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1. 

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

Anlamlar

1. Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı
2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
3.  Futbol, hentbol, su topunda kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri
4.  Bölüm, yer veya yan

Cümleler
� Zehra, oyuncağını odanın köşesine fırlattı.
� Kutunun sivri köşesini yapıştırmak için tutkal kullandılar.      
� Anadolu’nun bu uzak köşesinde aradığını bulmak zordu.   
� Falcao, köşe vuruşunu kafasıyla gole çevirdi.     
Yukarıda farklı anlamları verilen “köşe” sözcüğünün hangi anlamı ile ilgili örnek cümle kurul-
mamıştır?

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

2. Çocuk tiyatrosu, çocuklar için eğitici, eğlendirici detaylar ve şarkılarla süslenmiş oyunlar ve bu oyunla-
rın sahnelendiği yerlerdir. Bu sahnelerde her detay çocuklara yönelik düşünüldüğü için çocuklar keyifli 
vakit geçirirler. Çocuk tiyatrosuna ülkemizde devlet tiyatroları da özel tiyatrolar da gittikçe daha çok 
ilgi duymaya başlamıştır. Artık radyoda, televizyonda, sahnede çocuk oyunları daha çok yer almaya 
başladı. Yarışmalar, çocuk oyunlarının sayısını artırıverdi. Bütün bunlar hep özlediğimiz bir gelişimdi. 
Çocuk tiyatrolarının daha da çoğaltılmasını, yaygınlaştırılmasını istiyoruz. 

Bu paragrafta seçeneklerde verilen cümle çeşitlerinden hangisine yer verilmemiştir?

A) Aşamalı durum cümlesi           
B) Tanım cümlesi
C) Sebep sonuç cümlesi               
D) Amaç sonuç cümlesi
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3. Türkiye’de sahil ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılan sa-
hil çamı, 30-40 m’ ye kadar boylanabilen bir ağaçtır. Düz-
gün gövdeli ve kalın kabukludur. Yaşlandıkça tepe formu 
genellikle daha geniş olur ve bozulur. Sürgünleri kalın, 
kaba ve sarımsı kahverengidir. Tomurcuklar büyük, silindi-
rik oval şekillidir. Pulları kırmızı kahverengidir. Uç kısımla-
rında uzunca bir bölüm serbesttir. Yaprakları uzun 12-25 
cm boyunda, bir kısa sürgünden çıkan yaprak sayısı 2 ya 
da bazen 3, kın boyu 2 cm’dir. Yaprak kalınlığı 2-2,2 mm, 

kalın ve kenarları dişlidir. Kozalakları büyük ve kısa saplıdır. Kozalakları genellikle aşağıya dönüktür. 
Kapalıyken genellikle 4-6 cm genişliğindedir. Sert, odunlaşmış ve özellikle yan pervazları belirgin 
şekilde keskindir.

Bu metinde sahil çamı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangileri çıkarılabilir?

I. Düzgün gövdeli ve kalın kabukludur.
II. En fazla 20 m boyuna ulaşmaktadır. 
III. Sahiller dışında yetişmez. 
IV. Tomurcuklarının ve kozalaklarının şekilleri belirgindir. 

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve I

4. Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten etkilenen ögeye nesne denir. Yükleme sorulan “ne, 
neyi, kimi” soruları ile bulunur. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtme 
hâl eki alanlara belirtili nesne, yalın hâlde olanlara da belirtisiz nesne denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili ögelerden hangisi nesne değildir?

A) Annesi tepsiye döktüğü pirinçlerin taşını dikkatlice ayıkladı.
B) En güzel yemek takımı misafirler için hazırlandı.
C) Siz de herkes gibi böyle çalışmalar yapmalısınız.
D) Bütün bu çocuklar, okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

5. I. Kurnaz tilki, kirpinin tortop olmasına aldırış etmeden yanına sokulur, onu bayır aşağı yuvarlaya-
rak yakındaki bir su birikintisinin içine düşürür. 

II. Ama vücudu sivri dikenlerle örtülü olduğundan, bu düşmanlarının pek azı kirpiye saldırmak 
cesaretini bulur.

III. Kirpi eti lezzetli olduğu için kirpinin pek çok düşmanı vardır.
IV. Bunlardan biri de tilkidir. 
V. Sonra da boğulmamak için açılan hayvana saldırarak amacına ulaşır.

Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa sı-
ralama nasıl olur?

A) III – IV – I - II– V B) III – II - IV –I – V C) III – I – V – II – IV D) I – V – II – III – IV
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6. 
İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül 
kullanılabilir.

Yukarıda verilen bilgiye örnek olabilecek cümle seçeneklerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir.
B) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
C) Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.
D) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “açılmak” sözcüğü “ kendine gelmek, ferahlamak, biraz iyileşmek” an-
lamında kullanılmıştır?

A) Denizde yüzerken biraz fazla açıldığımı fark ettim.
B) Gölgede oturunca hemen açıldı. 
C) Hiç kimseye açılmayarak yaşadığım bu altı ay çok zordu.
D) Pantolonun dizleri açıldı.

8. Çay bitkileri, yüksek yağış miktarı ve hafif soğuk iklimlerde en iyi 
şekilde büyür. Bu bitkiler asidik toprakları tercih eder ve farklı yük-
sekliklerde yetiştirilebilir. Daha yüksek kotlardaki bitkiler daha yavaş 
büyür ve daha karmaşık lezzetler ortaya çıkar.

Ana çay üreticileri Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Kenya’dır. Çin ve 
Hindistan, 2016 yılında dünya çayının %60’ından fazlasını üretmiş-
tir. Çay bahçelerinin kırsal alanda artış göstermesiyle birlikte Hin-
distan çay ticaretinde öne geçti ve çay üretiminde Çin’in ana rakibi 
oldu.

Hem Çinliler hem de Japonlarda yeşil çay popülerdir. Çin’de yeşil 
çaylar kavrulur ve dumansı bir tada sahip olurken, Japon yeşil çay-
ları buharda pişirilir ve böylece daha fazla bitkisel lezzet elde edilir.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Aynı çay türünden farklı tatlar elde etmek mümkündür.
B) Hindistan’da çay üretimi artış göstererek dünyada büyük paya sahip olmuştur.
C) Yükseklik bu bitkinin yetiştirilmesinde iklim ve toprak yapısından daha etkilidir.
D) Çaydan farklı lezzetler elde edilmesinde yetiştiği yüksekliklerin etkisi vardır.
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9. 
Münir Özkul, 15 Ağus-
tos 1925’te İstanbul 
Bakırköy’de bir paşa 
torunu olarak doğdu. 
Türk meddah, tiyatro 
ve sinema oyuncusu-
dur.

2003 yılından beri de-
mans ve kronik akciğer 
hastalığı ile mücadele 
eden Özkul, bu tarihten 
beri evinden dışarıya 
çıkmak ve kimseyle 
görüşmek istemedi. 5 
Ocak 2018’de Beyoğ-
lu’nun Cihangir semtin-
deki evinde 92 yaşında 
hayatını kaybetti.

Münir Özkul, İstanbul 
Erkek Lisesi mezunu-
dur. Sanat hayatına 
henüz lise öğrencisiy-
ken 1940 yılında Bakır-
köy Halkevi’nde tiyatro 
ile başladı. 1948’de 
Ses Tiyatrosu’nda sah-
nelenen “Aşk Köprüsü” 
oyunuyla profesyonel 
oldu.

Özkul 1950’lerden itibaren sinema-
da da rol almaya başladı. İlk dönem 
filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile 
Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin 
Şarkısı’dır. 1965’ten sonra sinemada 
canlandırdığı karakterlerle övgü top-
ladı.

Kariyeri boyunca 
200’den fazla filmde rol 
alan Özkul, Sev Karde-
şim filmindeki oyunuy-
la 1972 Altın Portakal 
Film Festivali’nde “en 
iyi erkek oyuncu” ödü-
lünü kazandı.

Hababam Sınıfı’nın 
Mahmut Hoca’sı, Bizim 
Aile’nin Yaşar Usta’sı, 
Adile Naşit’in can eşi, 
Türk filmlerinin vazge-
çilmez babacan adamı, 
Münir Özkul.

Münir ÖZKUL ile ilgili verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Sanat hayatına lise öğrencisiyken başlamıştır.
B) Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla ödül almıştır.
C) Hayatının son zamanlarında sağlık problemleriyle uğraşmıştır.
D) Tiyatro ile ün kazanmıştır.
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1 Hiçbir sözü dinlemiyor, bir türlü yola gelmiyordu. � �
2 Onun gülmesine katlanamıyordu. � �
3 Dalgalar gittikçe artırıyordu şiddetini. � �
4 Çok mutsuz bir gün geçirdi. � �

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış cümlelerden hangisi özelliklerine göre yanlış değerlen-
dirilmiştir?

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

11. Bir yabancı dil kursuna kayıt yaptıran Duru, Selin, Elif, Bilal, Musa, Yahya adlı öğrenciler Almanca, 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca eğitimi alacaklardır.
Aldıkları eğitimle ilgili bilinenler şunlardır:
� Aynı dil eğitimine en fazla iki öğrenci katılmıştır.
� Fransızca eğitimini Selin ve Duru almıştır.
� Erkek öğrenciler aynı dil eğitimini almamıştır.
� Bilal ve Musa İspanyolca eğitimi almamıştır.
� Almanca ve İngilizce eğitimi alan kız öğrenci yoktur.

Yukarıda verilen bilgilere göre seçeneklerden hangisi kesinlikle söylenemez?

A) Yahya ve Elif, aynı dil eğitimini almıştır.
B) Kız öğrencilerin aldıkları dil eğitimleri bellidir.
C) Duru, sadece Fransızca eğitimi almıştır.
D) Erkek öğrencilerin aldıkları dil eğitimleri belli değildir.

12. “Açık mavi gökyüzüne doğru yemyeşil dağlar yükseliyor. Dağların eteklerindeki sis denizinin dalgası, 
kırmızı kiremitli bir evin duvarlarına vuruyor. Yükseltinin ucuna doğru hafif eğimli çayırlıkta otlayan 
ineklerin çıngırak sesleri kulaklara bir melodi gibi geliyor. Bacasından döne döne beyaz dumanların 
yükseldiği kır kahvesinde içilen çaya da paha biçilemiyor doğrusu. Uzaklardan gelen tulum sesinin 
ayakları harekete geçirdiği hatırlandığında bir tebessüm düşüyor yüzlere.“

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Betimleyici anlatım yapılmıştır.
B) Niteleyici sözcükler ağır basmaktadır.
C) Birinci tekil anlatıcı kullanılmıştır.
D) Kolay, anlaşılır bir dille yazılmıştır.
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13. *Bağlaç olan “de” kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır ve çıkarıldığında cümlenin anlamı bozul-
maz. 

*Hal eki olan “-de” ise kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır ve çıkarıldığında cümlenin anlamında 
bozulma olur.

Örneğin “Bahar gelince bizim bahçede köstebekler de görünür.” cümlesinde “bahçede” sözcüğünün 
aldığı “-de” bulunma hal ekidir ve bitişik yazılır. “köstebekler” sözcüğünden sonra gelen “de” bağlaçtır 
ve ayrı yazılır. 

Buna göre, 

I. Yaz tatilinde İzmir’e gelince sizinlede görüşmek isteriz. 
II. Defterini de kalemini de sınıftaki dolabında unutmuş.
III. Geçen haftaki maçtada beraberlik gelince tepkiler çoğaldı.
IV. Okul koridorunda top oynadıkları için şikayet edilmişler. 

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır? 

A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I ve IV

14. Sıfat-fiiller tüm sıfatlar gibi önlerinde bir isimle birlikte tamlama halinde kullanılırlar. Fakat bazı 
kullanımlarda sıfat fiilin nitelediği ismin düşmesiyle adlaşmış sıfat-fiil oluşur.

Yukarıda yapılan açıklamaya uygun olarak seçeneklerde verilen cümlelerin hangisinde adlaş-
mış sıfat-fiil yer almaktadır?

A) Hafta sonu yıpranmış perdelerini yenileriyle değiştirdi. 
B) Sınava giren öğrenciler çıkışta pikniğe gidecekmiş. 
C) Dünkü toplantıya katılmayanlar bugünküne katılamayacaklar. 
D) Okula yeni atanan öğretmeni görünce yüzünde bir tebessüm oluştu.

15. YILLARA GÖRE YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI, TURİZM GELİRİ VE
YAPILAN HARCAMA TUTARI

Yıllar Yabancı Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri (Milyar $)
Ziyaretçilerin Ortalama 

Harcaması ($)
2013 39.226.226 32,3 824
2014 41.415.070 34,4 828
2015 41.617.531 31,4 756
2016 31.365.330 22,1 705
2017 38.620.346 26,3 681

Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Ziyaretçi sayısında yıldan yıla istikrarlı bir artış görünmemektedir.
B) Ortalama 29 milyar dolar gelir elde edilmiştir.
C) Ziyaretçi sayısındaki artış ile turizm gelirindeki artış doğru orantılıdır.
D) 2016’ da ortalama harcanan para bir sonraki yıla göre daha fazladır.
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16. Bağışıklık sistemi, genetik olarak var olan, atalarımızdan aktarılan bilgilerimizi kullanıp, bir mikro-
ba karşı bu bilgiyi işleyip, daha sonra sadece mikrobun olduğu bölgeye odaklanarak savaşan, yok 
edinceye kadar yılmadan uğraşan ve bu deneyimini unutmayıp saklayan, her yeni durum için bu 
tecrübeyi de kullanarak yeni bir yanıt üretebilen bir sistemdir. Bu sistemin çalışması için ise bağı-
şıklığın güçlendirilmesi gerekir. Güçlü bağışıklığı olmayan insanların vücutları zararlı oluşumlara 
karşı koyamaz hale gelir ve yenik düşer. Bağışıklığımızı güçlendirmek için dengeli beslenmeli, 
yeterli ve kaliteli uyunmalıdır.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağışıklık sistemi doğuştan gelen bir yapıya sahiptir.
B) Vücudumuzdaki zararlı oluşumlarla savaşmaktadır.
C) Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız.
D) Bağışıklık sistemi hafızası olan, deneyimlerinden faydalanan bir sistemdir.

17. 
Korku kişinin kendi düşüncelerinin sebep olduğu bir duygudur. ---- Bu nedenle aynı durumla 
karşılaşan değişik kişiler, farklı düşünceleri neticesinde farklı reaksiyonlar verebilirler. Ancak çoğu 
zaman korkuyu yaşayan kişiler bunun kendi düşüncelerinden kaynaklandığını bilmedikleri için et-
kili bir çözüm üretme yoluna gitmezler.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) Bu düşüncelerin içeriğinde “tehlike” olduğu için korku reaksiyonu verilir.
B) İnsanlar, tehlikeli olarak değerlendirdikleri durumlardan uzak kalmak isterler.
C) Korkularımız kendimize verdiğimiz değerin de düşmesine sebep olabilirler.
D) Problem çözme becerisi problemin tanımıyla başlayan beş basamaklı bir süreçtir.

18. 
Yazar, gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini bu yazısında 
toplamış. Duygularını karıştırmadığı için değerlendirme-
leri oldukça isabetli. Gördüğü yerdeki toplumun yaşantısı-
nı, özelliklerini ve coğrafi güzelliklerini tarafsızca anlattığı 
için bir kaynak olarak da kullanılabilir. Dilinin yalınlığı ve 
kendine özgü anlatımı da yazıyı ilgi çekici kılan bir başka 
etken olmuş. 

Bu paragrafta sözü geçen yazar hangi türde metin yazmıştır?

A) Gezi Yazısı B) Eleştiri C) Haber Yazısı D) Deneme
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19. Edilgen çatılı cümlelerde işi yapan belli değildir. Böyle cümlelerin öznesi, sözde öznedir. Örneğin 
“Elma ağacının çürüyen dalları özenle kesiliyordu.” cümlesinde işi yapan belli olmadığı ve aslında 
işten etkilenen varlık olan “elma ağacının çürüyen dalları” özne görevinde olduğu için yüklem edilgen 
çatılıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi edilgen çatılıdır?

A) Mayıs ayında bahçemizdeki fideleri düzenli sulamalıyız.
B) En büyük yeğenim düğün için odasına çıkıp hazırlandı.
C) Ağacın altında yatan koyunlar gök gürültüsünden irkildi.
D) Babamın köyüne yıllar sonra yeni bir öğretmen atandı.

20. “Vaktiyle ormanın birinde canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek 
bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar 
ondan nefret eder, ölümünü beklermiş. Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış, gücü kuvveti kalmamış. 
Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onun-
la konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar. Gelin hep beraber bize bunca kötülük 
eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim, yaptıklarının cezasını az da olsa gömüş olsun böylece, demiş-
ler. Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış, iyice bir dövmüşler onu. Birisi boynuz vuruyor, diğeri 
çifte atıyor, bir başkası ısırıyormuş. Böylece yaman bir öç almışlar aslandan.”

Bu paragrafta anlatılmak isteneni karşılayan atasözü hangi görselde verilmiştir?

A)  B)   

C)  D) 
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