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Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
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Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
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1. Türk Dil Kurumunun sitesindeki sözlüklerde güncelleme yapan Abdullah Bey, “yanmak” sözcüğünün görselde verilen
anlamlarına uygun cümleler yazacaktır.

Buna göre Abdullah Bey, aşağıdaki cümlelerin hangisini görseldeki anlamların altına örnek cümle olarak yazamaz?
A) Renginden dolayı Zeynep Hanım’ın yaş olduğunu düşündüğü odun yandı.
B) Memleketimizdeki yanan ormanların yerlerine yeni ağaçlar dikiliyordu.
C) Evimizin içi, yaz güneşinde çinko sacdan yapılmış damın altında yanar durur.
D) Fırının küreğini bulmakta biraz gecikince ekmekler yandı.

2.

Fiilimsiler, fiil gibi çekimlenemez yani kip ve kişi eklerini alamaz. “Sokaktan küçük bör çocuk gibi hızla geçmişsin. “
cümlesinde “-miş” ekini alan “geçmiş” sözcüğü fiildir ve ikinci tekil kişi eki almıştır. Aynı sözcük “Sokaklarda geçmiş
zamanın izlerini görürsün.” şeklinde kullanıldığında ise fiilimsi olur ve çekimlenemez.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
A) Seninle fikirlerimiz bile uyuşmaz artık.
B) Bu çekilmez dertlerimizi bir kenara koymalıyız.
C) İnsanlar, bozulmuş bir dili düzelmez sanır.
D) Önemsenmeyecek şeyleri kafaya takıyorsun.
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•

Kayseri Kalesi, şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla birkaç kez restore edilmiştir.

•

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son restore işlemi başarıyla sonuçlanmıştır.

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birkaç kez restore
edilen Kayseri Kalesi’nin son restore işlemi, başarıyla sonuçlanmıştır.
B) Birkaç kez şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore
edilen Kayseri Kalesi’nin restore işlemi başarıyla sonuçlandırılmıştır.
C) Şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla birkaç kez restore edilmiş olan Kayseri Kalesi’nin son restore
işlemi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla sonuçlandırılmıştır.
D) Birkaç kez restore edilmiş olan Kayseri Kalesi’nin şehrin tarihi görünümünü kaybetmemesi amacıyla yapılan son
başarılı restore işlemi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

4. Sayra, anlamlarının “Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık, saf olmayan, düzensiz ve dağınık.” olduğunu
bildiği “karışık” kelimesini bir görsel arama sitesinde aratmış ve şu görsellerle karşılaşmıştır:

Sayra, TDK’nin sitesinden anlamının “Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, beklenmedik.” olduğunu öğrendiği “sıra
dışı” ifadesini görsel arama sitesinde aratırsa aşağıdaki görsellerden hangisi ile karşılaşmaz?
A)

B)

C)

6

D)

Diğer sayfaya geçiniz.

Test-1

5.

TÜRKÇE

7’den 8’e

Tahmin cümlesi:

Önceki durumlardan yola çıkarak olacakları kestirebilme anlamı olan cümlelerdir

Olasılık cümlesi

Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumları ifade eden cümlelerdir.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamı ifade eder?
A) Bugün hava çok bulutlu, akşama yağmur yağabilir.
B) Sorularımı cevaplamadığına göre bana küsmüş olmalı.
C) Yağışsız bir kış geçirdiğimize bakılırsa su kıtlığı yaşayabiliriz.
D) Şıpır şıpır yağan yağmurun sesi eşliğinde uykuya dalabilirim.

6.

Sıfat fiiller isim ya da isim soylu sözcüklerin önüne gelerek onları niteleyebilir. “Yürünesi yollar vardı önümde.”
cümlesindeki “yürünesi” sözcüğü sıfat fiildir ve “yürünesi yollar” şeklinde ismin önüne gelerek isme sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap vermiş, ismi nitelemiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, ismin önüne gelerek onu nitelememiştir?
A) Daha önünde ondan fazla okunacak kitap vardı.
B) Biz, döşeğini hep yere sermiş bir milletin evlatlarıyız.
C) Alt edilmez dalgalara diz çöktürmüş Osman Kağan.
D) Hayatta gördüklerimi birer tecrübe olarak sakladım.
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TÜRKÇE

•

Teması ayrılıktır.

•

Sıfat-fiil vardır.

•

Kişileştirme (teşhis) sanatına başvurulmuştur.

Test-1

Aşağıdaki şiirlerden hangisinde bu özelliklerin hepsi birden vardır?
A)

C)

An gelir,
Paldır küldür yıkılır bulutlar.
Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
O eski heyecan ölür.
An gelir, biter muhabbet
Şarkılar susar, heves kalmaz.
(Attila İLHAN)

Değişir rüzgârın yönü,
Solar ansızın yapraklar,
Şaşırır yolunu denizde gemi,
Boşuna bir liman arar.
Gülüşü bir yabancının
Çalmıştır senden sevgiyi.
(Ataol BEHRAMOĞLU)

		

		

B)
Evvela dişlerimiz döküldü.
Sonra saçlarımız,
Arkasından birer birer arkadaşlarımız…
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına, yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız.
(Bedri Rahmi EYÜBOĞLU)

		

D)

		

Eskiden yeterdim kendime,
Artardım bile.
Şimdi ne yapsam nafile!
Ve
Kim demiş “can eskimez” diye.
Bu can tedirgin tende
Can da eskimiş,
Ben de…
(Bedri Rahmi EYÜBOĞLU)

8. Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
Virgül

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

Noktalı Virgül

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül
konabilir.

Kısa Çizgi

Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Soru İşareti

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan herhangi birine örnek olamaz?
A) Ömer Alp; Saliha Ahsen, Umay Nisa ve Hazel’den yaşça daha büyüktü.
B) “o-ku-mu-yor” ve “din-li-yor” kelimeleri birer ünlü daralması örneğidir.
C) Yazarın bu romanının ilk cildi 1752(?) yılında okuyucularıyla buluşmuştur.
D) Bu kitabı okumakta epey geç kaldım, diye kendi kendine söylenip duruyordu.
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TÜRKÇE

Seracılık, bitkisel üretimin yıl boyunca yapılabilmesi ve sebzelerin normal vaktinden biraz daha erken çıkarılarak
ticaretinin yapılabilmesi amacıyla yapılır. İklimin ılıman olduğu Akdeniz kıyılarında yaygın olarak yapılır. Son dönemlerde iç kesimlerde de seracılık faaliyetlerine rastlanmaktadır. Nevşehir’in Kozaklı ilçesi gibi özellikle termal
su kaynaklarının olduğu bölgelerde daha çok yaygınlaşmıştır. Termal su kaynakları bu alanlarda seraları ısıtmada kullanılmaktadır. Borular yardımıyla kapalı bir alan olan seraların her yanından geçirilen sıcak suyun toprağı
ısıtması da sağlanmaktadır.
Airlander 10 adı verilen araç, dünyanın en büyük hava aracı. 92 metre uzunluğundaki bu araç havalanmak için
helyum gazı kullanıyor ve hızlanmadan kalkış yapabiliyor. Ayrıca farklı yüzeylere piste ihtiyaç duymadan inebiliyor.
Bu yüzeylerden bazıları su, buz, toprak ... Dört motoru olan araç, uçuş sırasında 6000 metre yüksekliğe çıkabiliyor
ve saatte yaklaşık 150 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç, geliştirilerek birçok amaç için kullanılmalı.
Bu metinlerin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Makale

10. •

B) Fıkra

C) Haber metni

D) Gezi yazısı

Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti
konmaz.

•

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

•

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır.

•

Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisinde kesme işaretinin bu kullanımlarından biri yanlış örneklendirilmiştir?
A) Bir ok attım karlı dağın ardına / Düştü m’ola sevdiğimin yurduna?
B) İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yer olan Boğaz’da gerekli tedbirler alındı.
C) Bir Mersinli’nin en sevdiği yemeğin tantuni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
D) Kız Kalemizin bu yıl ağırladığı turist sayısı bir önceki yılın tam iki buçuk katıydı.
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11.

İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır.
(Yunus Emre)

TÜRKÇE
Cenaze var bugün.
Merhum: “Okumak” kelamı.
Tahtadan bir attır kanatlanan
Raflar, tozlu kitap mezarlığı.
(Abdullah Şahin)

I.

II.

III.

IV.

Test-1

Bir mezarlık düşünün
Ölenin, mezar taşı olduğu,
Aslında insanların yavaş yavaş
Kendi nefeslerinde boğulduğu.
(Abdullah Şahin)

Verilmek istenen mesaj bakımından bu şiirlerle görseller eşleştirildiğinde numaralanmış görsellerden hangisi
dışta kalır?
A) I.
12.

B) II.

C) III.

D) IV.

Cümledeki bir ögeyi açıklayan, anlamını kuvvetlendiren, tarif eden ve yargı bildirmeyen sözlere ara söz denir. Ara
söz, cümlede açıklayıcısı olduğu sözcük ya da sözcük grubu ile aynı ögededir. Bu sebeple de cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma veya daralma olmaz.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, farklı bir ögenin açıklayıcısı durumundadır?
A) Size geldiğimde, geçen cumartesi günü, evinizi bulmakta biraz zorlandım.
B) Arka sokaktaki mavi binada, amcamların apartmanında, satılık daire varmış.
C) Seni en son gördüğümde, kardeşimin düğünü esnasında, tanıyamamıştım.
D) Uykumun kaçtığı bir gecede, dün gece, romanın kalan kısmını bitirmiştim.
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TÜRKÇE

13. Buğra; itfaiye arabası, kum kovası, kepçe, tren, su tabancası ve yapboz ile haftanın üç gününde oynayacaktır. Oyuncaklarını oynama günleriyle ilgili bilinenler şunlardır:
•

Kum kovası ve kepçeyle aynı gün oynayacaktır.

•

Birinci gün bir tane oyuncakla oynayacaktır ve bu tren değildir.

•

İtfaiye arabasıyla oynadığı gün başka bir oyuncakla daha oynayacaktır.

•

Yapbozla oynadığı gün üç oyuncakla birden oynayacaktır.

Bu bilgilere göre Buğra itfaiye arabasının yanında hangi oyuncakla oynamıştır?
A) Tren

B) Yapboz

C) Kum kovası

D) Su tabancası

14. Aşağıda büyük harflerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir:
•

Saray, köşk, han, kale, köprü vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

•

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

•

Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar.

Buna göre,
I. Akdeniz Bölgesi’nin turizm ağırlığını üstlenmekle kalmayan Antalya İli, küresel bir ün de yapmış.
II. Bir yandan koyunlarını otlatıp bir yandan da sınava hazırlanarak LGS birincisi olan Turan’ı Bakan makamında
ağırladı.
III. Kız kalesi, Silifke ile Erdemli sınırlarının tam ortasında kaldığından çoğu zaman paylaşılamaz.
cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.
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D) II ve III.
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15.

TÜRKÇE

Test-1

Yüklem cümlenin temel ögelerindendir. Yüklem bulunurken cümledeki iş, oluş, hareket ve durum bildiren çekimlenmiş fiillere bakılır. Bunun dışında ek fiil almış isimler, sözcük grupları, tamlamalar, yardımcı fiil ile kurulan birleşik
fiiller veya deyimler de yüklem olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Aldığımız kömür çok iyi yanmasa da sonuçta eskisini aratmıyordu.
B) Büyük dolabımın içine bir ara kat yapmamda bana yardım etti.
C) Cam kavanozdan oluşturduğu kalemlik masanın en uzak köşesindeydi.
D) Boyası tam olarak sıyrılmamış, bir ayağı kırık, az eskimiş bir sandalyedir.
16. Aşağıda 2021 yılının ikinci ayı içerisinde yayınlanan bir grafikte Türkiye’nin 2018-2021 yılları arasındaki işsizlik oranları
verilmiştir.
			

%

2018

15
14

14,1

14,5
13,9
13,8

12,8
12,2

13,8

13,8

14,1

2020

13,3
13

13,4

12,8

12,7

2021

14

14

13,8

13,2

2019

12,9

12,5

12

13,1

13,1

12,7
12,6

12,1
11,5

9,8

10

10

10,6

10,7

10,8

11,4

11,1

11,6

10,2

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Oğustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak
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Bu grafikten aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılabilir?
A) 2020 yılı işsizlik oranları aylara göre dalgalı bir seyir izlerken verilen yıllardan birinde işsizlik oranı sürekli bir artış
göstermiştir.
B) 2019 yılı işsizlik oranları verilen ayların iki tanesi haricinde bir sonraki yılın işsizlik oranlarından hep yüksek olmuştur.
C) 2018 yılındaki işsizlik oranları ay bazında, verilen diğer yılların işsizlik oranlarından daha az olmuştur.
D) Aynı yıl içerisinde birbirini takip eden aylar arasında işsizlik oranı farkının en fazla olduğu aylar ocak ve şubat aylarıdır.
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17. “de/da” bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Ek olan “-de/-da” ise bitişik yazılır. “de/da”nın olduğu yere bir “de/
da” daha eklendiğinde cümlenin anlamında bozulma olmazsa bitişik yazılır, cümlenin anlamı bozulursa ayrı yazılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/da”nın yazımında hata yapılmıştır?
A) Yeni Tarz Yayınları ekibi bomba gibi bir çalışmada buluştu.
B) Gezdiğim şehirler arasına Erdemli’de dâhil oldu.
C) Harun Hoca’nın da taktikleri soruyu kolaylaştırdı.
D) Bitkilerde küçüklü büyüklü zararlı böcekler gördüm.

18. TDK tarafından “bezdiri” olarak tanımlanan “mobbing” kavramı; hiyerarşik yapılı gruplarda veya iş yerinde bir kişinin
veya bir grup insanın yine bir kişi ya da bir grup insana uzun süreli sosyal ve psikolojik saldırıda bulunarak onları rahatsız etmesi, dışlaması, yıldırması, ötekileştirmesi anlamına gelir. Patron baskısı olarak da görülebilen bezdiriye maruz
kalan insanlar bu durumla başa çıkamadıklarında ruhsal sorunlarla karşılaşmaktadır.
Bu açıklamalara göre aşağıdaki görsellerden hangisinin bezdiri örneği olduğu söylenemez?
A)

B)

C)

D)
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19. 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm neredeyse tüm yılların en kısır dönemini yaşamıştır. Küresel
salgının gölgesinde turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz %38 ile Marmara Bölgesi olurken bu bölgemizi %21 ile Akdeniz Bölgesi ve %14 Ege Bölgesi takip etmiştir. Turizm geliri en az olan bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden
kıl payı farkla Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur.
Bu açıklamaya göre 2020 yılı turizm gelirlerinin bölgelerimize dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

B)

Marmara B.

Akdeniz B.
Ege B.

Akdeniz B.
Ege B.

Karadeniz B.

Karadeniz B.

İç Anadolu B.

İç Anadolu B.

Güneydoğu Anadolu B.

Güneydoğu Anadolu B.

Doğu Anadolu B.

Doğu Anadolu B.

C)

Marmara B.

D)

Marmara B.

Marmara B.
Akdeniz B.
Ege B.

Akdeniz B.
Ege B.
Karadeniz B.

Karadeniz B.

İç Anadolu B.

İç Anadolu B.

Güneydoğu Anadolu B.

Güneydoğu Anadolu B.

Doğu Anadolu B.

Doğu Anadolu B.
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20.

Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla petrol
ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verirken, Sakarya
Gaz Sahası’ndaki doğal gaz keşfi bu süreçteki önemli
bir kazanım olarak öne çıktı.

Sakarya Gaz Sahası’nda 2023’te
üretimin başlaması durumunda
Türkiye’nin doğal gaz ithalat
bağımlılığı %36, enerji ithalat
faturası ise orta vadede %10
azalabilecek.

Uluslararası Enerji Ajansının
raporuna göre, Türkiye güneş
enerjisinde potansiyelinin
%3’ünü, rüzgarda %15’ini
kullanıyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji
kapasitesi son 5 yılda %50 arttı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjisindeki kurulu gücünün 2024’e
kadar 21 bin megavat artarak
%49 büyüyeceği öngörülüyor.

Türkiye, 2019’da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturan
ülkeler arasında Avrupa’da
5’inci, dünyada 15’inci sırada
yer alır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı
2019’da %44 oldu.

Türkiye’nin ilk nükleer enerji
santralinin 2023’ten itibaren devreye alınması düşük
karbonlu enerji portföyünü
güçlendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bu görsel ve bilgilerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Türkiye’de 2019 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı elektrik üretiminde kullanılan
diğer kaynakların oranından azdır.
B) Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini son beş yılda daha önceki yıllardaki yenilenebilir enerji kapasitesinin yarısı
kadar arttırmıştır.
C) Türkiye, Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğalgaz keşfi ile dışa bağımlılığı ve yenilenebilir enerji kaynağı ihtiyacını azaltmayı hedeflemektedir.
D) Türkiye, rüzgâr enerjisi potansiyelini kullandığı kadar güneş enerjisi potansiyelini kullanmamaktadır.
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1. Kültürel gelişmeyi sağlayan en büyük unsurlardan birisi tiyatrodur. Aynı zamanda insanlara ayna görevi görür. İyisiyle
kötüsüyle herkes kendinden bir parça bulur. İnsanın öz eleştiri yapmasını sağlar. Kimi oyunlar güldürürken kimi oyunlar
da duygusal yönümüzü açığa çıkarır. Sosyalleşme yolunda önemli adımlar atmamıza sebep olur. Tiyatroya ucundan
kıyısından bulaşan insanların ondan vazgeçememesinin sebebi de budur.
Bu parçada geçen ‘’ucundan kıyısından bulaşmak’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Planlı bir şekilde ilgilenmek
B)   İstemeden kendini kaptırmak
C)   Şöyle böyle ilgilenir olmak
D)   Başkasının zoruyla katlanmak

2. Aşağıda öğrenme yöntemimize göre bilginin akılda kalıcılığını gösteren grafik verilmiştir.
Nasıl İyi Öğreniriz?
90%
70%
50%
30%
20%

İşittiklerimizin

Gördüklerimizin

Görüp
işittiklerimizin

Söylediklerimizin

Yaptıklarımızın

Aklımızda kalır.

Buna göre,
I. Bir öğrenci öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaştığında
II. Derste öğrendiği bilgileri günlük hayatında uyguladığında
III. Öğrendiği bilgileri ara ara okuyarak tekrar ettiğinde
IV. Öğretmenin anlattığı bilgileri dikkatle dinlediğinde
yargılardan hangisini yapılması durumunda daha kalıcı öğrenme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) III ve V.
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3.

Çevreyi kitletmemeye özen gösteririm

Türkiye’de en çok endişe duyulan ilk 3 çevre sorunu:
Hava kirliliği, su kaynaklarının azalması ve
ormanların yok olması.

diyenlerin oranı  

Elektriği ve suyu tasarruflu kullanırım diyenlerin
oranı.

Fiyattan bağımsız olarak düşündüğünde, bir firmanın
çevre dostu olmasının, o firmanın ürünlerini satın
alım kararını olumlu etkilediğini belirtiyor.

Evde veya dışarıda
çöpleri ayrıştırdığını
belirtiyor.
Toplumda 10 kişiden 3’ü çevreyi yeşillendiririm ve
ağaç dikerim diyor.

Görselden yola çıkarak toplumun çevre hakkındaki düşünceleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak
ulaşılabilir?
A) Toplumun yarısı hava kirliliğinden korktukları için ağaç ve bitki dikmektedir.
B) Çevre konusunda duyarlı olan firmaların ürünlerini almayı herkes tercih etmektedir.
C) Çevreye karşı sorumluluk duyan kişiler her ortamda geri dönüşüme katkı sağlamaktadır.
D) Su kirliliğinden endişe eden kişilerin büyük çoğunluğu suyu tasarruflu kullanmaktadır.
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4. Dünyada her yıl 1,5 trilyon plastik poşet tüketilmektedir. Ülkelerin bir yılda kişi başına kullandığı poşet miktarı ile ilgili
veriler şu şekildedir:
•

Kişi başına kullanılan poşet miktarı bakımından Türkiye ilk sırada gelmektedir.

•

Bir yılda kişi başına tüketilen en az poşet miktarında Danimarka ve Finlandiya eşittir.

•

Avusturalya, ABD’den sonra en çok poşet tüketen 3. ülkedir.

•

Almanya poşet tüketimi bakımından Avustralya’dan sonra gelmektedir.

Bu verilere göre dünyada kişi başı tüketilen poşet miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)

C)

B)

Türkiye

Türkiye

ABD
Avustralya

ABD
Avustralya

Almanya
Danimarka

Almanya
Danimarka

Finlandiya

Finlandiya

D)

Türkiye
ABD
Avustralya

Türkiye
ABD
Avustralya

Almanya
Danimarka

Almanya
Danimarka

Finlandiya

Finlandiya
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DÜŞÜNÜLEN

GERÇEKTE OLAN

Görselden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hedefe ulaşırken karşımıza çıkan engeller bizi başarıya götüren araçlardır.
B) Sadece yaptıkları plana uygun hareket edenler başarıya ulaşabilirler.
C) Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
D) Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

6. Ayşe-

Efendim...Evet benim...Hayır evde yok...Bilmiyorum, bir saate dönebilir...Güle güle.

Geldiim... Tuğrul hoş geldin.
Tuğrul - Fikret yok mu Ayşe abla?
Ayşe- Hayır, epey oldu çıkalı.
Tuğrul- Nereye gittiğini söylemedi mi?
Ayşe- Arkadaşı ile çıktı. Gezeceklerdi galiba.
Tuğrul- Tamam ben bulurum onları. Hoşça kalın.
Güzin- Abla ne oluyor? Kapı, telefon...Hep Fikret aranıyor. Biraz dinlenmek için uzandım evdeki ses hiç bitmiyor.
Ayşe- Eee aranılan adamın ablası olmak kolay mı?
Güzin- Ablacığım annem olmayalı Fikret iyice dağıttı. Tedbir almalıyız.
Ayşe- Güzin hiç Fikret’le ilgilenecek zamanım olmuyor ki. Hastane, ev, misafir, işler derken zamanın nasıl geçtiğini fark
edemiyorum. Hadi mutfağa geçelim. Ben çorbayı hazırlayayım.
Aşağıdaki yay ayraç içinde verilen hareketlerden hangisi bu metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz?
A) (Evde yalnız otururken kapı çalar. )
B) (Telefonu kapatıp kapıya koşar.)
C) (Tuğrul nefes nefese sorar.)
D) (Kapıyı kapatıp salona geçer.)
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7. Aşağıda İstanbul’u gezecek kişiler için tavsiyeler verilmiştir.
İSTANBUL GEZİSİ İÇİN TAVSİYELER
PAZARTESİ
İstanbul’daki ilk günümüzde kaldığınız mekandan herhangi bir vasıta ile Galata Köprüsü’nün bulunduğu
yerdeki Eminönü Meydanı’na gelin. Eminönü Meydanı’nda çiçekçiler çarşısında bir süre gezdikten
sonra Yeni Cami’ye ve Mısır Çarşısı’na girin.

SALI
İkinci gün gezinizi yine bir tarih hazinesi olan ve açık hava müzesi statüsündeki bir alanda sürdüreceksiniz: Sultan Ahmet Meydanı. Orada Türk ve İslam Eserleri Müzesine girin. Müzeden sonra ise
sıra muhteşem bir yapı, yabancıların Mavi Cami olarak isimlendirdikleri Sultan Ahmet Camisi’ni
gezin.
ÇARŞAMBA
Ben sizin yerinizde olsam tüm günümü yalnızca Topkapı Sarayı Müzesi için ayırırdım. Bulunduğunuz
yerden bir araç ile , taksi bu iş için uygun , müzeye gidin. Büyük keyif alacağınızı, güzel bir tarih
hazinesini keşfedeceğinizi ve bundan çok mutlu olacağınızı göreceksiniz.
PERŞEMBE
İstanbul gezinizin 4. gününe Ayasofya Müzesini gezerek başlayın. Bir zamanlar dünyanın sekizinci
harikası olarak nitelendirilen bu yapıdan sonra ise Aya İrini demek istiyorum ama burası kapalı yani
gezme şansınız yok. Belki yapıyı dışından izlemek için birkaç dakika ayırabilirsiniz. Bir sanat etkinliğine denk gelirseniz Aya İrini’nin içini görebilirsiniz.

İstanbul gezisi ile ilgili görselin hangi gününde öneri ve gerekçe ifade eden cümlelere yer verilmiştir?
A) Pazartesi

B) Salı

C) Çarşamba

D) Perşembe

8. Bir yazarın okuması ve çalışması kadar yaşaması ve görüp geçirmesi gerektiğine inananlardanım. Gözleyebilmek,
hissedip bütün bunlar arasında bir ilişki kurabilmek ancak yaşamakla elde edilebilecek özelliklerdir. Hemingway, yazdıklarını oturduğu yerden kurarak oluştursaydı asla aynı yere ulaşamazdı.
Böyle düşünen bir yazar, tavsiye olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemez?
A) Yazar eserlerinde bildiklerimizle örtüşmeyen kendinin kurguladığı dünyayı işleyip gerçek yaşamdan uzaklaşmalıdır.
B) Eserlerinde yazar kamera gibi bir yansıtıcı işlevi görmeli bize yaşanan tüm olayları bir ayna gibi yansıtmalıdır.
C) Yazar dış dünyada olup bitenleri, insanların başından geçen olayları ve yaşadıklarını son derece tarafsız bir şekilde
ele alıp yazmakla yetinmelidir.
D) Yazar olayları okuyucuya anlatırken olup bitenlere kendi duygu ve düşüncelerini katmadan olanı olduğu gibi aktarmalıdır.

20

Diğer sayfaya geçiniz.

