayaları aşındırmasıyla oluşur. Dalgalarla 

birlikte kayaların kimyasal yapısı da mağara 

oluşumunda etkilidir. Ülkemizin denizaltı mağaraları 

yönünden çok zengin olduğu söylenebilir. Özellikle 

Akdeniz kıyıları karstik kayaç yapısının da etkisiyle 

denizaltı mağaralarının oluşumu için uygun ortamlar 

yaratır.” 

Yukarıda verilen metne aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A)Denizaltı mağaraları deprem oluşumuna neden 

olmaktadır. 

B)Denizaltı mağaralarının kimyasal yapısı sağlığı 

olumlu etkilemektedir. 

C)Ülkemizdeki bazı bölgelerin uygun olması denizaltı 

mağaralarının oluşmasını sağlamıştır. 

D)Ülkemizde denizaltı mağaraları yakın zamanda 

oluşmaya başlamıştır. 
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6 – 10. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. 

Öğle vaktiydi. Hava da oldukça sıcaktı. İhsan, arkadaşı Cahit ile buluşup konuşmak için buluşma saatinden 15 

dakika önce Üsküdar’a geldi. Bunu hep yapardı. Kiminle buluşursa buluşsun mutlaka buluşma saatinden önce gelirdi. 

Kimseyi bekletmezdi. Aynı zamanda bekletilmekten de hoşlanmazdı. Birisi buluşmaya geç kaldığı zaman sinirlenirdi 

ona. Ondan geçerli mazereti olmasını isterdi. 

 Bugün de öyle oldu. İhsan’ın arkadaşı Cahit gecikmeye başladı. İhsan ise bir ağaç gibi aynı yerde dikilmiş 

bekliyordu arkadaşı Cahit’i. Tam bululacakları noktada sessizce bekliyordu. Beklerken yolun karşısındaki bir adam 

dikkatini çekti. Uzun boylu, uzun siyah saçlı bir adamdı bu. Giydikleri şeyler ise her zaman görülen cinsten değildi. 

Bu adam da bir süre sonra İhsan’a bakmaya başladı. İhsan hemen gözlerini kaçırdı. Başka bir yöne bakmaya başladı. 

İhsan, adamın dikkatini çekmiş olacak ki adam, İhsan’a yavaş yavaş yürümeye başladı. İhsan fark etti bu durumu. İlk 

önce pek aldırmadı. Kendisiyle ilgisi olmadığını düşündü. Bu arada da içten içe Cahit’e kazıyordu. Geç kaldığı için 

sinirleniyordu. Karşıdaki adam ise İhsan’a doğru çok yaklaştı. İhsan’ın dibine kadar geldi. Yüksek bir sesle: 

- Cahit’i mi bekliyorsun, diye sordu. 

 

6. Yukarıda verilen parçada anlatılan olay 

aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak 

verilmiştir? 

A)İhsan’ın arkadaşı Cahit’le buluşmaya gelmesi ve o 

sırada bir adamın İhsan’la konuşması. 

B)İhsan ve Cahit’in buluşup konuşması ve o sırada bir 

adamın onlara doğru gelmesi. 

C)Cahit’in buluşma yerine gecikmesi sebebiyle 

İhsan’ın oradan ayrılması. 

D)Cahit’in İhsan’la buluşmaya gelememesi sebebiyle 

başka bir adamı göndermesi. 

 

 

 

 

7. Yukarıda verilen metnin türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Masal 

B)Fabl 

C)Hikâye 

D)Destan 

 

 

 

 

8. Soruda verilen metinle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)3. kişi ağzıyla yazılmıştır. 

B)Kanıtlama amacı güdülmüştür. 

C)İkileme kullanılmıştır. 

D)Betimlemelerden faydalanılmıştır. 

 

 

 

 

9. Soruda verilen metinde aşağıdaki söz 

sanatlarından hangisi kullanılmıştır? 

A)Konuşturma 

B)Benzetme 

C)Kişileştirme 

D)Abartma 

 

 

 

 

 

10. Yukarıda verilen parçada altı çizili kelime, 

içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir? 

A)Zarf tümleci 

B)Nesne 

C)Özne 

D)Yer tamlayıcısı 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası 

yapılmıştır? 

A)Tarih öncesi Anadolu’nun biyoçeşitliliğinde 

yolculuğumuz devam ediyor. 

B)Bugün tropik iklim kuşağında gördüğümüz 

gergedanların temsilcileri günümüzden 24 milyon - 5 

milyon önce Miyosen dönemde Anadolu’da yaşıyordu. 

C)Sualtı Araştırmaları Derneği de (SAD) uzun bir 

süredir DEMA (Türkiye Kıyıları Deniz Mağaraları 

Envanter Projesi)  ismiyle ülkemizdeki denizaltı 

mağaralarının dökümünü oluşturmaya çalışıyor. 

D) Bu türler, herhangi bir tehlike karşısında hemen ters 

dönüp sırt üstü yatar ve hareketsiz beklerler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “Dr. Turan Bilgin, 01. 07. 2017 tarihinde önemli 

bir bilgi açıklamak için kameraların karşısına 

geçmiştir.” 

Yukarıda verilen cümlede “nokta(.)” hangi işleviyle 

kullanılmamıştır? 

A)Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya 

harflerden sonra konur. 

B)Cümlenin sonuna konur. 

C)Bazı kısaltmaların sonuna konur. 

D)Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 

sayıları birbirinden ayırmak için konur. 
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13. “Su baskınlarının yıkıcı etkileri meteorolojik 

koşullar ve topoğrafyanın yanı sıra ormansızlaşma ve 

doğal bitki örtüsünün tahribatıyla da artıyor. Erken 

uyarı sistemleri, şehirleşme için uygun alan seçimi, 

mühendislik önlemleri ve halkın bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi gibi etkinliklerle su baskınlarının 

yıkıcı etkileri büyük oranda azaltılabilir. Bunların yanı 

sıra şehir ve iskân planlarının yörenin meteorolojik ve 

hidrojeolojik koşullarına uygun hazırlanması ve 

kullanılacak inşaat tekniklerinin bu koşullara uygun 

seçilmesi risklerin azaltılmasında önemli bir 

unsurdur.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A)Ormanların azalması su baskınlarını artırmaktadır. 

B)Su baskınları bazı önlemlerle azaltılabilir. 

C)Su baskınları sebebiyle birçok insan yaşamını 

kaybetmektedir. 

D)İskân planlarının o bölgenin meteorolojik ve 

hidrojeolojik koşullarına uygun hazırlanması su 

baskınlarını azaltabilir. 

 

 

 

 

14. I. Daha sonra Ay görüntülerinin bilgisayarlar 

yardımıyla incelenmesiyle başka yüzlerce çukur daha 

olduğu anlaşılmış. 

II. Bugüne kadar 29 kraterin içinde 200’den fazla 

çukur keşfedilmiş. 

III. Ay’ın yüzeyindeki çukurlar, ilk olarak Japonya’ya 

ait Kuyaga uzay aracı ile yapılan gözlemler sırasında 

keşfedilmiş. 

IV. Keşfedilen çukurların çapları 5 ile 900 metre 

arasında değişiyor. 

Yukarıda verilen cümleler, anlamlı bir şekilde 

sıralandığında sıralama nasıl olmalıdır? 

A)II – III – IV - I 

B)III – I – IV – II  

C)I – II – III – IV 

D)II – III – I – IV 

 

 

 

 

15. “İnsanımız ömrünü televizyon karşısında geçirerek 

aklına diyet yaptırıyor.” 

Yukarıda verilen cümlede altı çizili kelimeyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Kendisini geliştirmek. 

B)Düşünce dünyasını geliştirmemek. 

C)İleri görüşlü olmamak. 

D)Olayları ve kavramları iyi bir şekilde 

değerlendirmek. 

 

 

 

 

 

16. “Fiilimsiler, fiillere getirilen birtakım eklerle 

türetilerek cümle içinde isim, sıfat ya da zarf görevinde 

kullanılan sözcüklerdir.” 

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? 

A)Olayların ne kadar ileri gitmesi ve onların bu 

olaylara müdahale etmemesi beni ziyadesiyle üzdü. 

B)Bilgenur, sabah saatlerinde bu sokaktan geçerken 

karşına çıkacak tanıdık bir yüz aradı. 

C)Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar’ın okunası ve 

önemli kitaplarından bir tanesidir. 

D)Bilgisayardaki sesler ve bilgisayarın ekranının 

görüntüsü beni iyice huzursuz etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisince ara söz 

nesnenin açıklayıcısı göreviyle kullanılmıştır? 

A)Yakup Kadri’nin o muhteşem romanını -Yaban’ı- 

ilk defa ortaokul yıllarımda okumuştum. 

B)Güneye -Akdeniz’e- yaz aylarında gideriz. 

C)Üniversiteye giriş sınavına memleketimde, 

Ankara’da, gireceğim. 

D)Babam, örnek aldığım insan, bana birçok şey 

öğretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi olumlu, devrik bir fiil 

cümlesidir? 

A)Uzun süredir bu kampanyayı ve buradan 

alacaklarımı bekledim. 

B)Bu konulardan uzunca bahsedince kavga çıktı 

mahallede. 

C)Sıcaktı hava memleketimin her tarafında. 

D)İlkbaharın gelmesi, heyecan uyandırmadı onda. 
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19. “Pek çok gözlem ve bulgu her şeyden önce de 

canlılar dünyasında çok yaygın oluşu uykunun beyinde 

önemli işlevleri olduğuna işaret ediyor. Görünüşe göre 

tüm hayvanlar, bir süre bilinçsiz ve tepkisiz halde 

olmanın getirdiği büyük risklere rağmen uyuyor. 

Yapılan araştırmalar kuşlardan arılara, iguanalardan 

hamamböcekleri ve sirke sineklerine çok çeşitli 

canlıların uyuduğunu gösteriyor. Bazı canlılar yaşam 

düzenlerinde uykuya yer verebilmek için sıra dışı 

özellikler bile geliştirmiş. Örneğin nefes almak için su 

yüzeyine çıkması gereken yunusların ve başka bazı 

deniz memelilerin uyku düzeninde beynin iki yarım 

küresi dönüşümlü olarak uyuyor. Son 20 yılda yapılan 

araştırmalar uykuya neden ihtiyaç duyduğumuz 

sorusuna kısmen de olsa açıklama getirdi. Bu konuda 

varılan en bariz sonuç ise uykunun tek bir işlevinin 

olmadığı. Uyku bağışıklık sisteminin iç işleyişinden 

sağlıklı hormon dengesine, duygusal ve ruhsal sağlık 

durumundan öğrenme ve hafızaya kadar çok sayıda 

biyolojik sürecin optimum işlev görebilmesi için 

gerekli görünüyor. Öte yandan uyku olmadığında bu 

işlevlerin hiçbiri tamamen başarısızlığa uğramıyor. Bu 

durumda uykunun bu sistemler için mutlak bir 

gereklilik olmaktan çok bu sistemlerin performansını 

iyileştirici bir etkisi olduğu anlaşılıyor.” 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A)Bazı canlılar hayatlarında uykuya yer ayırabilmek 

için olağan dışı özellikler geliştirmiştir. 

B)Hayvanlar da getirdiği tüm risklere rağmen 

kesinlikle uyumayı ihmal etmiyor. 

C)Uyku, yaşamımızın sağlıklı bir şekilde devam 

etmesi için gerekli olan bir ihtiyaçtır. 

D)İş yerinde yeterli verim alabilmemiz için günde en 

az yedi saat uyumalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Serbest yazma yöntemi, öğrencilerin yazma 

becerilerini geliştirmesi ve yaratıcılıklarını ortaya 

koyması bakımından önemli bir yöntemdir. İstediği 

konuda yazı yazacak olan öğrenci severek ve isteyerek 

kaleme sarılacaktır. Öğretmenin istediği bir konuda 

yazı yazmak istemeyen öğrenci, serbest yazma 

yönteminde istediği ve ilgi duyduğu bir alanda yazı 

yazacağı için gönüllü bir biçimde yazma çalışmasına 

katılacaktır? 

Yukarıda verilen metne göre aşağıdakilerden 

hangisi serbest yazma yönteminin en önemli 

faydasıdır? 

A)Serbest yazma yönteminde öğrenciler daha yüksek 

notlar almaktadır. 

B)Serbest yazmada öğrenciler istediği konuda 

yazdıkları için yaratıcılıkları gelişmektedir. 

C)Serbest yazma tekniği tüm okullarda uygulaması 

gerekir. 

D)Serbest yazma, eğitim – öğretim hayatında yeni 

uygulanmaya başlanmıştır. 
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KDS 7 ÇÖZÜMLER 

1. “Yüzyıllardır devam edegelen “Öğretmen anlatır, 

öğrenci dinler.” şeklindeki klasik, öğretici öğretim 

sistemi, biraz da teknolojik gelişmelerin zorlaması ile 

ilk defa sorgulanmaya başlanmıştır.” cümlesiyle 

anlatılmak istenen “Teknik bilimlerin gelişmesi 

alışılmış öğretim yöntemlerinin sorgulanmasına sebep 

olmuştur.” ifadesidir.  

Cevap: B 

 

2. Soruda verilen parçada “İnternet sebebiyle boşanma 

oranlarında ciddi artışlar görülmeye başlamıştır.” 

yargısına ulaşılamaz. 

Cevap: D 

 

3. Soruda verilen metinde kadınların sadece sayısal 

bölümlere başvuru yaptığı ve sayısal bölümlerin 

mülakatlarının pazartesi, salı ve çarşamba günü 

yapıldığı verilmiştir. 

Cevap: D 

 

4. Hasan sözel bölümlere başvurduğu için matematik 

bölümüne başvuru yapmış olamaz. 

Cevap: A 

 

5. Soruda verilen metne göre “Ülkemizdeki bazı 

bölgelerin uygun olması denizaltı mağaralarının 

oluşmasını sağlamıştır.” yargısına ulaşılabilir. 

Cevap: C 

 

6. Metinde anlatılan olay, İhsan’ın arkadaşı Cahit’le 

buluşmaya gelmesi ve o sırada bir adamın İhsan’la 

konuşmasıdır. 

Cevap: A 

 

7. Soruda verilen metin, olmuş ya da olabilecek bir 

olayın yer, zaman, kişilere bağlı olarak kısa bir şekilde 

anlatılmasıdır. Bu da hikâye türünün özelliğidir. 

Cevap: C 

 

8. Hikâye metinlerinde kanıtlama amacı güdülmez. Bu 

durum makalenin bir özelliğidir. 

Cevap: B 

 

 

 

9. “İhsan ise bir ağaç gibi aynı yerde dikilmiş 

bekliyordu arkadaşı Cahit’i.” cümlesinde benzetme 

sanatına yer verilmiştir. 

Cevap: B 

 

 

 

10. Cümlede yer alan “Üsküdar’a” kelimesi “Nereye?” 

sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısı görevinde 

kullanılmıştır. 

Cevap: D 

 

11. “Sırtüstü” kelimesi birleşik yazılmalıdır. 

Cevap: D 

 

12. Soruda verilen cümlede nokta(.) “Bir yazının 

maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra 

konur.” işleviyle kullanılmamıştır. 

Cevap: A 

 

13. Soruda verilen parçada Su baskınları sebebiyle 

birçok insan yaşamını kaybetmektedir. Yargısına 

ulaşılamaz. 

Cevap: C 

 

14. Soruda verilen cümleler, anlamlı bir şekilde 

sıralandığında sıralama “III – I – IV – II” şeklinde 

olmalıdır. 

Cevap: B 

 

15. Altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen düşünce 

dünyasının zayıf kalmasıdır. 

Cevap: B 

 

16. Bilgisayardaki sesler ve bilgisayarın ekranının 

görüntüsü beni iyice huzursuz etti. Cümlesinde 

herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır. 

Cevap: D 

 

17. Yakup Kadri’nin o muhteşem romanını -Yaban’ı- 

ilk defa ortaokul yıllarımda okumuştum. Cümlesinde 

ara söz nesneyi açıklamıştır. 

Cevap: A 

 

18. Bu konulardan uzunca bahsedince kavga çıktı 

mahallede. Cümlesi olumlu, devrik bir fiil cümlesidir. 

Cevap: B 

 

19. İş yerinde yeterli verim alabilmemiz için günde en 

az yedi saat uyumalıyız. Yargısına ulaşılamaz. 

Cevap: D 

 

20. “Serbest yazmada öğrenciler istediği konuda 

yazdıkları için yaratıcılıkları gelişmektedir.” yargısı 

serbest yazma yönteminin en önemli yararıdır. 

Cevap: B 

 

 

 

 

 

 

 

 


