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1. 

“Toplamak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki an-
lamlardan hangisinde kullanılmamıştır?
A) Devşirmek, dermek

B) Artırıp biriktirmek

C) Bir araya getirmek

D) Dağınıklıktan kurtarmak

2. Beni yazmak için harekete geçiren, insanlığın tüketim 
ürünlerinden daha fazla harcanıyor oluşu. Tarihin ayağı 
altında ezilen, işlerine yaramayan bir hayattan başka 
sahip oldukları hiçbir şey olmayan milyonlarca insan… 
Buna rağmen çoğu akıllı, güçlü ve iktidar sahibi insanlar 
tarafından sömürülüyorlar.
Altı çizili söz grubu ile anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İnsanların kaynakları harcaması ve hızla tüketmesi

B) İnsanların hayatlarını boş amaçlar uğrunda tüket-
mesi

C) İnsanın ihtiyaç malzemeleri kadar bile değer gör-
memesi

D) İnsanlığın ihtiyacından fazlasını tüketerek kendini 
yok etmesi

3. “İdeal okur bütün yazılanları anonimmiş gibi okur.” 
cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) İyi bir okur okuduğu eserlerin niteliğine önem verir.

B) İstenen düzeyde bir okuyucu okuduklarını sorgular.

C) Nitelikli okur okuduğu eseri kimin yazdığını önem-
semez.

D) İyi okur okuyucusu olduğu yazarın eserlerini takip 
eder.

4. Ne iş yaparsak yapalım, ne olursak olalım çağın ritmini 
yakalayamazsak başarıya ulaşmakta zorlanır ve yaşadı-
ğımız zamanın gerisinde hissederiz. Ben de mesleğim-
le ilgili okumalar yaparken üzerinde çalıştığım dönemin 
tarihi olaylarını da okumalarıma mutlaka eklerim. Çünkü 
her sanatçı kendi dönemine göre değerlendirilmelidir. 
İç dünyamda ve fiziksel olarak yaşadığım olaylarla baş 
etmeye çalışırken de daha önce benzer şeyler yaşamış 
sanatçıların hatıralarını okuyarak onların hayatla baş et-
me şekillerinden ve tecrübelerinden faydalanırım. Tüm 
bu yönleriyle kitaplar bizim hayatımıza ışık tutar ve yal-
nızlıklarımıza çare olur. 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş 
bir cevap olabilir?

A) Neden okumalıyız?

B) Neleri okumalıyız?

C) Ne tür kitaplar okumalıyız?

D) Okurken nelere dikkat etmeliyiz?

5. Araştırmalar kişiler arasındaki iletişimin sadece %7’si-
nin kelimeler tarafından iletildiğini göstermektedir. %38’i 
sesin tonu aracılığıyla gerçekleştirilir. İletişimin en büyük 
kısmı ise yani %55’i fizyoloji ya da vücut diliyle sağlanır. 
Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, kişinin kelimelerle söy-
lediklerinden çok daha fazlasını anlatmaktadır. Beden 
dillerini etkin kullanan kişilerin muhataplarını etkilediği 
görülür. Amacımız karşımızdakini ikna etmekse beden 
dilimizi etkin kullanmalıyız.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A) İkna ve Beden Dili      

B) İyi Konuşmanın Özellikleri

C) İletişimde Ses Tonu    

D) Göz Teması ve Vücut Dili

• Odanı biraz toplasan iyi edersin.

• Annem için bahçemizden çiçek topladım.

• Yazar bütün öykülerini son kitabında toplamış.

• Yatakları topladıktan sonra kahvaltıyı hazırlarım.
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6.  

Bu cümlenin anlamca doğru birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 yaşındayken kardeşi menenjitten ölen Salvador Dali, üç sene sonra annesinin desteği ile resim serüvenine atılmış 
olsa da resim ancak annesinin hayatını kaybetmesiyle onu yaşama bağlayan bir unsur olmuştur.

B) Annesinin desteğiyle resim macerasına atılıp annesinin ölümüyle birlikte resmi kendini yaşama bağlayan en önemli 
öge haline getiren Salvador Dali, 6 yaşındayken menenjitten yaşamını yitiren kardeşinden üç yıl sonra doğmuştur.

C) Menenjitten hayatını kaybeden erkek kardeşinden 6 sene sonra dünyaya gelen Salvador Dali, annesinin desteği 
ile resim macerasına başladıktan üç yıl sonra annesinin ölümüyle birlikte resmi hayatındaki en önemli unsur haline 
getirmiştir.

D) 6 yaşındayken annesinin desteğiyle resme başlayıp annesinin ölümü ile resmi yaşamının en önemli ögesi haline 
getiren Salvador Dali, annesinin ölümünden üç yıl sonra kardeşini menenjitten kaybetmiştir.

7. 

Yukarıda bir akademisyenin iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyeceği çalışması için hazırladığı ölçekler verilmiştir. 
Buna göre araştırma konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim mutluluk ilişkisi    B) Empati yaşam doyumu ilişkisi

C) Saygı memnuniyet ilişkisi    D) Kişiler arası uyum iyimserlik ilişkisi

8. Her eylemin bir adabı vardır. Okumak da bir eylem olduğuna göre onun da bir adabı vardır. Öncelikle ciddiyet ister. 
Metnin sesini duyabilmek için belli ritüelleri yerine getirmek zorundadır insan. Gelişigüzel okumak öğütür okuru, okuma 
obezi yapar; tüketim alkışçısı haline getirir.
Parçada yer alan “okuma obezi” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Baştan savma eserleri dahi okuyan      B) Nitelikli eserleri okumayan

C)  Okuma yol yordamını önemsemeyen         D) Okurken metnin sesini duymayan

• Salvador Dali, 6 yaşındayken menenjitten ölen erkek kardeşinden üç sene sonra dünyaya gelmiştir.

• Salvador Dali’nin annesinin desteği ile başlayan resim serüveni, annesinin ölümüyle birlikte onu hayata bağlayan 
en önemli unsur haline gelmiştir.

• Düşüncelerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim. 

• Başkalarını önyargısız dinlerim.

• Yaşadığım olaylardaki duygularımı sözlerimle ve beden dilimle başkalarına iletebilirim.

• Karşımdakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda konunun açığa kavuşması için sorular sorarım.

• Birisi ile konuşurken sakin bir ses tonu kullanırım.

• Yaptığım şeylere karşı ilgili ve kendini adayan birisiyim.

• Hayat güzeldir.

• Dünyanın iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum.

• Çok gülen birisiyim. 

• Hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum.
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9.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen afişlerden biri değildir?
A)                 B)

C)                 D)

10. Geçmişle bugünü kıyasladığımda dünyada bazı şeylerin hiç değişmediğini söyleyebilirim. Benim hatırladığım geçmiş, 
kendi yaşım kadar. Yani bilinçli olduğum döneme bakarsak o dönemden bu döneme yoksulluğun, eşitsizliğin, maddi 
sorunların hala devam ettiğini görüyorum. O dönemde buna sebep olanlar başkaları belki ama sorunlar bunca yıl sonra 
bile aynı. Bu da aklıma Vincent Vangogh’un şu sözünü getiriyor: - - -
Bu boşluğa parçanın akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Sadece geçmişe ya da şimdiki zamana önem verenler geleceği kaçırırlar.

B) Gelecekte yine yalnızlık, yine o yavan, o gereksiz yaşam var.

C) Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsanız, yelkenlerinizi değiştirin. 

D) Değirmen ortadan kalkmış ama yel halen esiyor.

• Kamekura’nın afiş tasarımında iç içe dairelerin, koyu içinde açık, açık içinde koyu çağdaş bir yoruma ulaştığı 
söylenebilir. Zemin rengi olarak kullanılan kırmızının dairelerde de devam etmesi, daha az kullanılan beyaz ve 
siyahı daha etkili duruma getirmektedir.

• Glaser’ın 1967’de bir şarkıcının en çok satan albümü için tasarladığı afiş en iyi bilinen çalışmasıdır. Bu afişte 
şarkıcıyı temsil eden bir siluet bir fon üzerine yerleştirilmiş, şarkıcının müziğinin dinamizmi ve enerjisi rengârenk 
betimlenmiştir.

• Paul Rand afişinde kırmızıya karşılık yeşil, geometrik biçime karşılık organik biçim, koparılmış veya yırtılmış 
kenarlı biçimlere karşılık keskin kenarlı biçimler kullanmıştır.

• Tanaka temel geometrik formlar olan kare, üçgen ve daireyi geleneksel japon formlarıyla birleşerek çağdaş bir 
afiş tasarlamıştır. Bu afişte her geometrik form bir rengi veya her renk bir geometrik formu temsil eder gibidir.
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11. Uzun yolculuklarda yanınızdaki ile konuşmaya açıksanız 
sizde dostluğun “akça mayası” var demektir. Sizi günün 
ve gecenin bir vaktinde arayan arkadaşınızla konuşup 
telefonu kapattığınızda bir iki saatten fazla zaman geç-
tiyse sizde yine o maya vardır. Beraber oturduğunuzda 
karşı tarafın sıkılmaması için daldan dala atlayarak sü-
rekli bir şeyler anlatma ihtiyacı hissetmiyorsanız sizde 
o maya vardır. Hoşunuza gitmeyen bir durum olduğun-
da, yanlış bir söz işittiğinizde mesela, çılgınca öfkelenip 
masadan kalkabiliyorsanız ve günlerce, aylarca, belki 
yıllarca küs kalabiliyorsanız “akça mayanız” oldukça sağ-
lamdır. Dünyanın en değerli hediyelerini aldığınız veya 
verdiğiniz, en büyük iyilikleri gördüğünüz veya yaptığınız 
durumlarda zerre minnet duymuyor ve beklemiyorsanız 
dostluğunuz sağlamdır. Romalı hatibin de dediği gibi 
“Kendinle konuşur gibi her şeyi konuşmayı göze alabili-
yorsan dostun var demektir.”
Bu metne göre içinde “dostluğun akça mayası” bulu-
nan kişinin özelliklerden biri değildir?

A) Dostu istemediği bir şey yaptığında uzun süre onun-
la küs kalabilir.

B) Yanındaki kimseyi önceden tanımasa bile onunla 
sohbet edebilir.

C) Dostunun yaptıkları ve dostuna yaptıkları için borçlu 
hissetmez.

D) Karşısındaki derdini anlatırken onu teselli için başka 
konulardan bahseder. 

12. Değişim, dönüşüm, yenilenme… Belki birkaç kavram 
daha sıralayabiliriz aynı heyecanı veren. Bir yerden bir 
yere geçmek ya da durağanlıktan kurtulmak, yeni bir taş 
koymak duvara... Dünyayı yerinden oynatacak büyük 
değişimler değil, benim içimdeki heyecanı alevleyen. 
Kitapların ya da kitaplığın yerini değiştirmek, bitki çayı 
içtiğim fincanı yenilemek, yeni bir ajandaya yeni notlar 
tutmak mesela… Öyle büyük değişimlere kalkışacak 
mecali kendimde bulamadığımdan küçük kıpırtılar bile 
mutlu ediyor beni. İlkbaharın coşkusu, Yeşilırmak’ın ren-
gine kavuşması, kuşların camların önüne gelip sabah 
selamları, yeni bir kitaba başlamak…
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme  B) Söyleşi 
C) Anı   D) Makale

13. Bir Türkçe  öğretmeni öğrencilerinden Türkçe projesi için 
oyun hazırlamalarını istemiştir.
Öğrencilerin hazırladığı oyunların numarası, adı ve 
puan değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ayça, Beril, Ezgi, Filiz’in hazırladığı oyunlar ve aldıkları 
puanlarla ilgili olarak bilinenler şunlardır:

• Ayça ve Filiz’in aldığı toplam puan ile Beril ve Ezgi’nin 
aldığı toplam puanlar eşittir.

• Ezgi bir oyun, diğerleri ikişer oyun hazırlamıştır.

• “Gizli Kelimeyi Bul” yalnızca Filiz tarafından hazır-
lanmıştır.

• “Sesteşini Keşfet” iki öğrenci tarafından hazırlan-
mıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yan-
lıştır?

A) Beril 2 ve 3 numaralı oyunları hazırlamıştır.

B) Ayça 2 ve 4 numaralı oyunları hazırlamıştır.

C) Filiz’in hazırladığı ikinci oyun “Kare Bulmaca”dır.

D) “Türkçesini Bil” iki kişi tarafından hazırlanmıştır.

14. Gitar dersi almak istedim. Okuldaki öğrencilere ücretsiz 
gitar kursu vereceklerdi.  Babam duyar duymaz reddetti. 
Sen derslerine bak, dedi. Oysa bir müzik aleti çalmayı ne 
kadar istediğimi bildiğini zannediyordum. Eğer izin vermiş 
olsaydın bendeki yerin daha farklı olacaktı babam.
Bu cümledeki altı çizili eylemsilerin türleri aşağıdaki-
lerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) İsim Fiil - Sıfat Fiil - Zarf Fiil

B) Sıfat Fiil - Zarf Fiil - İsim Fiil

C) Zarf Fiil - İsim Fiil - Sıfat Fiil

D) Zarf Fiil - Sıfat Fiil - İsim Fiil
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Oyun 
Numarası Oyunun Adı Oyunun Puan 

Değeri

1 Gizli Kelimeyi Bul 5

2 Türkçesini Bil 10

3 Sözcük Avı 10

4 Kare Bulmaca 15

5 Sesteşini Keşfet 20
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15. Açıklama: Cümlede sıfat fiillerden sonra bir isim yer 
alır. Bazı durumlarda bu isim düşer ve sıfat fiil tek 
başına kullanılarak adlaşmış sıfat fiil olur. “Çok bilen 
çok yanılır.” cümlesinde “bilen” sözcüğü adlaşmış sıfat 
fiildir.

(I) Boy atmalarına yetecek toprak bulamayan ağaçlar 
devrilip kuruyordu. (II) Kuruyanların üzerinde oturmak 
çok rahattı. (III) Devrilmemiş hurma ağaçları yeşil bir 
dam gibiydi. (IV) Bu damın altına yansıyan suyun karışık 
titreşimleri muazzam görünüyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
adlaşmış sıfat fiil vardır?

A) I   B) II     

C) III   D) IV

16. Sık sık ve içten gülmenin hastalıklarla mücadeleye 
yardımcı olduğunu, kortizol seviyesini düşürerek stresi 
azalttığını okudum tam da gülmeye ihtiyaç duyduğu-
muz şu günlerde. Oxford Üniversitesi bilim insanlarına 
göre gülmek ve şöyle ağız dolusu bir kahkaha, yalnızca 
mutlu olmamızı sağlayan endorfinin salgılanmasına yol 
açmıyor, aynı zamanda ağrıyı da azaltıyormuş. Gülmeyi 
unutmuş somurtkan yüzler için ne güzel haber! “Benim 
için değil, kendin için gül be adam.” diyor adeta.  
Paragrafta virgülün (,) aşağıdaki kullanımlarından 
hangisine örnek yoktur?

A) Eş görevli kelimeleri veya kelime gruplarını ayırmış-
tır.

B) Ara sözleri, ara cümleleri belirtmek için kullanılmış-
tır.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış-
tır.

D) Yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için 
kullanılmıştır.

17. Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar 
verilmiştir.
• Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında 

geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak keli-
meleri büyük harfle başlar.

• Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük 
harfle başlar.

• Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, 
göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar. 

• UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, 
il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Tüm yöre halkı basın açıklaması yapmak için belir-
lenen saatte Zafer Meydanı’nda toplanmıştı.

B) Dört yol ağzına gelince Son Nokta bakkaliyesinden 
hemen sola döndüğünde bahçemizi göreceksin.

C) Asya Yakası’nın İlk ne zaman kullanıldığı bilinmese 
de Osmanlı’dan beri kullanıldığı kesindir

D) Göreve başladığım Yukarı Avlan köyü, etrafı çorak 
dağlarla çevrili, merkeze uzak bir köydü.

18. “Görünmez Kentler” sadece birkaç sayfalık kent tasvirin-
den yola çıkarak dakikalarca hayal kurdurmayı, alternatif 
hikâyeler yaratmayı ve bunları yaparken temel olgular 
hakkında düşündürmeyi başarır. Bu yüzden, mümkün 
olanının en azını vererek böylesine zengin dünyalar ya-
ratan bir kitap.
Altı çizili cümle ile ifade edilmek istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) İçeriğinin yetersiz olmasına rağmen anlatımının 

zengin olduğu

B) Detaylı anlatımı ile okuyucuya doyurucu bir içerik 
sunduğu

C) Okuyucusuna farklı dünyaların kapılarına araladığı
D) Laf kalabalığına girmeden okuyucunun zihninde 

geniş çağrışımlar yarattığı

N
C

E
L

i
K

y
a

y
ın

l
a

r
ı



NCELiK yayınları

Öncelikle Bir Adım Önde

        

   

Hibrit Türkçe Deneme 8 1

8

19. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre 7-15 yaş arası çocukların salgın öncesi ve sonrası ekran önünde geçirdiği 
süreler aşağıdaki gibidir:
Salgın öncesi ekran süresinde en az oran, 10 saatten fazla ekran önünde kalanlarda iken, salgın sonrası da değişmemiştir. 
Salgından önce araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası “1-3 saat arası ekran önünde kalıyorum.” demişken 
salgın sonrasında bu durum değişmiş, “1-3 saat arası ekran önünde kalıyorum.” diyenler ikinciliğe gerilemiştir. Salgın 
sonrasında ekran önünde 7-10 saat geçirenlerin oranı da artmıştır.

Bu raporun grafikleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B)

C)

D) 
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20. Aşağıdaki tabloda çeşitli sebze ve meyvelerin yetişme kriterleri verilmiştir. Bu kriterler A, B, C ve D ana başlıklarında 
alt kriterlere ayrılmıştır. Alt kriterlerde birden fazla X olduğunda o sebze ve meyve için tüm şartlarda yetişebildiği 
anlamına gelmektedir. Örneğin ıspanak hem nemli hem de kuru toprakta yetiştirilebilmektedir.

Bir çiftçinin yaşadığı bölgenin iklim ve toprak özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Her iki grafikten de yararlanarak kısa sürede sebze-meyve yetiştirmek isteyen çiftçi aşağıdaki ürünlerin hangisini 
yetiştirebilir?

A) Ispanak B) Patlıcan  C) Kavun  D) Bamya

A B C D

MEYVE
Bol güneş 

ister.
Güneş 

sevmez.

Nemli 
toprak 
sever.

Kuru 
toprak 
sever.

Yetişme 
dönemi 

uzundur.

Yetişme 
dönemi 
kısadır.

Soğuk 
havalara 

dayanıklıdır.

Soğuk 
havalara 

dayanıksızdır.

Bakla
X X X X

Bamya
X X X X

Bezelye
X X X X

Biber
X X X X

Brokoli
X X X X X

Enginar
X X X X X

Havuç
X X X X X

Ispanak
X X X X X X

Karnabahar
X X X X

Kavun
X X X X X

Patates
X X X X

Patlıcan
X X X Xw

Toprak Yapısı: Nemli
Güneşli gün sayısı: 90/365 (365 günün 90 günü bol güneşli)
Soğuk geçen gün sayısı 240/365 (365 günün 240 günü soğuk)


