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Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılmış kısmına işaretleyiniz.

1. Şiir; dil işçiliği gerektiren, dili şairin ruhuyla 
ikizleyen bir türdür. Şiirin bir dil işçiliği oldu-
ğunu unutan herkes, şiirde mutlak bir anlam 
arıyor. Üstelik konu şiir olunca herkes o an-
lamın gizli saklı köşelerde şairin belki de hiç 
düşünmediği yerlerde saklandığını sanıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde altı 
çizili sözcüklerden herhangi birinin an-
lamca karşılığı değildir?

A) Duygu B) Bağımsız

C) Değerli D) Bilinmeyen

2. Başarısından şüphe edilmeyen kimseler bile 
geçmişte yenilginin tadına mutlaka bakmış-
lardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle an-
lamca çelişmektedir?

A) Başarısızlığa uğrayanlar da bir gün başa-
rılı olacakları umuduyla denemeye devam 
etmelidirler.

B) Yenilgiye uğramak, zaferden vazgeçmek 
için geçerli bir sebep değildir.

C) Başarılı insanlar şimdiye dek denedikleri 
her işi başarıyla tamamlamışlardır.

D) Başarı, sabır ve emek gerektiren zorlu bir 
yolculuğun sonunda kazanılır.

3. Türkçede aynı sözcük etrafında kurulmuş pek çok deyime rastlamak mümkündür. Bunlardan biri de 
“yüz” sözcüğüdür. Örneğin “kanı çekilip benzi solmak” anlamında ----, “iş ve davranışlarıyla yakınla-
rının övünmesine sebep olmak” anlamında ----, “bir kimsenin utanmasına sebep olmak” anlamında 
---- deyimi kullanılır.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) yüzünü ağartmak B) yüzü kâğıt gibi olmak

C) yüzünü güldürmek D) yüzünü kızartmak
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4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Servet-i Fünun döneminde roman ve 
hikâye türünün en önemli ismi olarak öne 
çıkan yazar, edebiyat otoritelerince Türk 
edebiyatında batılı anlamda ilk romanları 
kaleme alan yazar olarak gösterildi.

İstanbul Eyüpsultan’da 
dünyaya geldi. 93 Harbi’nin 
başlamasının ardından 
babasının işleri bozulduğu 
için ailesiyle İzmir’e gitti.

İzmir’de Ermeni Katolik 
rahiplerinin çocukları için 
kurulmuş yatılı bir okula 
devam etmesiyle Fransız-
ca’ya ilgi duydu ve Fransız 
edebiyatını yakından 
tanımaya başladı. 

1866

Hariciyeci olmak amacıyla 
İstanbul’a geldi fakat 
başvurusu kabul edilmedi. 
Tevfik Nevzad’la “Hizmet” 
ve “Ahenk” gazetelerini 
çıkardı. Fransızcadan 
tercümeler yaptı.

“Sabah” ve “Tanin” gazete-
lerinde; “Resimli Kitap”, 
“Mehasin”, “Musavver 
Muhit” dergilerinde yazdı.
Son romanı “Nesl-i Ahir”, 
“Sabah” gazetesinde 
bölümler hâlinde yayım-
landı.

1885

Recaizade Mahmut Ekrem 
aracılığıyla Edebiyat-ı 
Cedide topluluğuna katıldı.

1896

Önemli Türk romanlarından 
biri olarak yerini alan Aşk-ı 
Memnu eserini yayımladı.

1925

Modern Türk edebiyatına 
romanları ve hikâyeleriyle 
damga vuran yazar, 27 
Mart’ta hayatını kaybetti.

1945

 

4. Bu metne göre Halid Ziya Uşaklıgil’le ilgili,

I. Bir süre yatılı okulda eğitim görmüştür.

II. Fransız dili ve edebiyatına ilgi göstermiştir.

III.  Öykü ve romanlarıyla Türk edebiyatında 
iz bırakmıştır.

IV. Çok sayıda derginin çıkarılmasına öncü-
lük etmiştir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız IV

C) II ve III D) III ve IV

5. Bu metinde altı çizili sözle Halid Ziya Uşaklı-
gil’in vurgulanmak istenen özelliği aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Özgün bir dil ve anlatımının olduğu

B) Eserlerinde açık ve anlaşılır bir kullandığı

C) Edebiyatta geleneksel ile çağdaş olanı bu-
luşturduğu

D) Daha önce işlenmemiş konuları kaleme al-
dığı
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6. Aşağıdaki metinlerin hangisinde doğum günlerinin kutlanma amacına değinilmemiştir?

A) Eski Mısır’da firavunlar taç giydiğinde tanrıya dönüştüklerine, firavunların tanrı olarak yeniden doğ-
duğuna inanılırdı. Taç giyme günlerinin kutlanması da asıl doğum günlerini kutlama geleneğinin 
başlangıcı oldu. Doğum günü kavramının ilk defa kullanıldığı belge olarak İncil’de firavunlardan bi-
rinin doğum gününe atıfta bulunulmuştur.

B) Yunanlılar ay tanrıçası Artemis’e ay şeklinde kekler sunarlardı. Ayın ışıltısını ve tanrıçanın güzelli-
ğini canlandırmak için mumlar yakıp keklerinin üzerine dikerlerdi. Yunanlılar büyük olasılıkla doğum 
günü kutlama fikrini Mısırlılardan aldı. Çünkü firavunların tanrı olarak tekrar doğmalarının kutlan-
ması gibi Yunanlılar da tanrı ve tanrıçalarını kutluyorlardı.

C) Dinle bağlantı kurmaksızın doğum günlerini kutlayan ilk uygarlıklardan biri Romalılardı. Romalılar 
arkadaş ve ailelerinin doğum günlerini bir mutluluk paylaşımı olarak kutlarken hükûmet, herkes daha 
ünlü vatandaşların doğum günlerini gözlesin diye resmî tatiller düzenledi. Ellinci doğum gününü kut-
layan kişiye buğday unu, zeytinyağı, bal ve rendelenmiş peynirden yapılma özel bir kek hediye edi-
lirdi.

D) Her ne kadar 18. yüzyılda doğum günü kutlamaları dünyada yaygınlaşmış olsa da çağdaş doğum 
günü partilerini en çok andıran kutlama Almanya’nın Kinderfeste’si oldu. Bu festival çocuklar için ya-
pılıyordu ve pastalarla kekleri içeriyordu. Çocuklara yaşadıkları ve yaşayacakları yıl için birer mum 
veriliyordu. Mum üflemek ve dilek tutmak da yine bu kutlamaların bir parçasıydı.

7. • Düşünce kazandırma amacı taşımaktadır.

• Nesnel bir dil kullanılmıştır.

• Açıklayıcı bir anlatımla yazılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu özellikleri taşıyan bir metinden alındığı söylenemez?

A) Enginar Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yetişir. Sıcaklığın düşük olduğu iklim 
koşullarında yetişmez. Nemli ve derin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Mavi-mor renkte çiçek-
ler açar.

B) Eskilerin güzel bir sözü vardır: Her şerden bir hayır doğar. Nasıl ki ekonomide birinin zorluğu baş-
kasının talihi olabiliyorsa sosyal hayatta da hastalık, afet veya kriz gibi musibetler, geride -insan ha-
yatıyla kıyas edilemeyecek- olumlu izler bırakabilir.

C) Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Yüksek Mimar ve Mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 
1930 yılında inşa edilmiştir. Yapısal olarak Selçuklu, Osmanlı ve Çağdaş Türk mimarisinin sentezi 
niteliğindedir.

D) Pandemiler, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre bir pan-
demi ancak belli şartları sağladığında başlamış sayılır.
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8. 

Havanın, suyun ve 
toprağın kirlenmesi, bu 
kaynakların kullanılması 

sonucu yetişen tarım 
ürünlerinin ve hayvansal 
ürünlerin insan sağlığı-

na zararlı maddeler 
içermesine sebep olur.

Zehirli hava, su ve toprak 
insan sağlığını doğrudan 

etkilediği gibi bu kaynakların 
kullanılması sonucu üretilen 
tarım ürünleri ve hayvansal 
ürünler yoluyla da etkiler.

Zehirli atık saçan bir fabrika, 
doğal hayatı olumsuz etkiler. 

Bu zehirli atıklar; havayı, 
suyu ve toprağı kirletip 
zehirleyerek sağlık için 

zararlı hâle getirir.

Bu şemada belirtilen sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir çözüm olamaz?

A) Fabrikaları tarım ve hayvancılık yapılan yerlerden uzakta kurmak

B) Zehirli atık üreten bütün fabrikaların faaliyetlerine son vermek

C) Fabrika atıklarını doğal hayata zarar vermeyecek şekilde depolamak

D) Zehirli atıkları süzecek filtre sistemleri geliştirmek
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9. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin 
sonuna üç nokta (…) konur.

Buna göre,

Nihayet geldi hüznün mevsimi sonbahar (I) 
Ayağımın altında sarı yapraklar (II) başımın 
üstünde göçmen kuşlar (III) kara bulutlar (IV)

parçasında numaralanmış yerlerden han-
gisine üç nokta getirilmelidir?

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

10. Fiilimsiler; fiiller gibi olumsuzluk eki (-ma/-me) 
alabilen sözcükler olmakla birlikte isim, sıfat 
ya da zarf olarak kullanılırlar.

Buna göre,

I. Odanın tüm duvarlarını boydan boya  
çizmişler.

II. Ufak tefek çizikler otomobilin fiyatını fazla 
düşürmez.

III. Birikmiş olan tüm borçlarımızın üstünü  
çizerek yardım etti. 

cümlelerinin hangilerinde altı çizili sözcük 
fiilimsidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

11. Ülkemizin sahillerinde de rastlanılan deniz yıldızlarını dünyanın pek çok kıyısında görmek mümkün-
dür. Kıyıdan 7000 metre derinlere kadar birçok yerde görülebilen bu canlılar, midye ve salyangozlar 
gibi deniz canlılarıyla beslenir. Beş kolu yardımıyla her yöne ilerleyebilen bu canlıların üstü dikenlerle 
kaplıdır. Ağızları ise kollarının birleştiği yerde, vücutlarının altında bulunur.

Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisine uyulmamıştır?

A) Bağlaç olan “da/de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük 
ünlü uyumuna uyar.

B) Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğrayan canlı adı olan 
birleşik kelimeler bitişik yazılır.

C) Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar.

D) Sayılar harflerle de yazılabilir; buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda 
rakam kullanılır.
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12. Aşağıda fiil ve sıfat-fiille ilgili bazı örnekler 
verilmiştir.

• “Üstümüzde martılar uçuyordu.” cümle-
sindeki “uçuyordu” sözcüğü çekimlenmiş 
bir fiildir.

• “Uçan martıları izledik.” cümlesindeki 
“uçan” sözcüğü fiil anlamını korumakla 
beraber kendinden sonraki ismi niteleyen 
bir sıfat-fiildir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de sıfat-fiil yoktur?

A) Züccaciye açılmış kapanan marketin ye-
rine.

B) Bundan böyle cevaplamayacağım sordu-
ğun soruları.

C) Kıskanılası bir güzelliğe sahipti kızların her 
biri.

D) Utanmış bizi bir anda karşısında görünce.

13. Aralarında ortak yön bulunan iki varlıktan za-
yıf olanın güçlü olanın özellikleriyle anlatılma-
sına benzetme denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi-
sinde benzetmeye başvurulmamıştır?

A) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya

 Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya

B) Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

 Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

C) Tohum saç, bitmezse toprak utansın

 Hedefe varmayan mızrak utansın

D) Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak

 Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak

14. Geçmişte gerçekleşen birçok bilimsel gelişme, gerçekleştiği zamanın çok çok önünde idi. Tekerleğin 
icadını düşünün, o zamanlar ne büyük bir etki yaratmıştır. Hele o tekerlekleri kullanarak taşıt yapan 
kişi ne kadar sevilmiş ve sayılmıştır. O kişinin zekâsına hayran olunmuştur. Farkındayım, gülümsüyor-
sunuz ama bu, hakikati değiştirmiyor. O insanlar, o günlerin en itibarlı bilim insanlarıydı. Bugün bize 
göre aşı basit bir önlemdir ama icat edildiği dönemde büyük bir yankı uyandırmıştı. Şimdi size göre 
üç boyutlu gösteren gözlükler, bilmem kaç pikselli telefonlar büyük icatlar olarak görünebilir ama emin 
olun uçan arabalarıyla trafikte bekleyen insanlar da bu icatlara gülümseyecek. 

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlık tarihi, insanlığı yakından etkileyen icatlarla doludur.

B) İcatların değeri belirlenirken yapıldığı dönemin şartları göz önünde tutulmalıdır.

C) Gelmiş geçmiş en önemli icat aşının bulunmasıdır.

D) Bilimin gelişmesini anlamak için bilim tarihi okunmalıdır.
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Tüketici güven endeksi arttı.

Tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Şubatta 57,3 olan 
endeks değeri martta 58,2’ye çıktı.

 Bu grafikteki tüm yıllara ait mart ayı verilerinin sütun grafiğine doğru olarak aktarılmış hâli aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
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16. Aşağıda Türkçedeki bazı harflerin Mors alfabesindeki karşılıkları verilmiştir.

T t

U u

V v

Z z

Y y

L l

N n

S s

R r

P p

O o

M m

K k

J jE e

H h

I iD d

F f

G g

C c

A a

B b

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Aysu, Bensu ve Cansu” isimlerinden herhangi birinin karşı-
lığı değildir?

A) B)

C) D)

17. (I) Uzun süredir ara vermeden çalıştığım için pazar günümü şehrin dışındaki ormanda geçirmeye karar 
verdim. (II) Sessizliğin hâkim olduğu bir yerde, kafa kafaya vermiş kuşların paylaştığı şarkıları dinledim 
sadece. (III) Uzun uzun yürüdüm patika yollarda köy hayatına imrenerek. (IV) O aralıkta zaman öyle 
hızlı geçmişti ki nasıl akşam olduğunu anlamadım bile.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur. 

C) III. cümlede aşamalı olarak gerçekleşen bir durumdan söz edilmiştir.

D) IV. cümlede eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır.
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18. I. Oysaki uçurtma yapmak için gereken ip, 
çıta, renkli kâğıt ve bant bende yoktu ama 
hepsini bir şekilde bulup uçurtmayı ta-
mamladım. 

II. Kardeşim gökyüzünde salınan renkli uçurt-
malara bakıp “Bizim neden böyle bir uçurt-
mamız yok?” dedi.

III. Onu öyle üzgün görünce “Hadi!” dedim, 
“Biz de kendi uçurtmamızı yapalım.”

IV. Böylece kardeşim göz alıcı güzellikteki bu 
uçurtmayı gururla dışarı çıkardı ve uçurdu.

V. Bizimki diğer uçurtmalardan yükseğe çık-
tıkça kardeşim sevinç naraları atıyor, ma-
hallenin tüm çocukları etrafımızda topla-
nıyordu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir me-
tin oluşturulduğunda hangisi üçüncü sıra-
da yer alır?

A) I B) II C) IV D) V

19. Ünlü yönetmenin geçtiğimiz hafta ----.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilirse öge dizilişi “öz-
ne-yüklem” biçiminde olur?

A) gösterime giren filmi, sinema eleştirmenle-
rince çok övüldü.

B) galası yapılan son filmi pek çok olumlu 
eleştiri aldı.

C) çekimlerine başladığı filmi için yeni oyuncu 
arayışı içinde olduğu konuşuluyor.

D) Altın Ayı Ödülü alan filmine ülkemizde de 
yoğun ilgi gösteriliyor.

20. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, Almanca, Fransızca, din kültürü ve ahlak 
bilgisi ve müzik derslerinden sınav uygulanacaktır. Uygulanacak sınavlarla ilgili bilinenler şunlardır:

• Tüm sınavlar pazartesiden cumaya kadar uygulanmış olmalıdır.

• Bir günde en fazla iki sınav uygulanabilir.

• Matematik sınavının olduğu gün yalnız bir sınav uygulanabilir.

• Her gün en az bir sınav uygulanmalıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) İngilizce sınavının uygulandığı gün bir sınav daha uygulanmıştır.

B) Türkçe sınavının uygulandığı gün müzik sınavı da uygulanmıştır.

C) Fen bilimleri sınavının uygulandığı gün başka sınav uygulanmamıştır.

D) Cuma günü İngilizce ve Fransızca sınavları uygulanmıştır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİNE GEÇİNİZ.




