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Türkiye'nin batı sahilinde bulunan Çeşme en güzel (I) bölgelerinden biri. Dört mevsim 
gezilebilen bu ilçe doğa (II) tutkunlarının en sevdiği yerlerden biridir. Çeşme'nin rengarenk 
gece hayatı ve emsalsiz (III) kumsalları, kışların da (IV) ılık geçmesi (V) dalgıçların uğrak 
noktası olmasını sağlıyor. 

Yukarıda numaralanmış kelimelerden hangisinin sözcük kökünün türü diğerlerinden 
farklıdır? 

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

  

Mevsim geçişleri çoğu insanda (I) yenilenmeyi öğretir. Yeni bir mevsim (II) yaklaştıkça 
heyecanım çoğalır. Soğuk (III) olmayan günlerde gezerim. Arkadaşlarımla zaman (IV) 
geçirmek en sevdiğim etkinliklerdendir. Onlarla geçmişi (V) çağrıştıracak konuları tartışırız. 

Yukarıda numaralanmış kelimelerden hangisi “ulaç (bağ-fiil, zarf-fiil)” eki almıştır? 

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

  

(I) Adam sessizce oyuncakların yanında oturan oğluna yaklaştı. (II) Çocuğun yanına 
yaklaştıkça kıyafetinin ayrıntılarına dikkat etmeye başladı. (III) Çocuğun en sevdiği kıyafeti 
gece gündüz çalışarak almıştı ona. (IV) Kendini hapse götürecek bir suç da işlemediği için 
sevinmişti. (V) Çocuğuna tekrar baktığında çocuğun saç şekline dikkat etmeye başlamıştı. 

Yukarıdaki metinde numaralanmış tümcelerin hangisinde "hece kaybı" (ünlü düşmesi) 
yoktur? 

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

  

Seneler sonra umulmadık bir zamanda benimle tartışmak onu çok üzmüştü. 

Yukarıdaki tümcenin öznesi aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisiyle meydana 
getirilmiştir? 

A) Ad tamlaması (isim tamlaması) 

B) Sıfat tamlaması 

C) Ad - Eylem (isim - fiil) Grubu 



D) Ulaç (Zarf-fiil) grubu 

E) Ortaç (Sıfat-fiil) grubu 

  

Şu ana dek karşılaştığım arkadaşlarımın hepsiyle güzel anılarım var. (II) Bu anılarım yıllar 
geçtikçe beni daha da mutlu ediyor. (III) Beni üzen anılarımı ise fazla düşünmemeye 
çalışıyorum. (IV) Küçük çocukken yaşanan bu anılar hemen herkesin yaşayacağı şeylerdir. 
(V) Sonuç olarak kimse mükemmel bir çocukluk yaşamıyor değil mi? 

Yukarıdaki metinde numaralanmış tümcelerle ilgili verilen yargılardan hangisi 
yanlıştır? 

A) I. tümcede belgisiz adıl kullanılmıştır. 

B) II. tümcede gösterme ön adı (işaret sıfatı) kullanılmıştır. 

C) III. tümcede azlık - çokluk belirteci (miktar zarfı) kullanılmıştır. 

D) IV. tümcede niteleme ön adı kullanılmıştır. 

E) V. tümcede yer - yön belirteci kullanılmıştır. 

  

Türk askerleri güney yönünde ilerliyordu. İlerlediği yönde (I) olağan üstü bir olay 
yaşanmamıştı (II) sanki. Yol üstünde bir çocuk askerleri (III) seyrediyordu. Daha sonra 
askerler Sakarya kıyısına yaklaşınca bir bombardıman (IV) başlayıverdi. Bu patlamaların 
nedenini (V) komutan da anlayamadı. 

Yukarıdaki metinde numaralanmış kelimelerden hangisinde yazım yanlışlarından biri 
yapılmıştır?  

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

  

  

Babası sinirlendi ( ) ( ) Tam da beni çağıracak zamanı buldun ( ) değil mi ( ) ( ) dedi. 

Yukarıdaki tümcede parantezle ( ) gösterilen alanlara sırayla hangi noktalama işaretleri 
konmalıdır? 

A) (;) (“) (,) (?) (”) 

B) (:) (“) (...) (?) (”) 

C) (;) (-) (.) (?) (,) 



D) (:) (“) (,) (?) (”) 

E) (:) (“) (...) (?) (”) 

  

(I) Hindistan'da Hint Denizi’nin kenarındaki Jodhpur şehrinin yakınlarında, Bajau su 
göçebelerinin suyun ortasında inşa ettikleri yerleşim yerleri, günümüz insanlarına çok şey 
anlatıyor. (II) Kar yağıp havalar soğuduğunda sığınabilecekleri bir evleri varsa mutluluktan 
uçan bu insanlar bizim çağdaşımız. (III) Sosyal medyaya ve televizyonlara gark olmuş, bir işe 
emek verdikçe daha da fakirleşen bizleri doğallıklarıyla şaşırtıyorlar. (IV) “Maddi olarak 
hiçbir şeyleri olmayan bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar mutlu yaşayabiliyorlar?” diye 
düşünmeden edemiyorum. (V) Bajau su yaşadıkları yerlerde, günlük yaşam çok doğal bir 
şekilde akıyor. (VI) Kadınları balıkçı teknelerinin temizliği, bakımı, çocuklarla ilgilenmenin 
yanı sıra ev işleriyle de ilgileniyorken erkekler, günü balık avına çıkarak geçiriyor. 

Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin 
hangisiyle başlar? 

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

  

  

(I) Konya’nın eski resimlerinde genellikle boş ve kıraç arazinin sade fakat ilgi çekici bir 
sunumu vardır. (II) Cumhuriyet kurulmadan önce Konya’da yerleşik bir yaşam henüz yokmuş 
gibi bir ıssızlık göze çarpar. (III) Konya’nın şehir merkezinin uzun seneler boyunca nasıl 
yapıldığı, tarihî gelişimine bakılarak bir bulmaca gibi izi sürülebilir. (IV) Bu geniş düzlüklerin 
kısa bir sürede beton yığınlarıyla bu kadar donatılmış olması ise hayret uyandıran bir 
durumdur. (V) Buranın yerlisi Ahmet amca da söz konusu ıssızlığın yerini nasıl kısa zamanda 
yaşam alanlarının ve gündelik hayat koşturmacasının aldığını çarpıcı bir şekilde anlatır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozan cümledir? 

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

 


