
   
 

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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GENEL AÇIKLAMA 

 
1. Bu kitapçıktaki Türkçe Testinde 60 soru vardır. 

2. Türkçe Testi için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat). 

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdında Türkçe Testi için ayrılan kısma işaretleyiniz. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı işaretlerken soru kitapçığındaki soru numarası ile 
cevap kâğıdındaki cevap numarasının aynı olmasına dikkat ediniz. 

5. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse          
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez kalem veya dolma kalem kullanmayınız. 

7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

8. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 

9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu 
nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 



TÜRKÇE TESTİ 
 

2010 – TCS Yurt İçi / Türkçe 

  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

1. VE 2. SORULARDA CÜMLEDE BOŞ BIRAKI-
LAN YERE GETİRİLMESİ UYGUN OLAN SEÇE-
NEĞİ BULUNUZ. 

1. Sınavın zor olacağı söyleniyor, ---- çok çalışmalıyız. 

A) ancak  B) fakat  C) bunun için 

 D) halbuki  E) ne var ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Severek ---- birçok takımız gümüş ya da altın kapla-
madır. 

A) incelediğimiz  B) çıkardığımız 

C) anlattığımız   D) baktığımız  

 E) kullandığımız 

 

 

 

 

 

 

 

3. VE 4. SORULARDA CÜMLEDE BOŞ BIRAKI-
LAN YERLERE SIRASIYLA GETİRİLMESİ UY-
GUN OLAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 

3. Gençlerin, spor yapmaya yeterince zaman ayırma-
maları spor yapma ---- kazanamamalarına ---- ol-
makta. 

A) düşüncesi – çözüm  

B) alışkanlığı – neden 

C) çalışması – engel  

D) sevgisi – aracı 

E) olanağı – basamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İzlanda’daki yanardağ patlamasının ---- kül bulutunun 
iklimleri de ---- belirtiliyor. 

A) püskürmesi – bozacağı  

B) yanı sıra – soğutacağı 

C) devam etmesi – değiştireceği 

D) neden olduğu – etkileyeceği 

E) durması – zorlaştıracağı 
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5. İlk heykellerini 1961’de taştan yonttuğunu ---- sanat-
çının ilginç bir yanı, çamura ve alçıya dokunamama-
sı. Bu nedenle malzeme olarak demiri kullanmaya ---- 
demire ilişkin her şeyi ---- ve ---- yöneliyor. 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) söyleyen – başlayınca – okumaya – öğrenmeye 

B) kabullenen – yönelince – araştırmaya – bakmaya 

C) belirleyen – çalışınca – sevmeye – anlatmaya 

D) gösteren – alışınca – gözlemeye – beğenmeye 

E) açıklayan – özenince – bilgilenmeye – başar-
maya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. – 9. SORULARDA, CÜMLEDE BOŞ BIRAKI-
LAN YERE GETİRİLMESİ UYGUN OLMAYAN 
SEÇENEĞİ BULUNUZ. 

 

6. Küresel ısınma, kirlilik ve geri dönüşümü zor olan 
maddelerin kullanılması ---- bozuyor. 

A) doğanın dengesini B) çevrenin güzelliğini 

C) ekolojik ortamı D) toprağın niteliğini 

 E) kentsel gelişimi 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tören bitince, salon çıkışındaki masalara konmuş bö-
reklerden, çöreklerden yedik; çay, kahve içtik. Bu ara-
da kimi dostlarımızla ----. 

A) şakalaşıp gülüştük 

B) savunarak tartıştık 

C) görüşerek özlem giderdik 

D) söyleşme olanağı bulduk 

E) konuşma fırsatı yakaladık 

 

 

 

 

 

8. Öğle olmuştu. Çok yorulmuştuk. Hem dinlenmek hem 
de öğle yemeği yemek üzere gördüğümüz ilk lokan-
taya ----. 

A) giriverdik  B) girelim dedik 

C) girince erteledik D) girip oturduk 

 E) girmeye karar verdik 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ona, sizi görünce çok ---- dedi. 

A) düzelttim  B) şaşırdım 

C) heyecanlandım D) duygulandım 

 E) sevindim 
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10. Uzmanlardan oluşan bir ekip (grup), küresel iklim 
 I 

değişikliğinin hız haritasını çıkardı. Çalışmada, dün-
     

yanın dört bir yanından (her yerinden) alınan iklim ve
 II 

sıcaklık rejimi verileriyle önümüzdeki yüzyıl için hazır-       

 
lanan iklim modellemeleri kullanıldı. Araştırmacıların 
  

elde ettiği sonuçlara (bulgulara) göre ekosistemle-
  III 

rin, iklim değişikliğinin hızını yakalayabilmek (hedef- 
    IV 

leyebilmek) için yılda ortalama (aşağı yukarı) 0,42 km
   V 

yer değiştirmesi gerekiyor. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 
yerine, ayraç içinde verilen söz getirilirse cümle-
nin anlamı bozulur? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz, 
kişisel görüş belirtmek için kullanılmıştır? 

A) Seminere, sınıfta benden başka katılan olmadı. 

B) Benden aldığı kitapları hâlâ getirmedi. 

C) Odaya, benim için bir kitap dolabı alınmış. 

D) Yeni projeyi benimle birlikte hazırlamak istediğini 
söyledi. 

E) Bence buradaki herkes hafta sonu düzenlenecek 
geziye katılır. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü, 
“Yollar karlı olduğundan ağır gidiyorduk.” cümlesin-
deki anlamıyla kullanılmamıştır? 

A) İşlerin ağır yapılması zaman kaybına yol açar. 

B) Yemeğini çok ağır yediği için hep en sona kalı-
yordu. 

C) Dedem ağır bir hastalık geçirmişti. 

D) Arabamız eski olduğu için çok ağır ilerliyorduk. 

E) Yaşlı kadın, merdivenleri çok ağır çıkıyordu. 
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13. – 16. SORULARDA, NUMARALANMIŞ SÖZ-
LERİN ANLAMLI VE KURALLI BİR CÜMLE 
OLUŞTURAN SIRALANIŞINI BULUNUZ. 

13.  

I. son kitabını  

II. okuyanlar yazarın  

III. yararlandığını anlar 

IV. oldukça önemli kaynaklardan  

A) I., II., IV., III.  B) II., I., III., IV. 

C) III., IV., II., I.  D) IV., II., III., I. 

 E) IV., III., II., I. 

 

 

 

14.  

I. olan bu yapıt 

II. yakında sinemaya uyarlanacak 

III. listesinde yer alıyor 

IV. en çok satan kitaplar 

A) I., III., II., IV.  B) I., IV., II., III. 

C) II., I., IV., III.  D) III., II., IV., I. 

 E) IV., I., II., III. 

 

15.  
I. köşe yazarlığı yapıyor 

II. hem de televizyon için 

III. hem bir gazetede 

IV. belgesel filmler hazırlıyor 

A) I., III., II., IV.  B) I., III., IV., II. 

C) II., I., IV., III.  D) III., I., II., IV. 

 E) IV., III., I., II. 

 

 

 

 

16.  
I. kâğıtları 

II. yeniden kâğıt 

III. çöpe dönüşmeden toplayıp 

IV. elde etmek mümkün 

V. kullanılıp atılan 

A) I., II., IV., V., III.  B) I., V., II., IV., III. 

C) III., IV., V., I., II.  D) IV., II., V., III., I. 

  E) V., I., III., II., IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  
I. Bu nedenle yağmur bulutları Orta Anadolu’ya 

ulaşıp nemini boşaltamıyor. 

II. Yüzyıllardır Anadolu köylüsü topraktan en yük-
sek verimi alabilmek için mücadele ediyor. 

III. Bunların sonucunda bölge halkı kurak iklimde 
tarım yapmak zorunda kalıyor. 

IV. Ayrıca çevredeki yüksek dağlar, yazın denizden 
gelen sıcak esintilerin Orta Anadolu’ya ulaşma-
sını tamamen engelliyor. 

V. İklimin kısa mesafelerde büyük ölçüde çeşitlilik 
göstermesi bu mücadeleyi zorlaştırıyor. 

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluştura-
cak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) II., V., IV., I., III. B) III., IV., II., V., I. 

C) IV., II., III., V., I. D) IV., V., I., II., III. 

 E) V., II., IV., I., III. 
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18.  
I. Bir gün kitabevinde otururken bir arkadaşım ta-

mir etmem için aile yadigârı bastonunu getirdi. 

II. Arkadaşım bastonunda yaptığım değişiklikleri 
çok beğendi ve benim güzel bastonlar yapabile-
ceğimi söyledi. 

III. Kitapçılık yaptığım dönemde, elime geçen anti-
ka eşyaları da tamir ederdim. 

IV. Ben o bastonu önce tamir ettim, sonra da sedef 
kakma işi desenlerle süsledim. 

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluştura-
cak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) I., IV., III., II.  B) II., I., IV., III. 

C) II., IV., I., III.  D) III., I., IV., II. 

 E) III., IV., II., I. 

 

 

19.  
I. bugün de üniversitesiyle 

II. Anadolu’nun önemli eğitim merkezlerinden biri 
olan Konya 

III. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 

IV. benzeri bir konumda bulunuyor 

Yukarıdaki sözlerin anlamlı ve kurallı bir bütün 
oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer de-
ğiştirmesi gerekir? 

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

 D) II. ve III. E) III. ve IV. 

 

 

 

20. O

 

,
I

 şiirlerinde iç ,
II

 dünyasını ,
III

acılarını ,
IV

kaygı 

ve kuruntularını ,
V

özlemlerini yansıtır. 

Bu cümledeki numaralanmış virgüllerden (,) han-
gisi yanlış kullanılmıştır? 

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

 

21. Okul çağındaki çocuklar sabah kahvaltısında şunları 
yemelidir ( ) Bir yumurta ya da aynı büyüklükte pey-
nir ( ) bir bardak süt ( ) mevsimine göre bir domates 
ya da bir portakal ( ) bir iki dilim ekmek ( ) 

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağı-
dakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri 
sırasıyla getirilmelidir? 

A) (.) (,) (;) (,) (…) B) (.) (,) (,) (,) (.) 

C) (!) (,) (,) (,) (…) D) (:) (,) (;) (,) (!) 

 E) (:) (,) (,) (,) (.)  

 

 

 

22. Dünyanın en önemli yapıları arasında yer alan ve
  I 
 
UNESCO’nun dünya mimari anıtları listesinde yer  

 II  

alan Divriği Külliyesi, bir fotoğraf sergisiyle İstanbul’a  
 III 

taşındı. Görkemli külliyeyi İstanbul’lularla buluşturan 
 IV 

“Cennetin Kapıları” adlı sergi büyük beğeni topladı.
 V    
 
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde 
bir yazım yanlışı vardır? 

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

 

 

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün 
yazımı yanlıştır? 

A) Sanat hayatına fotoğrafçılıkla başladı. 

B) 1985 yılında kaptanlık belgesi aldı ve tekneyle 
Akdeniz’e açıldı. 

C) Anadolu’da dolaşırken arkadaşları için birçok 
hediye aldı. 

D) Şimdi, kırk yıllık dostlarının arasında, Türkiye de. 

E) 1965’te bıraktığı heykel çalışmalarına yeniden 
başladı. 
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24. Aşağıdaki karşılıklı konuşmalardan hangisi an-
lamca birbiriyle uyuşmamaktadır? 

A) – İstanbul hakkında ne düşünüyorsun?            
– Tek kelimeyle “harika” bir şehir! 

B) – Seyahat etmeyi seviyor musun?        
– Uçak biletleri çok ucuzladı. 

C) – En çok hangi yemeği seversin?        
– Yemek seçmem. 

D) – Yunus Emre’yi tanıyor musun?         
– Onu tanımayan var mı? 

E) – Bu yaz Bodrum’a gitmeyi düşünüyor musun?  
– Düşünmez olur muyum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdaki karşılıklı konuşmalardan hangisi an-
lamca birbiriyle uyuşmamaktadır? 

A) – Tırnak yeme alışkanlığı toplumda nasıl  
   karşılanır?           
– En çok çocukluk çağında görülen bir  
   hastalıktır. 

B) – Tırnak yeme alışkanlığı neyin işaretidir?           
– Güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. 

C) – Tırnak yeme alışkanlığı hangi yaşlarda başlar? 
– 3-4 yaşlarından sonra başlar. 

D) – Tırnak yeme alışkanlığı kimlerde görülür?        
– Endişeli, stresli, sıkıntılı insanlarda ortaya çı-
   kar. 

E) – Tırnak yeme alışkanlığını bırakabilmek için ne
   yapmak gerekir?                                          
– Öncelikle psikiyatrist ya da psikologdan yardım 
   alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

26. (I) NASA’nın Kepler uzay teleskobuyla beş dış geze-
gen keşfedildi. (II) Böylece, bilinen dış gezegenlerin 
sayısı 415’e ulaştı. (III) Amerikan Astronomi Derneği-
nin bu ay yapılan toplantısında açıklanan yeni geze-
genlerin kütlesi, Dünya’dan 25-600 kat, hacmi ise 64-
4500 kat büyük. (IV) Öte yandan yoğunlukları çok 
düşük. (V) Bu gezegenler, Güneş’e benzeyen yıldız-
ların çevresinde, yakın yörüngelerde dolaştığı için 
bunların yörünge hızları da yüksek. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de neden belirtilmiştir? 

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

 

 

 

 

 

27. (I) Şimdi izlendiğinde insanı o kadar da korkutmayan 
bu film, Tennessee Ormanı’ndaki terk edilmiş bir ku-
lübede çekilmişti. (II) Yapıldığı dönemde adından 
çokça söz edilen bir korku filmiydi. (III) Yapımı da öy-
le kolay olmamıştı. (IV) Çekimlerine başlanmasından 
filmin tamamlanmasına kadar iki yıl geçmişti. (V) Kü-
çük bir bütçeyle hazırlandığından olsa gerek, çekim-
lerde de birçok aksilik çıkmıştı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de tahmin söz konusudur? 

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

 

 

 

 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul söz konu-
sudur? 

A) Oraya nasıl gidileceğini biliyor musun? 

B) Bu kadar parayı nasıl harcadın? 

C) İyi hazırlanmadığımı nasıl anladın? 

D) Anlatılanları dinlemezsen nasıl öğreneceksin? 

E) Bu kadar işi nasıl bitireceğim? 
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29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanım yapıl-
mıştır? 

A) Her ulusun tarihinde bir destan vardır. 

B) Şiir, insanların duygularını harekete geçirir. 

C) Şiir, ritimli sözlere, seslerin uyumlu kullanımına 
özen gösterilerek yazılan bir türdür. 

D) Destanlar, ölçülü, uyaklı dizeler biçiminde yazılır. 

E) Şiir biçiminde yazılması, destanların etki gücünü 
arttırır. 

 

 

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sütte bulunan 
bir maddenin işlevinden söz edilmektedir? 

A) Süt, memeli hayvanlardan elde edilen bir besin 
kaynağıdır. 

B) Sütte bulunan laktoz, insanın bağırsak florasının 
oluşumunda önemli bir role sahiptir. 

C) Süt, çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların vazgeçe-
mediği mükemmel bir üründür. 

D) Önceleri sadece içecek olarak tüketilen sütten 
zamanla tereyağı, peynir, yoğurt vb. yapılmıştır. 

E) Bugün dünyada üretilen sütün % 91’inden fazla-
sını inek sütü oluşturmaktadır. 

 

 

 

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik yoktur? 

A) İnsan vücudunun % 65’i sudur. 

B) Temiz su kullanabilen nüfusun oranı, sanayileş-
miş ülkelerde % 99, Afrika’da % 38’dir. 

C) Düşük gelirli ülkelerde suyun % 87’si tarımda,   
% 5’i endüstride kullanılmaktadır. 

D) Yüksek gelirli ülkelerde suyun % 30’u, düşük ge-
lirli ülkelerde ise % 5’i endüstride kullanılmakta-
dır. 

E) Dünyadaki toplam temiz tatlı suyun yaklaşık      
% 60’ı endüstride, % 10’u da konutlarda kulla-
nılmaktadır. 

 

 

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte yapı-
lacak bir iş bildirilmektedir? 

A) Şiddetli yağmur sele neden oldu. 

B) Dışarıdan gürültüler geliyor. 

C) Rahatsızlığı henüz geçmemiş. 

D) Yarın işe taksiyle gideceğim. 

E) Baharın geldiği kuş seslerinden anlaşılıyor. 

 

 

 

 

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olum-
ludur? 

A) Ondan hâlâ bir haber alamadım. 

B) Anladım ki aranızda bana yer yok. 

C) Bu güzel kitabı okumayan kalmadı. 

D) Hava soğudu, oraya gidemeyeceğiz. 

E) Öğrencilerin çoğu okula gelememiş. 

 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir du-
rum söz konusudur? 

A) Çiçek dikildikçe bahçe daha da güzelleşiyordu. 

B) Her yıl buraya çok sayıda turist geliyor. 

C) Anılarını tazelemek için resimlere bakıp duru-
yordu. 

D) Gözümün içine bakarak vazoyu kırdı. 

E) Araba yolda hızla ilerliyordu. 
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35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Ne zaman?” so-
rusunun cevabı vardır? 

A) Onu, annesiyle okulun bahçesinde gördüm. 

B) Geçen hafta hep birlikte pikniğe gittik. 

C) Havalar ısındığı için ağaçlar çiçek açtı. 

D) Bana, seni çok sevdiğini söyledi. 

E) Dosyadaki yazıları tek tek inceledi. 

 

 

 

 

36. Cilalı Taş Devrine ait bu kalıntılar, yükselen suların 
altında kaldı. 

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı vardır? 

A) Ne kadar? B) Niçin? C) Nerede? 

 D) Kimi?  E) Neyi? 

 

 

 

 

37. Ülkemiz, birbirine yakın merkezlerdeki farklı iklim 
özellikleriyle, çok sayıda bitki ve hayvan türünün ya-
şaması için uygun koşullara sahiptir. 

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangilerinin 
cevabı vardır? 

A) Kiminle? – Nereye? B) Nerede? – Neyi? 

C) Ne zaman? – Niçin? D) Kime? – Kim? 

 E) Ne? – Neye? 

 

 

38. Enerji israfının çok önemli bir sorun olduğu günü-
müzde, tüm dünya, enerji tasarrufu sağlamanın yolla-
rını arıyor. 

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı vardır? 

A) Neyi?  B) Hangisi? C) Kimle? 

 D) Neden? E) Kaç? 

39. Sulama ve içme suyu elde etmek için barajlar kuran 
insanoğlu, elektrik üretmek amacıyla da yüz yılı aşkın 
zamandır hidroelektrik santraller yapıyor. 

Bu cümledeki altı çizili söz, aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabıdır? 

A) Ne kadar? B) Kim?  C) Neyi? 

 D) Nerede? E) Nasıl? 

 

 

 

40. Zeynep, dün akşam, sınıf arkadaşlarını eve davet   
etti. 

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı yoktur? 

A) Kimi?  B) Kim?  C) Nereye? 

 D) Niçin?  E) Ne zaman? 

 

 

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Alınan bilgisayarlar işlerimizi kolaylaştırdı. 

B) Kullandığı aletlerin bakımını her gün yapardı. 

C) On katlı binanın asansörünün bozulması insanla-
rı zor durumda bıraktı. 

D) Araba yarışlarına özel bir ilgisi olduğunu biliyor-
duk. 

E) Bu arabayı yıllık ihtiyacı az olduğu için aldığını 
söyledi. 

 

 

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Yarın hava bugünkünden daha sıcak olacakmış. 

B) Bu durumu sizin de bilmenizi istedik. 

C) Karlı havalarda yola çıkarken arabanızda gerekli 
önlemleri almayı unutmamalısınız. 

D) Doğayı sevmek demek onu korumakla olur. 

E) Babam bazen, çocukken yaptığı yaramazlıkları 
anlatır, bizi güldürürdü. 
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43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Arkadaşına olan borcunu ödeyebilmek için ak-
şamları da çalışmaya başladı. 

B) Yapılacakları bilseydik, inansaydık biz de bu uy-
gulamayı destekleyecektik. 

C) Akşamın bu saatlerinde içine bir sıkıntı çökerdi. 

D) Adamın en dikkat çeken özelliği güzel giyinme-
siydi. 

E) Evin birkaç adım ötesinden geçen küçük derenin 
suyu geceleyin ışıldıyordu. 

 

 

 

 

 

44. Diziyi yeniden izlemenin, anlatılanları farklı bir gözle
        I        II 

tekrar görebilmek açısından ilginç bir deneyim        
 III                            IV   

olacağını düşünüyorum.    
 V 

Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi 
çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da 
bozulma olmaz? 

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

 

 

 

 

45. Amaçlarını benimsediğim (I) kimi derneklerin yönetici-
leri (II) zaman zaman (III) değişik konularda (IV) kon-
ferans vermemi ister (V). 

Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisine 
“benden” sözcüğü getirilirse anlatım bozulur? 

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

 

 

 

 

46. (I) Didaktik şiir yazmak doğru değildir. (II)  Şiir, ger-
çekçilik kaygısından uzak yazılmalıdır. (III) Şiirin yo-
ruma açık olması gerekir. (IV) Şiir, okuyanda hoş 
duygular uyandırmalıdır. (V) Bir şair, onun şiirlerinin 
başka dillere çevrilmesinin çok zor olduğunu söyler. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin başına “ona göre” sözü getirilemez? 

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

 

 

47. Yarışmacıların heyecanını önemsememek için 
 I 

onlara biraz kendimden söz ettim.  
 II III IV V 

Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi 
yerinde kullanılmamıştır? 

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

 

 

 

48. Önümüzdeki engelleri aşabilmek için yapılması gere-
 I II 

ken ne varsa bütün hepsini en kısa zamanda, en iyi
  III    IV 

biçimde gerçekleştirmeliyiz.  
  V 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için 
numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır? 

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

 

 

 

49. (I) Eski Çağ insanı doğadan korkuyordu. (II) Oysa 
böyle bir şey yoktu. (III) Onu, kontrol edemediği, ken-
disinden üstün bir varlık, bir güç olarak görüyordu. 
(IV) Bunun sonucu olarak sular, gökyüzü, toprak, ay, 
güneş gibi doğa unsurlarını ilahlaştırmıştı. (V) Bu ne-
denle de başlangıçta tüm dinler çok tanrılıydı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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50. (I) Edgar Allan Poe’nun hayatında dört önemli mekân 
vardır. (II) Bunlar sırasıyla Baltimore, Richmond, 
Philedelphia ve New York’tur. (III) 1831’e kadar yaz-
dığı ilk şiirlerinin İngiliz romantiklerinin etkisinde oldu-
ğu görülür. (IV) Yirmi bir yaşına geldiğinde şair olarak 
dar bir çevrede tanınır, henüz ünlü değildir. (V) Ken-
disine ün kazandıracak önemli şiirlerini 1845’te yazar. 
(VI) “The Raven”, “Ulalume” ve “The Bells” adlı şiirle-
riyle iyice tanınır, bu şiirler okullarda okutulmaya baş-
lanır. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle başlar? 

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 

 

 

 

 

51. Kitap fuarına, öğretmeni, anne-babası ya da arkada-
şıyla gelen ilk ve ortaöğretim çağında çocuklar, genç-
ler vardı. Onların, kitapları karıştırmaları, şair ya da 
yazarları tanımaya çalışırken onlara ilginç sorular yö-
neltmeleri, ışıltılı bakışlarıyla okuma, öğrenme coşku-
larını dışa vurmaları beni gelecek günler adına umut-
landırdı, sevindirdi. 

Bu parçada sözü edilen çocuklar ve gençlerle ilgi-
li olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kitaba ilgi duydukları, öğrenme isteği içinde ol-
dukları 

B) Belli bir yaşa gelinceye kadar yakınlarının deste-
ğine ihtiyaç duydukları 

C) İlgilerini çeken konularda yararlanabilecekleri 
kaynakları araştırdıkları 

D) Kitapları aracılığıyla tanıdıkları kişilerle yüz yüze 
görüşmek istedikleri 

E) Birbirlerine örnek olmak için olumlu davranışlar 
sergiledikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. En az yedi sekiz saat süren gece açlığından sonra 
her bedenin enerjiye ihtiyacı vardır. Bu da kahvaltıyla 
karşılanmalıdır. Kahvaltı, günlük karbonhidrat ihtiya-
cımızın önemli bir bölümünü karşılayabileceğimiz bir 
öğündür. Kahvaltı menüsünü hazırlarken dikkatli 
olunmalı, ayaküstü kahvaltı yapmaktan kaçınılmalıdır. 
Zaman azlığı nedeniyle otobüste, vapurda, trende 
kahvaltı yapmak zorunda kalınıyorsa akşamdan mut-
laka hazırlık yapılmalıdır. Peynirli bir tost, ekmek ara-
sı peynir, domates, biber, salatalık gibi kolay yenebi-
len ve besleyici bir kahvaltı hazırlanmalıdır. 

Bu parçada kahvaltıyla ilgili olarak ne anlatılmak-
tadır? 

A) Öteki öğünlerle karşılaştırılıp yapılan yanlışların 
sonuçlarından söz edilmektedir. 

B) Önemi belirtilip onunla ilgili önerilerde bulunul-
maktadır. 

C) Karbonhidrat içeren besinlerden ve bunların de-
ğerinden söz edilmektedir. 

D) Enerji veren besinler ve bunların nasıl tüketilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

E) Yapılmamasının nelere yol açacağı açıklanmak-
tadır. 

 

 

 

53. Hatırlama yeteneği, “yaş” etkeninden bağımsız olarak 
ele alındığında, kişiden kişiye büyük farklılıklar göste-
rir. Yapılan bir araştırmaya göre hatırlama yeteneği 
hep aynı düzeyde kalmaz. Bu yeteneğin azalmasının 
kimi nedenleri vardır. Bunların başında yüksek tansi-
yon, yetersiz uyku, aşırı alkol, tiroit bezlerinin aşırı ya 
da az çalışması, depresyon ve endişe gelmektedir. 

Bu parçaya göre hatırlama yeteneğiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Geçmişi unutmamayı sağladığı 

B) Cinsiyetle ilgisinin bulunmadığı 

C) Geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı 

D) Kimi nedenlerden dolayı zayıfladığı 

E) Beslenmeyle yakından ilgili olduğu 
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54. Görüntüsüyle, özellikle, akşamları salıverdiği hoş ko-
kusuyla herkesin ilgisini çeker kum zambağı. Akdeniz 
kıyılarındaki kumsallarda doğal olarak yetişen, ner-
gisgillerden, soyu tükenmek üzere olan, soğanlı, çok 
yıllık, otsu bir bitkidir. 

Bu parçada sözü edilen bitkiyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Nasıl bir ortamda yetiştiğine 

B) Hangi bitki ailesi içinde yer aldığına 

C) Yetiştirilmesinin zahmetli olduğuna 

D) Kimi özelliklerine 

E) Günün belli saatlerinde koku yaydığına 

 

 

 

 

 

 

 

55. Su yüzeyinde birçok balina türüne göre daha aktif 
olan kambur balinalar, yaşamlarının yaklaşık % 90’ını 
su altında, % 10’unu su yüzeyinde geçirir. Ağırlığı 
kırk tonu bulan kambur balinalar sıçradığında, 14-15 
metrelik gövdesinin neredeyse tamamı su yüzeyine 
çıkar. Beslenme yöntemi basittir. Suyu ağzına aldık-
tan sonra ağzını kapatır ve suyu sıkıştırır. Sıkıştırma-
nın etkisiyle, su içindeki plankton, bitki, balık gibi be-
sinler, balina plakları tarafından yakalanarak yutulur.  

Bu parçada kambur balinalarla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Büyüklüğüne 

B) Nelerle beslendiğine 

C) Başka balinalardan farkına 

D) Sahip olduğu bir yeteneğe 

E) Bu adın verilme nedenine 

 

 

 

 

 

 

56. Doğrandığı zaman, soğanın içindeki kükürt içeren bi-
leşim serbest kalır ve havada var olan su buharıyla 
birleşir. Soğandan yükselen buhar, göz, burun ve 
ağızdaki sinir uçlarını uyararak kaşıntıya yol açar. 
Soğan doğrarken gözünüzün yaşarması bundandır. 
Önlemek için, soğanı doğramaya kökün ters yönün-
deki uçtan başlamak gerekir. Çünkü gözü rahatsız 
eden madde, soğanın kök çevresinde yoğun olarak 
bulunmaktadır. Bir başka önlem de soğanı keskin bir 
bıçakla doğramaktır. Soğanı buzdolabında dondur-
mak ya da açık musluk altında doğramak da önlemler 
arasındadır. Bu arada tatlı soğan adı verilen bir cins 
soğanın daha az kükürt içerdiği de bilinmektedir. 

Bu parçada soğanla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 

A) Göz yaşartıcı etkisinin nasıl oluştuğuna 

B) Hangi kimyasal maddeyi içerdiğine 

C) En çok nerelerde kullanıldığına 

D) Kök çevresinin ne gibi bir özelliği olduğuna 

E) Rahatsız edici etkisini azaltma yollarının neler 
olduğuna 

 

 

 

57. Jeolojik olarak genç bir kara parçası olan İzlanda’da 
çok sayıda yanardağ bulunmaktadır. Burada, ortala-
ma her beş yılda bir, yanardağ patlaması olur. Bun-
lardan Laki Yanardağı’nın 1783 yılında patlamaya 
başlamasıyla ortaya çıkan kıtlık, ada nüfusunun dört-
te birinin ölümüne yol açmış, ayrıca toz bulutları ve 
sis, Avrupa’nın büyük kısmını, Asya ve Afrika’nın bazı 
bölgelerini etkisi altına almıştı. 

Bu parçada anlatılan yanardağla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dünyadaki en büyük patlamaların burada ger-
çekleştiği 

B) Hangi yılda patladığı 

C) Hangi ülkede yer aldığı 

D) Çevresine ne gibi zararlar verdiği 

E) Daha çok hangi ülkeleri etkilediği 
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58. Kan, gereksinim duyulduğunda kişiden kişiye aktarı-
labilmektedir. Söz konusu uygulamaya ilişkin kayıtlar 
Mısır papirüslerine dek gider. Ayrıca Romalı şairlerin 
eserlerinde de bu ilk uygulamaya üstü kapalı değinil-
miştir. Kan gruplarının henüz bilinmediği bu dönemde 
insandan insana nakil, ölüme yol açabileceği için son 
derece riskli bulunur. Güvenilir tıp kayıtları, hayvan-
dan hayvana ilk kan naklinin 1665 yılında gerçekleşti-
rildiğini gösterir. İnsandan insana kan nakli daha son-
ra denenir.  

Bu parçada kanla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 

A) Bir özelliğine 

B) İnsandan insana aktarılmasıyla ilgili tarihî belge-
lere 

C) Nakil yapılmaya başlanan zamana 

D) Kan gruplarının sayısına 

E) Naklinin bir dönem tehlikeli görüldüğüne 

 

 

 

59. Kars, kendine özgü mimari özelliklere sahip bir açık 
hava müzesi durumunda. Selçuklu ve Osmanlı izlerini 
taşıyan binalar kadar, Ermeni ve Rus mimarisinin de 
çok güzel örnekleri Kars’ı, mimari özellikleri açısından 
oldukça zengin kılıyor. Ancak Doğu Anadolu’nun zor-
lu iklim koşulları, buradaki binaların periyodik bakım-
larının zamanında yapılmasını zorunlu kılıyor. Yetkili-
ler, bu binaların yenilenmesini sağlayacak girişimci-
lerle anlaşarak, bakımı yapılan binaların turizme hiz-
met etmek amacıyla kullanılmasına izin veriyor. 

Bu parçaya göre, Kars’la ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) Tarihî yapıların, farklı kültürlerin izlerini taşıdığı 

B) Düzenli aralıklarla, binaların onarımının yapılma-
sı gerektiği 

C) Tarihî yapıların turizm açısından değer taşıdığı 

D) Binaların bakımını üstlenen kişilerin, buralarda 
halka hizmet verdiği 

E) Turistlerin ilgisini çeken binaların, yapıldığı dö-
nemde ticaret amacıyla kullanıldığı 

 

 

 

60. Günümüzde hemen her alanda kullanılan naylon po-
şetler, canlılara ve doğaya düşünülemeyecek kadar 
çok zarar veriyor. Kullanıldıktan sonra atılan bu po-
şetler, rüzgâr aracılığıyla dağ, tepe, deniz demeden 
her yere ulaşıyor. Doğanın bile sindiremediği naylon 
poşetleri, deniz kaplumbağası ve balina gibi canlılar, 
denizde yaşayan canlılara benzetip yiyor ve ölüyor.   
----. 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) Doğayı kirleten ve genellikle geri dönüştürüle-
meyen naylon poşetlerin kullanımını engellemek 
gerekir 

B) Doğayı korumak için öncelikle hangi önlemlerin 
alınması gerektiği tartışılıyor  

C) Bu durum, uzmanların bir an önce harekete 
geçmeleri gerektiğini gösteriyor 

D) Bitki ve hayvan türlerinin yok olmasında doğal 
dengedeki bozulmaların etkisi büyüktür 

E) Doğanın canlılara sunduğu güzellikleri tüketmek 
yerine, korumak için çaba sarf etmek gerekir 
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CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 
 
 

1. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri her türlü 
araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların 
aday numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

2. Bu sınavda, sınavın Türkçe Testi için 60 dakika (1 saat), Temel Öğrenme Becerileri Testi için 90 dakika        
(1,5 saat) cevaplama süresi verilecektir. Sınavdan çıkmak isteyen aday, sınavın birinci bölümünde ise bu 
bölümün ilk yarısından önce sınavdan çıkamaz. Türkçe Testi Bölümünün ilk yarısından sonra sınavdan çıkmak 
isteyen aday, Temel Öğrenme Becerileri Testi Bölümü için bile olsa, tekrar sınava alınmaz. İki bölüm arasında 
birinci bölüm sınav evrakının toplanması ve ikinci bölüm sınav evrakının dağıtılması dışında ara verilmez. Bu 
toplama ve dağıtma işlemleri sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları yasaktır. Dışarı çıkan aday tekrar 
sınava alınmaz. Sınavın ikinci bölümünün ilk yarısında da adayların sınavı terk etmelerine izin verilmez. İkinci 
bölümün son 15 dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz. 

3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 
yasaktır. 

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik 
bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya 
çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların 
cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde 
tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir. 
Sınav görevlileri, bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların 
tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

6. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara 
aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri ve aday numaraları tutanağa 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle 
kullanılmayacaktır.  
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir.  

8. Soru kitapçıklarınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz.  
Soru kitapçığının her sayfasında basılı olan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı 
türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı 
isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar 
cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. 
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanındaki ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından sınav 
öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin işaretlediğiniz ile salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü 
arasında fark olması hâlinde salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate alınacaktır. 
Bu sınavda alacağınız her iki testin soru kitapçığı türü aynı olmalı, birbirinden farklı olmamalıdır. Bu 
duruma özellikle dikkat ediniz. Sınavda size verilen soru kitapçıklarının türleri birbirinin aynı değilse 
görevlileri hemen uyararak size aynı türden soru kitapçığı vermelerini sağlayınız. 

9. Sınavın her bölümünde cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçıklarının üzerinde ayrılan yere 
adınızı, soyadınızı, aday numaranızı ve Salon Numaranızı yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak 
ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçıklarınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz 
sayılacaktır. 

10. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 
11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim 

etmeyi unutmayınız. 
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