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1.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş 

cümlesi olmaya uygundur? 

  

 A) Yapılan bu çalışmalar TMO önünde trafiğin 

yoğunlaşmasına sebep oluyor. 

 B) İşte bu yüzden Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme 

süreci uzuyor. 

 C) Böyle olunca ÖSS’ye giren öğrencilerin büyük bir 

kısmı boşta kalıyor. 

 D) Şair, yine bu anlayışla son kitabında da doğa 

tasvirlerine sıkça yer vermiş. 

 E) Yazarların, eserlerini oluştururken hangi yolu 

izlediklerini yine eserlerine bakarak anlayabiliriz. 

  

 

2.  ............................................ Çünkü kentler bizi tutsak 

etmiştir. Biz yaşamayız kentlerde. Yaşar gibi yaparız. Bir 

robotuzdur. Gün doğar, dünya ışır. Saat çalar ya da 

alışkanlıktan tam vaktinde uyanırız. Başucumuzda radyo 

açılır. Konuşmacılar bize anlamsız şeyler sunar. Hangi tür 

ağaçların bulunduğunu bile fark etmeden her günkü 

parktan yürür gideriz işe. Her şey her gün aynıdır sanki. 

Bu paragrafın başına, aşağıdakilerden hangisi 

getirilebilir? 

  

 A)  Uzun süre yaşadığımız bir kentten kolay kolay 

kopamayız. 

 B) Kent değiştirmek herkesin becerebileceği bir şey 

değildir. 

 C) Kendimizi de yanımızda götürüyorsak başka bir kente 

gitmek anlamsızdır. 

 D) Kent yaşamına alışmış bir bireye kırsal kesimde 

yaşamak çok güç gelir. 

 E) Kimse günlük yaşam içinde, bulunduğu kentin 

başkalığını fark edemez. 

  

 

 

3.  Romanlar ve şiirler birer iç yaşayıştan doğmuştur. Onları 

yaşarcasına okumamız da bundadır. Her okurun bu tür 

yapıtlardan aynı zevki ve tadı aldığı da söylenemez. 

Yaratılışın, yetişmenin verdiği ayrılıklar vardır. Bu 

farklılıklar etkilenmeyi de farklılaştıracaktır. Bu nedenle 

aynı kitapta herkes biraz da... 

Düşüncenin akışına göre bu parça, aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanabilir? 

  

 A)  yaşamı öğrenmeye çalışır. 

 B) toplumsal sorunları öğrenir. 

 C) kendi romanını kendi şiirini bulur. 

 D) yazarlara tanışma olanağı bulur. 

 E) anlama ve anlatma çabası içinde olur. 

 

 

4.  “Toplumsal yaşantımızdaki hemen tüm ilişkilerde kendini 

gösteren bağımlılık ve otoriteye saygı, masallarımızda da 

ortaya çıkmaktadır. Otorite konumundaki kişinin, örneğin 

padişahın ya da babanın karşısındaki kişiler, çocuk rolünü 

üstlenmek zorundadırlar. Kahramanların, otoritenin sözünü 

dinlemeleri bir “erdem” kabul edilirken, kendi akıllarını ve 

özgür iradelerini kullanmaları bir “saygısızlık” 

sayılmaktadır.” 

Bu parçanın sonuna, aşağıdaki cümlelerden hangisi 

getirilemez? 

  

 A)  Bu yüzden bir kahraman, otoritenin önünde kendi 

düşüncelerini ortaya koyamaz. 

 B) Böylece kahraman, otoriteye bağımlı, kendi fikri 

olmayan bir birey haline gelir. 

 C) Masallardaki bu tek taraflı güç, çocukları da olumsuz 

etkilemektedir. 

 D) Bu masalları okuyan çocuklar, eşitliğe inanan insanlar 

olarak yetişirler. 

 E) Oysa insan ancak kendini rahatça ifade edebildiğinde 

başarılı olur. 

  

 

5.  (I) İklim şartlarının uygun olduğu bütün Türk şehirleri bir 

baştan bir başa bahçe ve bostanlardan ibaretti denilebilir. 

(II) Ama uzun süre imparatorluğa başkentlik eden İstanbul, 

bu bakımdan rakip tanımaz bir şehirdi. (III) İstanbul’da 

ağaç ve çiçek adları taşıyan pek çok semt, mahalle vb. 

vardır. (IV) Bu bile İstanbul’un yüzyıllarca bahçeler ve 

bostanlar şehri olduğuna bir kanıt olabilir. (V) Fatih’ten 

başlayarak, bütün Osmanlı hükümdarlarının İstanbul’da 

bahçelere büyük önem verdikleri bilinen bir gerçektir. (VI) 

Saray içinde ve dışında çok sayıda hasbahçe ve hassa 

bostanları bulunuyordu. 

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci 

paragraf hangi cümleyle başlar? 

  

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

  

 

 

6.  (I) Gerçekten güçlü eserler insanı, güneş çarpması gibi 

hemen etkiler. (II) Hiçbir çocuk, güzel bir masalı sonuna 

kadar okumaktan kendini alıkoyamaz. (III) Gençler, 

beğendikleri bir romanı, uykuları pahasına okurlar. (IV) 

Yaşlı bir insan da çekici bir kitabı elinden bırakamaz. (V) 

Son yıllarda okuyucu sayısı gittikçe azalmaktadır. (VI) Bu 

denli bir kalitede ancak özgünlükle sağlanabilir. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden 

hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? 

  

 A) I  B) II C) III D) IV E) V 
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7.  (I) Bugün biçim değerleri söz konusu edilince başlıca iki 

çeşit değer gelir akla. (II) Bunlardan birincisi duyumsal 

değerlerdir, ikincisi yapısal değerler. (III) Hatta belli bir 

dilde yazılmış bir şiirin tadına tam varabilmek için o dili 

incelikleriyle bilmek gerekir. (IV) Edebiyatta ve özellikle 

şiirde sözcüklerin salt ses olarak âhenkleri, güzellikleri 

vardır. (V) Ama bunlar tek başlarına büyük bir rol 

oynamazlar. 

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek 

için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? 

  

 A)  I. cümleyle II. yer değiştirmeli 

 B) II. cümle III. den sonra gelmeli 

 C) II. cümleyle IV. yer değiştirmeli 

 D) IV. cümleyle V. yer değiştirmeli 

 E) III. cümle V. den sonra gelmeli 

  

8.  Türk eğitim sisteminde yapılan yanlışlıklardan biri de 

şudur: İlk, orta, yükseköğretim kurumlarından Türkçe 

metinler, özellikle eski dönem Türk yazını, deyimler, 

birleşik sözcükler, gazeller tek tek açıklanarak 

ezberletiliyor. Oysa...  

Düşüncenin akışına göre parçanın sonuna 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

  

 A)  bu ezberletme, bilinçli bir şekilde yapılmalı. 

 B) bunları ezberletmenin bir yararı yoktur. 

 C) öğrenciler bu yöntemden hoşlanmıyorlar. 

 D) öğrenciler bunları bir gün nasılsa unutacaklar. 

 E) öğrencilere anlama, yorumlama becerisini 

kazandırmak gerekir. 

  

 

9.  (I) İstanbul’daki Ermeni varlığı Osmanlı öncesine,  

IV. yüzyıla dayanmaktadır. (II) Ermeniler Bizans’ın 

entelektüel ve kültürel hayatına önemli katkılarda 

bulunmuşlardır. (III) Hatta Bizans İmparatorlarından 

bazıları Ermeni kökenliydi. (IV) Osmanlı Döneminde ise 

İstanbul’daki Ermenilerin birçoğu imparatorluğun 

ekonomisinde önemli roller oynayan esnaf ve 

zanaatkârlardı. (V) XIX. yüzyılın başına gelindiğinde 

İstanbul dünyanın en kalabalık Ermeni nüfusuna sahip 

olan şehirdi. (VI) Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 

Ermeniler, bazı meslekleri tamamen ellerinde tutuyorlardı. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 

  

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

  

 

10.  Bir işin güzel ya da yararlı olması; o işin güçlüğünden  

ya da kolaylığından gelmez. O kadar ölmez ve büyük 

yapıtlar vardır ki kolayca yaratılmıştır. Biz öyle sanırız, 

oysaki... 

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki paragrafın devamı 

olamaz? 

  

 A)  büyük yapıtlar uzun uğraşlar ister. 

 B) güzel yapıtlar çabucak yaratılamaz. 

 C) ölümsüz sanatçılar aynı zamanda sabırlı olanlardır. 

 D) çabuk gelen ilhamlardan çarçabuk unutulmayan 

yapıtlar oluşur. 

 E) yaratmanın erdemi, uzun uğraş ve sonsuz sabırdır. 

 

11.  (I) Yazı, malzemesi sınırsız olan bir üretimdir. (II) İnsan 

yazarak yazacaklarını tüketemez, tersine çoğaltır. (III) Ne 

kadar çok yazarsa, o kadar çok yazacağı olur. (III) Bazen 

bu katlanarak da artar. (IV) Yazarak, bir dildeki bütün 

anlam olanaklarının sınırına varılamaz. (V) Tersine, yeni 

anlam katları oluşur ki bunlar ve yeni anlam birimleriyle, 

gittikçe genişleyen bir üretim olanağı doğar. (VI) Dil, 

kendisiyle üretilecek bütün anlamlara açıktır, ama 

sonuçlarını öngöremez. (VII) Anlamlandırma tümüyle 

bireysel bir edimdir. 

Yukarıdaki parçadan numaralanmış cümlelerden 

hangisi çıkarılırsa, parçanın anlamında büyük bir 

değişme olmaz? 

  

 A) III  B) IV C) V D) VI E) VII 

  

 

 

 

 

 

12.  .......... Bu bakımdan anı türü, özyaşam öyküsüyle yer yer 

örtüşür. Ancak özyaşam öyküsünde yazar, yazısına 

tümüyle yaşamını odak noktası yapar. Oysa anı türünde 

bu böyle değildir. Anı yazarı, kendi yaşamından kesitler 

anlatsa bile bunu kendi içinde bulunduğu tarihsel dönemi 

anlatabilmek için yapar. Anıda özyaşam öyküsü sadece bir 

araçtır. 

Bu parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

  

 A)  Anı yazarı yaşadığı olayları kendi belleğinde bıraktığı 

izleri canlandırarak geçmişi sergiler. 

 B) Anılarını yazanlar geçmişi didikledikleri gibi kendi 

özyaşam öykülerini de sürekli didikler. 

 C) Kişinin kendi yaşamına ilişkin iki tür olan anı ile 

özyaşam öyküsü arasında önemli farklılıklar vardır. 

 D) Kişinin yaşarken günü gününe yazdığı günlükler ile 

yaşantıdan sonra yazılan anılar birbirine benzer. 

 E) Toplumuna yön veren önemli kişilerin anıları o 

toplumun tarihine ışık tutar. 

  

 

 

 

 

 

13.  Mektup yazarı, söylediklerini etkili kılmak için süse püse 

başvurmaz. Her şeyi içinden geldiği gibi anlatır. Diyelim ki, 

aklına bir şey gelmişti mektup yazarının, hemen aklına 

gelen şeye geçmekte duraksama göstermez. “Ha, aklıma 

gelmişken sorayım” gibisinden geçiştirerek yapar bunu... 

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? 

  

 A)  Bunlardan anlıyoruz ki, mektupların içten bir anlatımı 

vardır. 

 B) Bu nedenden “açıklık” mektup dilinin en önemli 

özelliğidir. 

 C) Bu duruma göre mektuplar belli bir planla 

oluşturulmaktadır. 

 D) Bütün bunlar mektup dilinin doğallığını oluşturur. 

 E) Mektup yazarı, bu yolla akıcı bir anlatım elde eder. 

 

http://www.dogruegitim.com/

