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1. Orta	hâlli	 evlerde	aile	 fotoğrafları	 asılırdı.	Artık	 yaşlanmaya	 yüz	 tutmuş	çiftin	baş	başa	gülümseyen	
gençlik	fotoğrafları…	Ya	da	upuzun	kuyruklu	bir	gelinlik…	Koyu	renkli	elbiseli	damat…	Hayatlarının	en	
resmî	bakışlarıyla	yan	yanadırlar.	Bu	mutlu	günün	heyecanı	bir	zindelik	vermiştir	onlara.	Çok	yakın	ve	
çok	uzaktırlar	henüz.	Önemli	olan	objektifin	yakaladığı	ifadedir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin özellikleri “▲,	★,	●,	■” simgeleriyle kendi ağızlarından aktarılmış-
tır. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

■	 	İlk	üç	harfim	sesteş	bir	sözcüktür,	sesteşimin	karşıt	anlamı	ise	“kuru”	sözcüğüdür.
●		Köküm	“yaşı	ilerlememiş	olan”	anlamına	gelip	“ihtiyar”	sözcüğünün	anlamca	karşıtıdır.
▲		Gerçek	anlamım	her	ne	kadar	“devletin	olan,	devlete	ait,	devletle	 ilgili”	olsa	da	mecaz	anlamımla	

karşınızdayım.
★		Sonumdaki	“-lik”	ekini	çıkardığınızda	“Bütün	gece	uyumamasına	karşın	sabahları	kendini	-	-	-	-	his-

sediyordu.”	cümlesindeki	boş	bırakılan	yere	gelebilirim.

1

2

3

4

ANAHTAR SÖZCÜK

32 41

▲

★

●

■

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR	SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi oluşur?

A)	 Ç RI A   B) Ç NE E 	 C)	 K NE E 		 D)	 Ç TE E
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2. 
%13 

%41

%27

%19

Kendini	haklı	çıkarmaya	çalışmak
Önemsiz	bir	olayı	büyütmek
Öğüt	dinlemeyerek	kendi	bildiği	gibi	davranmak
Anlatma	gücünün	elverdiği	ölçüde

Bu	 grafikte	 bazı	 deyimlerin	 anlamları	 ve	 bir	
sınıfta	bu	deyimleri	cümle	içinde	kullanan	öğ-
rencilerin	oranı	verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sini %27’lik dilime giren öğrencilerden biri 
kurmuş olabilir?

A)	Sizler	hep	böyle	zeytinyağı	gibi	üste	çıkma-
ya	alışmışsınız.

B)	Pireyi	deve	yaparak	hiç	kimsenin	huzurunu	
kaçırmaya	hakkın	yok.

C)	Herkes	 yanlış	 yaptığını	 söyledi	 ama	 sen	
burnunun	dikine	gittin.

D)	Dilimin	döndüğü	kadar	sizlerle	hayat	tecrü-
belerimi	paylaşırım.

3. Masallar,	yüz	yıllardır	insanlığın	ortak	belleğin-
den	süzülüp	günümüze	ulaşan	anlatılardır.	Bu	
anlatılar	belirli	bir	millete,	zümreye	ya	da	sını-
fa	değil;	tüm	dünyaya	seslenir.	Dostluk,	iyilik,	
sadakat,	ahlak	gibi	bütün	insanlığın	ortak	de-
ğerleri	etrafında	birleşir.
Bu parçada masalların hangi yönü anlatıl-
mak istenmiştir?

A)	Evrenselliği	 	 B)	Özgünlüğü
C)	Kalıcılığı	 	 D)	Çağdaşlığı

4. İçimden	hep	iyilik	geliyor
Yaşadığımız	dünyayı	seviyorum
Kin	tutmak	benim	harcım	değil
Çektiğim	bütün	sıkıntıları	unuttum
Parasız	pulsuzum	ne	çıkar
Gelecek	güzel	günlere	inanıyorum

Necati	Cumalı

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu şiirle an-
lamca ilişkilendirilemez?

A)	Daha	az	konuş,	daha	çok	dinle.
B)	Daha	az	somurt,	daha	çok	gül.
C)	Daha	az	kaygılan,	daha	çok	umutlan.
D)	Daha	az	nefret	et,	daha	çok	sev.

5. Son	 günlerde	 bilgisayar	 oyunlarının	 çocuk-
ların	 düşünme	 tarzlarına	 olumlu	 tesirinin	
olduğuna	dair	makaleler	 yazıldı.	Ama	bunlar	
birkaç	miligram	vitamin	ve	mineral	için	bir	kilo	
keçiboynuzu	 yemek	 hükmündedir.	 Olumsuz	
etkilerinin	 çokluğu	 göz	 önüne	 alındığında,	
evdeki	 bilgisayarın	 ne	 amaçla	 ve	 ne	 sıklıkta	
kullanılacağını	 kontrol	 etmemiz	 gerekir.	 Uz-
manlar,	 özellikle	 okul	 dönemlerinde	 ve	 hafta	
içinde	çocuğun	bilgisayardan	uzak	tutulması	
gerektiğini	 savunmaktadırlar.	 Ödev	 gibi	 zo-
runlu	 durumlar	 hariç,	 eğlence	 aracı	 olarak	
hafta	içinde	bilgisayarın	kullanılmamasını	tav-
siye	ediyorlar.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Amaca	ulaşabilmek	için	özveriyle	çalışmak
B)	Önemsiz	bir	işi	yapmak	için	çok	geniş	za-

man	ayırmak
C)	Gereksinimleri	vaktinden	önce	karşılamaya	

kalkmak
D)	Küçük	bir	 yarar	 uğruna	 çok	büyük	 zarara	

uğramak
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6. Aralarında	ilgi	kurulan	iki	varlık	ya	da	kavram-
dan	 nitelik	 yönünden	 zayıf	 olanı,	 özellikleri	
güçlü	olana	aktarıp	onunla	anlatma	sanatına	
benzetme	denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisin-
de benzetme yapılmamıştır?

A)	Geceler	kurşun	gibi	iner	üstüme	birden
	 Hayalin	çıkıp	gelir	uzaklardan	karşıma
B)	Sen	gidince	buralardan
	 Yaprağını	dökmüş	ağaca	döndüm
C)	Akşamlardan,	gecelerden,	senden	uzağım
	 Şiirlerim	rüzgârdır	uzak	dağlardan	esen
D)	Tohum	saç,	bitmezse	toprak	utansın
	 Hedefe	varmayan	mızrak	utansın

7. Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	 2016	 yılı	 verilerine	
göre,	1975’ten	günümüze	gelinceye	dek	dün-
yadaki	 obez	 insan	 sayısı	 hemen	 hemen	 üç	
katına	çıkarak	950	milyona	ulaştı.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde veri-
lenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?

A)	•		Dünya	Sağlık	Örgütü’nün	2016	yılı	verileri		
dünyadaki	obez	 insan	sayısının	950	mil-
yona	ulaştığını	gösteriyor.

	 •		Bu	 verilere	 göre	 1975’ten	 günümüze	
kadar	dünyadaki	obez	 insan	sayısı	nere-
deyse	üç	kat	arttı.

B)	•		Dünya	 Sağlık	 Örgütü’nün	 2016	 yılında	
yayımlanan	verileri	dünyadaki	obez	insan	
sayısının	950	milyonu	bulduğunu	gösteri-
yor.

	 •		Bu	veriler	1975’ten	günümüze	kadar	dün-
yadaki	 obez	 insan	 sayısının	 tam	 üç	 kat	
arttığını	işaret	ediyor.

C)	•		2016	 yılı	 verilerinden	 hareketle	 Dünya	
Sağlık	Örgütü	dünyadaki	obez	 insan	sa-
yısının	950	milyonu	aştığını	duyurdu.

	 •		Bu	veriler	göre	1975’ten	günümüze	kadar		
dünyadaki	 obez	 insan	 sayısı	 üç	 kattan	
fazla	artmış.

D)	•		Dünya	Sağlık	Örgütünün	2016	yılı	istatis-
tiklerine	göre	dünyadaki	obez	insan	sayısı	
üç	kat	arttı.

	 •		1975’ten	 günümüze	 kadar	 devam	 eden	
istatistiklere	 göre	 dünyadaki	 obez	 insan	
sayısı	950	milyon.

8. (I)	Mars’ta	manyetik	alanın	çok	az	olmasından	
dolayı,	 gezegene	 giden	 insanlar	 yüksek	mik-
tarda	radyasyonla	karşılaşacaklar.	(II)	Dünya’ya	
göre	çok	düşük	olan	yer	çekimi	insanların	ke-
mik	 ve	 kaslarını	 olumsuz	 etkileyecek.	 (III)	 Bu	
olumsuzluğu	 en	 aza	 indirmek	 içinse	 insan-
ların	 düzenli	 egzersiz	 yapmaları	 gerekecek.	 
(IV)	Ayrıca	düşük	yer	çekimi	nedeniyle	 insan-
ların	görme	yeteneklerinde	de	ciddi	bir	 kayıp	
yaşanabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

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

9. Kahraman	bakış	açısında	olaylar,	hikâye	kah-
ramanlarından	birinin	ağzıyla	anlatılır.	Olayları	
yaşayan	 kahraman,	 olaylar	 karşısındaki	 izle-
nim	ve	tutumunu	kendi	bakış	açısıyla	yansıtır.	
Bu	bakış	açısında	anlatıcı	birinci	kişidir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi 
kahraman bakış açısıyla yazılmıştır?

A)	Yağmur	altında	sabaha	kadar	yol	yürümüş-
lerdi.	 Şimdi	 ıslak	 sırtlarından	 usul	 usul	 bir	
buğu	kalkıyordu.	Epeydir	 yolun	ortasında,	
konuşmadan,	 durup	 düşünüyorlardı.	 Bel-
den	aşağıları	çamur	içinde	kalmıştı.

B)	Uzatılan	kırışık	kâğıt	paraları,	ak	saçlı	dük-
kân	 sahibi	 aldı.	 Ak	 saçlı	 dükkân	 sahibi,	
bereketine	yüzde	yüz	inandığı	sabah	siftahı-
nı	özenle	kasasına	koyarken	o	da	günlerdir	
özlemini	çektiği	kitabına	kavuşuyordu.

C)	Küçük	 Hasan	 her	 gün	 okula	 gidiyor,	 bir-
kaç	 öğretmeni	 ile	 birlikte	 ders	 işlemeye	
çalışıyordu.	 Öğretmenlerin	 tek	 düşüncesi	
cepheye	giden	öğrencilerdi.	Onların	boş	sı-
ralarına	hüzünle	bakıyorlardı.

D)	Babamla	 birlikte,	 yardıma	 ihtiyaç	 duyan	
bir	 çocuğun	 yararına	 düzenlenen	 konsere	
gitmiştik.	Ön	sıralara	oturduk.	 İçimde	 ina-
nılmaz	bir	huzur	vardı.
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10. Eğlendirici	medya	ürünleri	doğru	seçildiğinde	
ve	kullanıldığında	 insanların	hem	zamanlarını	
hoşça	 geçirmelerini	 hem	 de	 birçok	 konuda	
bilgi	edinerek	kendilerini	geliştirmelerini	sağ-
layabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü 
edilen duruma örnek olabilir?

A)	Mert,	 lise	 son	 sınıfta	 aklını	 bir	 bilgisayar	
oyununa	 taktı.	 Öyle	 ki	 sadece	 kendisi	 de	
oynamıyor,	birkaç	arkadaş	bir	araya	geliyor,	
sabah	 akşam	 bu	 oyunu	 oynuyorlardı.	 Bu	
durumun	 hem	 sağlığına	 zarar	 vereceğini	
hem	de	okul	başarısını	olumsuz	etkileyece-
ğini	 söyleyenlere	 de	 kulak	 asmıyordu.	 Bir	
süre	sonra	Mert’in	gözleri	ağrımaya,	sınav	
notları	düşük	gelmeye	başladı.

B)	Oğlum	günün	birinde	“Uygarlıklar”	diye	bir	
oyun	keşfetti	 ve	 içinde	kayboldu.	Oyunda	
tarihteki	yerleşik	uygarlıkları	yeniden	kurup	
batırıyordu.	 O	 arada	 İngilizcesini	 geliştir-
mekle	 kalmadı,	 aklını	 Orta	 Çağ	 tarihine	
taktı.	 Ama	 ne	 takış.	 Öyle	 bir	 terminoloji	
kazandı	 ki	 üniversiteyi	 bitirip	 akademide	
kalmaya	karar	verdi	ve	 iyi	bir	okulda	Orta	
Çağ	tarihi	doktorası	yaptı.

C)	Babam,	 televizyon	 koltuğu,	 kumanda	 ve	
elbette	televizyon	çok	mutlu	bir	aile	oldular.	
Her	akşam	saatlerce	zaman	geçirirler.	Öyle	
belgesel	 falan	 da	 değil	 hani;	 varsa	 yoksa	
maç,	maç	yorumları,	maç	özetleri...	Biz	de	
ara	da	bir	misafir	olarak	onlara	konuk	olu-
ruz.

D)	Ablam	bu	sıralar	bir	 yarışma	programı	 ta-
kip	ediyor.	Yarışmada	sunucu,	 içinde	para	
miktarlarının	yazılı	olduğu	farklı	renklerdeki	
zarfları	yarışmacılara	uzatıyor.	Yarışmacılar-
dan	her	biri	bir	zarf	seçiyor.	En	şanslı	olanlar	
şansına	göre	para	ödülü	kazanıyor.	Zarflar	
açılınca	ablam	en	az	yarışmacılar	kadar	he-
yecanlanıyor.

11. Hayatın	-	-	-	-	barındırmanın	yanı	sıra	-	-	-	-	de	
unutulmamış	kitapta.	Bir	şarkıya	ritim	tutarken	
yakalıyoruz	içimizdeki	çocuğun	ellerini.	Ya	da	
bir	oyunun	zorlu	bölümlerini	aşmaya	çalışıyo-
ruz	 birlikte.	 Bir	 bisikletin	 pedallarına	 asılıyor,	
pantolonumuzu	 kirletince	 annemizden	 azar	
işitiyoruz	 kim	 bilir?	 Bir	 kedi	 tırmalıyor	 yüzü-
müzü,	uyuduğumuz	tatlı	uykudan	uyandırıyor	
bizi.	Veya	bir	 fotoğrafa	gülümsüyor,	günbatı-
mını	hayran	hayran	seyrediyoruz.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A)	bütün	zorluklarını	-	dertleri
B)	gizli	yanlarını	-	anlam	ve	önemi
C)	sıradan	gerçekliğini	-	çocuksu	yönleri
D)	acımasız	gerçekliğini	-	çaresizliğimiz

12. Haber	(bildirme)	kipleri,	fiillerin	ne	zaman	ger-
çekleştiğini	 ortaya	 koyar.	 Dilek	 (tasarlama)	
kipleri	 ise	 fiillere	 farklı	 anlam	özellikleri	 (şart,	
gereklilik,	emir,	istek)	kazandırır.
Bu açıklamaya göre,

Sana	gitme demeyeceğim

Üşüyorsun	ceketimi	al

dizelerindeki numaralanmış fiillerden 
hangileri dilek (tasarlama) kipi ile çekim-
lenmiştir?

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

I II

III IV
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13. Ek	olan	 “-ki”	 kendinden	önceki	 sözcüğe	bi-
tişik	 yazılırken,	 bağlaç	 olan	 “ki”	 kendinden	
önceki	sözcükten	ayrı	yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde ayrı yazılması gereken “ki” bitişik 
yazılmıştır?

A)	Mutfak	 masasındaki	 çiçekleri	 senin	 için	
topladım.

B)	Sizin	elmalar	kızarmış,	bizimki	hâlâ	yemye-
şil.

C)	Demekki	anlamadılar	benim	yardım	etmek	
istediğimi.

D)	Gökyüzündeki	kara	bulutlar	yağmuru	işaret	
ediyor.

14. •	 Birbiri	ardınca	sıralanan	eş	görevli	sözcük-
lerin	ve	sözcük	gruplarının	arasına	konur.

•	 Art	arda	gelen,	birbiri	ile	bağlantılı	cümleleri	
ayırmak	için	konur.

•	 Uzun	cümlelerde	yüklemden	uzak	düşmüş	
özneyi	belirtmek	için	kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül 
(,) yukarıda verilen işlevlerinin dışında kul-
lanılmıştır?

A)	Bilim,	 insanın	 merak	 duygusuyla	 insanlık	
tarihi	 boyunca	biriktirdiği	 uygarlığının	 yapı	
taşıdır.

B)	Tamam,	şimdi	herkes	bavullarını	alıp	tek	sı-
ra	hâlinde	odasına	çıksın.

C)	Mars’ın	yüzeyinde	kayaçlarla	kaplı	düzlük-
ler,	 hafif	 meyilli	 tepeler	 ve	 kurumuş	 nehir	
yatakları	bulunur.

D)	Bilgisayar	tek	başlarına	bir	problemi	çöze-
mez,	 bunun	 için	 bir	 programa	 gereksinim	
duyar.

15. 
Özellikle	 sahil	 kesimlerin-
deki	 martıların	 insanların	
yiyeceklerini	 alıp	 kaçtığını	
biliriz.	Burada	benim	şöyle	
bir	 iddiam	 var:	 İnsanlarla	
göz	teması	kuran	martılar	yiyeceklere	güç-
lükle	yaklaşıyor.	Yani	insanlarla	göz	teması	
kurmadıkları	 zaman	 martıların	 yiyecekleri	
alıp	kaçma	olasılıkları	daha	yüksek.

Buna göre yapılacak bir araştırmada aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisinin gözlenmesi 
bu parçada ortaya atılan iddiayı kanıtlar?

A)	Kıyıda	simit	yiyecek	olan	iki	grup	insan	be-
lirlenir.	 Birinci	 gruptakilerden	 kendilerine	
yaklaşan	 martılarla	 göz	 teması	 kurması,	
diğer	gruptan	ise	gözlerini	martılardan	ka-
çırması	istenir.	Göz	teması	kuran	insanların	
ellerindeki	simitler	kısa	sürede	martılar	 ta-
rafından	 kapılırken	 göz	 teması	 kurmayan	
insanların	simitleri	ellerinde	kalır.	Martıların	
kendileri	ile	göz	teması	kurmayan	insanlar-
dan	çekindiği	anlaşılır.

B)	Sahil	kenarında	martılara	simit	parçacıkla-
rı	atacak	güler	yüzlü	ve	asık	suratlı	 iki	kişi	
belirlenir.	 Bu	 kişiler	 aynı	 anda	 simit	 par-
çacıklarını	 denize	 doğru	 atar.	 Güler	 yüzlü	
adamın	 attığı	 parçacıklar	 martılar	 tarafın-
dan	havada	kapılırken,	asık	suratlı	adamın	
attıkları	 denize	 düşer.	Güler	 yüzlü	 adamın	
attığı	 simit	 parçacıklarına	 daha	 çok	 martı	
gelir.

C)	Su	 yüzeyinde	 balıkların	 bol	 olduğu	 bir	 kı-
yıda	 martılar	 birkaç	 kişi	 tarafından	 izlenir.	
Daha	 sonra	 aynı	martıları	 izlemesi	 için	 kı-
yıya	 kalabalık	 bir	 grup	 yanaşır.	 Grubun	
kalabalıklaştığını	gören	martılar,	izlendikleri	
kanısına	varınca	daha	az	sayıda	balık	avla-
maya	başlar.

D)	Yere	bir	paket	patates	kızartması	konularak	
martılar	 gözlemlenir.	 Ardından	 insanlarla	
göz	 teması	 kuran	 ve	 kurmayan	 martıların	
patatese	yaklaşma	süreleri	hesaplanır.	Göz	
teması	 kurulan	 martıların	 patatese	 yak-
laşmaktan	 kaçındığı	 görülür.	 Göz	 teması	
kurulan	martıların	patatesi	almak	için	hamle	
yapmakta	 tereddüt	 ettikleri,	 uzun	bir	 süre	
patatese	 yaklaşmadıkları	 görülür.	 Göz	 te-
ması	 kurulmayan	 martıların	 ise	 patatesi	
hemen	alıp	kaçtıkları	gözlemlenir.
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16.  Gazeteci:
— (I) - - - -
Koleksiyoncu:
—	Çocuklarımıza	 bırakacağımız	 en	 güzel	mi-
ras	 bu	 olacak.	 Çocuklarımız	 miras	 olarak	
bırakacağımız	arabalara	binmeyecekler,	ev-
lerde	oturmayacaklar	çünkü	onlar	farklı	bir	
kuşaktan	geliyorlar.	Bugün	için	baktığınızda	
hangi	çocuğun	yaşam	tarzı	baba	ve	annele-
riyle	uyuşuyor?	Para	olarak	bıraktığımız	her	
şey	 ise	harcanıp	gitme	veya	farklı	alanlara	
yatırılma	riskine	sahip.	Oysa	sanat	eserleri	
çocuklarımız	büyürken	onların	birer	parçası	
oluyor.

Gazeteci:
— (II) - - - -
Koleksiyoncu:
—	Hem	 korkutucu,	 hem	 zevkli.	 Yıllarca	 bi-
riktirdiği	 eserleri	 başkalarının	 beğenisine	
sunmak	gerçekten	heyecan	verici	bir	şey-
dir.	Ancak	bir	risk	barındırıyor.	Başkalarının	
beğenmemesi	 ve	 eleştirmesi.	 Haklı	 veya	
haksız,	 kafanızda	 kurduğunuz	 şatoları	 yı-
kabilirler.	Gerçek	bir	sınavdan	geçmek	gibi.	
Hayranlık	uyandırmak	veya	yerden	yere	vu-
rulmak.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A)		(I)	Sanat	eseri	almaya	nasıl	başladınız?
	 (II)		Koleksiyonlarınızı	 sergilemeyi	 hiç	 dü-

şündünüz	mü?
B)	(I)		Niçin	 koleksiyonunuzu	 sergilemeyi	 dü-

şünmüyorsunuz?
	 (II)		Geniş	bir	koleksiyona	sahip	olmak	nasıl	

bir	duygudur?
C)	(I)		Neden	sanat	eseri	satın	alıyorsunuz?
	 (II)		Koleksiyonunuzu	sergilemek	fikri	size	ne	

hissettiriyor?
D)	(I)		Çocuklarınıza	ne	tür	miras	bırakmak	ar-

zusundasınız?
	 (II)		Koleksiyonunuza	yapılan	eleştiriler	hak-

kında	ne	düşünüyorsunuz?

17. Bütün	sevgiler,	araya	hasret	girmediği	zaman	
coşkunluğunu	 kaybeder.	 Sevgileri	 ayrılıklar	
güçlendirir.	 Leyla	 ile	 Mecnun’un,	 Ferhat	 ile	
Şirin’in	hikâyesini	bilirsiniz.	Bu	hikâyeler	aslın-
da	bir	ayrılığın,	sürüp	giden	bir	hasretin,	her	
şeye	rağmen	bir	türlü	buluşamamanın,	yalnız	
kalmanın	 hikâyesidir.	 Eğer	 Leyla	 ile	Mecnun	
hemen	 kavuşsalardı,	 Ferhat	 ile	Şirin	 hiç	 ayrı	
düşmeselerdi	 maceraları	 kimsenin	 dikkatini	
çekmezdi.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu par-
çanın ana düşüncesi ile çelişir?

A)	Gözden	ırak	olan	gönülden	de	ırak	olur.
B)	Gönül,	bir	sırça	(cam)	saraydır;	kırılırsa	ya-

pılmaz.
C)	Gönül,	ferman	dinlemez.
D)	Gönül	kimi	severse	güzel	odur.

18. 3-4	 yaşlarındaki	 çocukları	 bilirsiniz.	Her	 şeyi	
başkalarından	 bekler.	 Yedirilmeli,	 içirilmeli,	
giydirilmeli,	 yatırılmalı,	 kaldırılmalıdır.	 Bugün	
arada	bir	“Ah,	tekrar	çocuk	olabilsem!”	diyerek	
içimizi	çekiyorsak	çocukluğu	pek	sevdiğimiz-
den	 değildir.	 Hatta	 bazılarımız	 tarafından	 o	
devre	tatsız	sayılabilir.	Fakat	o	devrenin	öyle	
bir	tatlı	tarafı	vardır	ki	onu	ömrümüz	boyunca	
unutamayız.	Ekmek	elden	su	gölden	yaşadı-
ğımız,	 el	 üstünde	 tutulduğumuz	 bu	 dönemi	
şüphesiz	daima	hasretle	hatırlayacağız.
Bu metinde “Ah,	 tekrar	 çocuk	 olabilsem!” 
denmesinin nedeni çocukluk döneminin 
hangi özelliğiyle ilgilidir?

A)	Bireyin	 kişilik	 yapısının,	 tavır,	 alışkanlık	 ve	
değer	yargılarının	biçimlenmesi

B)	Üzüntülerin,	 kaygıların,	 korkuların	 oyunla	
dile	getirilmesi

C)	Özgürce	hayal	 kurulabilmesi	 ve	 hayal	 gü-
cünün	sınırlarının	olmaması

D)	Sorumluluklardan	uzak	bir	yaşam	sürülme-
si	ve	yoğun	ilgi	görülmesi
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19. •	 Hangi	yöne	kaç	otomobil,	minibüs,	otobüs,		

kamyon	gittiği	ile	ilgili	istatistikî	veriler	çıka-
rılır.

•	 Trafik	 sinyalizasyon	 sistemi	 kurulması	 dü-
şünülen	 yerlerde	 trafiğin	 yoğun	 olduğu	
zamanlarda	taşıtlar	sayılır.

•	 Böylece	kavşaktaki	trafik	lambalarının	hangi	
yöne	ne	süreyle	yanacağını	kontrol	edilir.

•	 Belirlenen	 kavşağa,	 kavşak	 kontrol	 cihazı	
yerleştirilir.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıra-
landığında “Elde	 edilen	 verilere	 göre	 trafik	
lambası	 koyulacak	 kavşaklar	 belirlenir	 ve	
yaya	geçitleri	hazırlanır.” cümlesi baştan ka-
çıncı sırada yer alır?

A)	2.	 B)	3.	 C)	4.	 D)	5.

20.  Fiillerde Zaman

-	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-

Önce Şimdi

Her zaman

Sonra

-	-	-	-

I. Yaz	aylarında	kahvaltıyı	evimizin	arka	bah-
çesinde	yaparız.	

II. Yazlığın	balkonunda	oturup	acı	kahvemizi	
yudumluyoruz.

III. Yolcular	iki	saat	boyunca	uçağın	hazırlan-
masını	bekledi.

IV. Her	 öğretmenimiz	 okul	 kütüphanesine	
üçer	kitap	bağışlayacak.

Yukarıdaki	 etkinlikte	 boş	 bırakılan	 kutucuk-
ların	 içerisine	 zaman	 bakımından	 uygun	
cümleler	yazılacaktır.
Bu kutucuklar ve numaralanmış cümleler 
eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

III

II

IV

I

A) III

I

IV

II

C)IV

II

III

I

B) III

IV

II

I

D)

TÜRKÇE




