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KONU ADI KAZANIM

Sözcükte Anlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Sözcükte Anlam Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Cümlede Anlam Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Cümlede Anlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Cümlede Anlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Paragrafta Anlam Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Paragrafta Anlam Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Paragrafta Anlam Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Yazım Kuralları Yazdıklarını düzenler.

Paragrafta Anlam Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Noktalama İşaretleri Yazdıklarını düzenler.

Söz Sanatları Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Metin Türleri Metin türlerini ayırt eder.

Fiilimsiler Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.



SÖZEL BÖLÜM
1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz.
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1. Aşağıdaki görselde “bulmak” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir:

Buna göre,

I. Bakalım son yüzyılda insanlığın canını yakan bu illet hastalığın çaresini kim bulacak?

II. Eve gelirken babama selam gönderen kişinin adını bir türlü bulamadım.

III. Seni gökte ararken yerde buldum, dedi sokakta karşılaştığım sınıf arkadaşım.

IV. Cüzdanımdan düşürdüğüm kitap parasını sıranın altında buldum.

numaralı cümlelerin hangisinde “bulmak” sözcüğü, görseldeki anlamlarının dışında kullanılmıştır?

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



SÖZEL BÖLÜMTÜRKÇE

A
V

Y
A
Y
IN
LA

R
I

AV Yayınları Deneme - 1
4

2. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir.

Buna göre,

I. Başına gelenlere o kadar üzülmüştü ki bir türlü konuşmuyor, ağzını bıçak açmıyordu.

II. Neredeyse bir asırlık ömründe kimseye dil uzatıp tek bir kötü söz söylemedi.

III. Duygu ve düşüncelerini çok sık değiştirir, daldan dala konmaya bayılırdı dayım.

IV. Bu saatten sonra ağzınla kuş tutsan da bu iş yerinde tekrar çalışamayacağını bilmelisin.

numaralı cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla kullanılmamıştır?

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

AV YAYINLARI

3. Sözcükler; cümle içinde gerçek, mecaz ya da terim anlamlarıyla kullanılabilir. Sözcüğün hangi anlamda kulla-
nıldığını belirlemek için cümledeki kullanımına dikkat etmek gerekir.

Örnek:

  • Annem, evin perdelerini yıkadı ve ütüledi. " Gerçek Anlam
  • Adamın gözlerine perde inmiş, kimseyi dinlemiyor. " Mecaz Anlam
  • Oyunun ikinci perdesini daha çok beğendim. " Terim Anlam

Buna göre,

I. Sözlü ve yazılı mülakatta başarılı olamayan adaylar elendi. Gerçek Anlam
II. Kek yaparken kullanacağı unu eleyerek kullanıma hazırladı. Terim Anlam
III. Annesinin bu meseleyi nasıl ince eleyip sık dokuyacağını biliyordu. Mecaz Anlam
IV. Millî sporcumuz, yarı finalde Fransız rakibini elemeyi başardı. Gerçek Anlam

numaralı cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerinin doğru olması için hangi iki cümle 
yer değiştirmelidir?

A) I ve II.  B) I ve III.  C) II ve IV.  D) III ve IV.
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4.         •  Beşiktaş, 1903 yılında kurulmuştur.
  • Profesyonel lig tarihinin ilk şampiyonudur. 
  • Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider bitiren tek Türk takımıdır. 

Bu üç cümlede verilenlerin anlamca doğru ve eksiksiz bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1903 yılında kurulan ve profesyonel liglerin ilk şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarını namağ-
lup lider bitiren tek Türk takımıdır.

B) 1903 yılında kurulan ve profesyonel liglerin ilk şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ni namağlup kaza-
nan tek Türk takımıdır.

C) 1903 yılında kurulan ve profesyonel liglerin tek namağlup şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grupla-
rını lider bitiren ilk Türk takımıdır.

D) 1903 yılında kurulan ve profesyonel liglerin son şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarını lider 
bitiren ilk Türk takımıdır.

AV YAYINLARI

5. İnsanların meslek seçimini nasıl yaptığı, bu süreçte nelerin etkili olduğu, eğitim hayatından iş hayatına nasıl 
başarılı bir şekilde geçilebileceği gibi konular ilgimi çekti ve lisansüstü eğitimimde kariyer kararsızlığı üzerine 
çalışmaya karar verdim.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) Yazarın alanıyla ilgili ilgisini çeken başka bir konu olmamıştır.

B) İnsanlar, meslek seçimini yaparken çeşitli zorluklar yaşar.

C) Yazar, istemediği bir alan üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

D) Yazar, lisansüstü eğitimi için kendi ilgilerine göre bir seçim yapmıştır.

AV YAYINLARI

6. Cümlede gerçekleşen eylemin ya da yargının sebebiyle verildiği cümlelere “sebep-sonuç cümlesi” denir.

Buna göre,

(I) Her şeyi inkâr ederek, yokmuş gibi davranarak mutluluğa ulaşmak imkânsızdır. (II) Sorunları görmezden 
gelmek, her zaman büyük felaketlere yol açar. (III) Bunun olmama ya da teğet geçme gibi bir imkânı yoktur. 
(IV) “Aman, bir şey olmaz!” mantığı, sağlıklı bir insana göre değildir.

numaralı cümlelerin hangisinde bir eylem, sebebiyle birlikte verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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7. (I) Günlük hayatımızda her insan gibi bizler de zaman zaman sorunlar yaşayabiliriz. (II) Ama asıl önemli olan, 
bizim bu sorunlara nasıl yaklaştığımızdır. (III) Öncelikle sorunun ne olduğunu net bir şekilde tanımlamalıyız. 
(IV) Ufak tefek sorunlar, içinde bulunduğumuz anı hatta gelecek günlerimizi bile etkileme gücüne sahiptir. (V) Ar-
dından da bu soruna karşı çözüm alternatiflerimizin neler olabileceğine odaklanmalıyız.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi, anlatımın akışını bozmaktadır?

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

    

 AV YAYINLARI

8. 

Eskiden beri insanlar tarafından değerli bir mücevher olarak kullanılan doğal incilerin çoğunun kayna-
ğı, denizde yaşayan istiridyelerdir. İstiridyeler; yumuşakçalar şubesinde yer alan, denizde yaşayan 
kabuklu canlılardır. İncinin istiridye içerisinde oluşması, istiridyenin kendini koruma mekanizmasının 
sonucudur. Kabuklarının arasından içine giren bir kum tanesi ya da herhangi bir parçacık, istiridye ta-
rafından yabancı madde olarak algılanır. İstiridye; kendini korumak için bu yabancı maddeyi “incinin 
annesi” adı verilen sert, katı, güçlü ve parlak yapıdaki sedef mineraliyle sarmaya başlar. Zaman geç-
tikçe daha çok sedef ile kaplanan bu yabancı madde, en sonunda parlak ve sert bir taşa dönüşür. İşte 
bu taşa “inci" denir.

Gezegenler, genç yıldızların etrafında dönen gaz ve toz bulutlarının içinde doğan gök cisimleridir. Bir 
araya gelen toz zerreleri giderek büyür; çakıl taşı, kaya ve dağ büyüklüğünde parçalar oluşturur. Baş-
langıçta parçalar biçimsizdir. Ancak kaya parçalarının çapı 1.000 kilometrenin üzerine çıktığında kütle 
çekim etkisiyle küreye benzer bir hâl alır. Tıpkı akarsuların kayaların etrafından geçerken kıvrılmasına 
benzer biçimde, genç yıldızların etrafındaki gazlar da toz zerrelerinin etrafından geçerken kıvrılır. Bir-
birine yakın birkaç kaya parçasının olması durumunda farklı kaya parçalarının etrafından kıvrılarak 
gelen gaz akımları birbiriyle etkileşir. Farklı gaz akımları, kaya parçalarının bir araya gelerek yığılma-
sına neden olur. Böylece ufak kaya parçaları zamanla birikerek devasa gezegenleri oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Tanımlama yapılmıştır.

B) Olaylar oluş sırasına göre anlatılmıştır.

C) Kanıtlanabilir ifadelere yer verilmiştir.

D) Amaç-sonuç cümlesi kullanılmıştır.
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9. İngiliz Fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Cambridge Üniversitesinden yapılan açıklamada 
kuramsal fizikçinin 14 Mart Çarşamba gününün ilk saatlerinde Cambridge’deki evinde hayata gözlerini yum-
duğu belirtildi. Hawking, bilimsel araştırmalar yapmanın yanı sıra popüler bilim kitapları da yazmıştı. Özellikle 
1988 yılında kaleme aldığı, onlarca dile çevrilen “Zamanın Kısa Tarihi” tüm zamanların en çok okunan popüler 
bilim kitapları arasında yer alıyor.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Farklı duyulara hitap eden ayrıntılara yer verilmiştir.

B) Öne sürülen düşünceler, başkalarının görüşüyle desteklenmiştir.

C) Bir kavram eksiksiz olarak açıklanmıştır.

D) Örneklemeye yer verilmiştir.

AV YAYINLARI

10.   • Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
  • Dört veya daha çok basamaklı sayılar, sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına 

nokta konur.
  • Üleştirme sayıları, rakamla değil yazıyla belirtilir.
  • Sıra sayıları, yazıyla veya rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir 

nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) Hatice, kalemliğinden çıkardığı kalemleri 3’er 3’er dağıttı.

B) Bu seneki “Okullar Arası Şiir Okuma Yarışması”nda da il 1.si olduk.

C) Babamın kullandığı bilgisayar, mağazada 52.50 liraya satılıyormuş.

D) Dedem, memleketten İstanbul’a geldiğinde yirmiüç yaşındaymış.
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11. I. Zekâ; genel anlamda kavrama, öğrenme, problem çözme, 
planlama gibi bilişsel özelliklerin kapasitesidir. Bilgisayarla-
ra bu yeteneklerin kazandırılması olarak nitelendirebileceği-
miz yapay zekâ, önemli bir araştırma alanı.

II. Bilim insanları, uzun yıllar boyunca insan zekâsının beceri-
lerine sahip bir yapay zekâ uygulaması tasarlayabilmek için 
insanları taklit etmeye çalıştı. Ancak insanın düşünme me-
kanizmasını bilgisayara mantık kuralları ile anlatmak hayli 
karmaşıktı.

III. Günümüzde geliştirilen yapay öğrenme uygulamaları ile bir-
çok görev, insanlar kadar hatta onlardan daha da başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ancak bilim kurgu filmlerinde 
olduğu gibi robotların kendi kolonilerini kurması ya da dün-
yayı ele geçirmesi gibi olasılıklar hâlâ çok uzakta.

IV. Günümüzde kullanılan başarılı yapay zekâ uygulamaları, 
belirli bir görev için geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen teknolo-
jiler, henüz insanlar gibi çok farklı görev ve durumları eş za-
manlı olarak değerlendirecek düzeyde değil.

Bu görseldeki numaralanmış metinlerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

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



SÖZEL BÖLÜM TÜRKÇE

A
V

Y
A
Y
IN
LA

R
I

AV YayınlarıDeneme - 1
9

12. Soru işaretinin kullanıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 

Soru eki veya sözü 
içerip soru anlamı 
taşıyan cümlelerin 

sonuna konur. Soru bildiren ancak 
soru eki veya sözü 

içermeyen cümlelerin 
sonuna konur.

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

I.

II.

III.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

A) Babam, hava karardı mı dükkândaki işini gücünü bırakıp eve gelirdi?

B) Pasaport kontrolü yapan görevli başını kaldırdı: “Mesleğiniz?”

C) Okulumuzun başarısını yükseltmek için bize ne önerirsiniz?

D) Giresun’dan arabayla Çorum’a altı saatte(?) gitmişler.

AV YAYINLARI

13. Pervane böceğinin mum alevine sevdası,
Ateş böceğinin susuzluğuyuz biz.
Yanar ama su içmeyiz;
Etrafında döner, alevle dans ederiz.

Cebeci İstasyonu’nda bir tren,
Nefes nefese soluyordu.
Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat,
Bilmem kaça vuruyordu.

Kalbimde arama eski yerini,
Sen gözümden akan sele karıştın.
İstesem de artık sevemem seni;
Hasret rüzgârına, yele karıştın.

Bu dizelerde örneği verilmeyen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma B) Kişileştirme C) Benzetme D) Konuşturma 
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14. Tuğrul’un öğretmeni, bugünkü derste makale türünde bir metin bulma ödevi vermiştir. Eve gelen Tuğrul, makale 
türünün özelliklerini inceledikten sonra internetten metinler bulmuştur.

Buna göre Tuğrul, aşağıdaki metinlerden hangisini yazarsa ödevini doğru yapmış olur?

Dünya üzerinde bugüne kadar konuşulduğu bilinen tam 7.117 dil bulunuyor. Bu diller arasında günü-
müzde en yaygın kullanılanları ise sırasıyla İngilizce, Çince, Hintçe ve İspanyolcadır. Küreselleşen 
dünyada insanlar gerek eğitim gerek ticaret gerekse kültürel amaçlarla ana dilleri dışında farklı diller 
öğrenmeye çalışıyor. Özellikle de internetin dünya genelinde yaygın şekilde kullanılması, farklı dilleri 
konuşan insanları kolayca bir araya getiriyor. Dünyada iki dil bilenlerin oranı %43, üç dil bilenlerin ora-
nı %13, dört ve üzeri dil bilenlerin oranı ise sadece %3’tür. 

A)

Trabzon'da devam eden av sezonunda palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tezgâhlarının büyük bölü-
münü oluşturan palamutların tanesi bir kiloya kadar ulaşırken ağırlığına göre bir palamut, 10 ile 15 TL 
arası fiyatlarla satılıyor. Balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtirken vatandaşların da 
fiyatlardan memnun olduklarını söylediler. Denizlerdeki bolluğun böyle devam etmesi ve balık fiyatla-
rının daha da düşmesi bekleniyor.

B)

Mürekkebin kutsal olduğuna inanırım ve talebeliğim boyunca dolma kalem kullanmışımdır. Hep çift 
dolma kalem kullandım. İkisini de devamlı yanımda tutuyorum. Birisi siyah yazar, birisi mavi yazar. 
Keyfime göre hangisini istersem onu kullanırım. Kırk yılı aşkındır meslek hayatımda hiçbir hastama 
değil reçete, basit bir tahlili bile tükenmez kalemle yazmadım. Ayrıca imzaya çok dikkat ederim çünkü 
yazı ve imza, kişinin şahsiyetidir. 

C)

Spor, yurt dışında üniversite okumaya başladığımdan beri hayatımda aslında. Yıllardır spor salonları-
na giderim. Fakat gazetecilik, yazarlık ve sunuculuk derken medya sektörüyle birlikte çok seyahat 
eder oldum. Bu yoğun seyahatlerde de düzenli spor yapmaya ve formumu korumaya dikkat ediyor-
dum. Ama istediğim kas yapısına ve belirginliğine geçememiştim. Üç sene önce bu işin içine daha 
fazla girmeye başladım.

D)

AV YAYINLARI

15. 
Her oturup kalkışta böyle ağrıyacak mı? “Pencereden bakayım.” diye düşündüm ancak yarı yola gelmeden 
pişman oldum. Yürümek ne büyük nimetmiş meğer. İnsan, bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyor. Keşke 
o merdivenden düşmeseydim de ayağım kırılmasaydı. Böyle iki büklüm, her şeyden mahrum bir şekilde nasıl 
geçireceğim bu günleri?

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden fazla zarf-fiil kullanılmıştır.

B) Sıfat-fiil kullanılmıştır.

C) İsim-fiil kullanılmıştır.

D) Çekimli fiil kullanılmıştır.
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16. 

Bu grafikten hareketle,

I. 2020 yılındaki toplam konut satışı, 2018 yılına göre artış göstermiştir.

II. Konut satışında yıl içinde dalgalanmalar olmaktadır.

III. İstanbul, konut fiyatlarının en uygun olduğu şehirdir.

IV. 2020 yılının yedinci ayı, konut satışlarında zirvededir.

numaralı ifadelerden hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV. 
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17. I. Yavaş akan su kenarlarında, göl, gölet ve bataklıklarda yetişir veya yetiştirilir. Şimdiye kadar gördüğümüz 
bitkilerden farklı olarak kökleri, suyun altındaki toprağa yerleşmiştir. Yaprak ve çiçekleri su üzerindedir. Yap-
rakları; uzun saplı, yuvarlak bir tepsi şeklindedir.

II. Baharı müjdeleyen, hafif serin bir bahar akşamında kokusu burnunuza gelerek sizi derin hayallere daldıran 
çiçektir. Bu çiçekler genellikle çalı ve ağaççıklar şeklinde görünür ve bu çiçeklerin boyları en fazla 3-4 metre 
kadar olabilir.

III. Kasım ayı geldiğinde birdenbire çıkıveren ve bu ani patlamadan ötürü isminin “kasımpatı” kaldığı düşünülen 
bu güzel çiçek, birçok hikâyeye konu olmuş. Kasımpatı, yaklaşık 50-150 cm yüksekliğindedir ve büyük çiçek 
başlarına sahiptir. Bu çiçeğin rengi beyaz, sarı veya pembe olur.

Numaralanmış metinlerde anlatılan çiçeklerin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sıralanmıştır?

A)

I. II. III.

B)

C)

D)
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18. 

Bu naylon
poşetlerin

%1’inden daha
az bir kısmı geri

dönüştürüldü.

Bu poşetler birbirinin
ardına sıralandığında,

dünyayı saatte
7 kez turlayabilecek

uzunlukta oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan düzenleme
kapsamında, Türkiye’de 1 Ocak 2019 tarihinden

itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış
noktalarından ücretli olarak temin edilecek.

Bu yıl dünyada 5 trilyon
adet plastik torba
tüketildi. Bu, saniyede
160.000 naylon poşet
demek

Bu plastiğin yaklaşık
%10’u okyanuslarda

atık hâline geliyor.

Toplamda, her yıl
100 milyon ton plastik

kullanıyoruz.

Oysa geri
dönüştürülen
1 ton plastik torba,
11 varil petrole
eşdeğer enerji
tasarrufu
sağlayabilir.

5 TRİLYON NAYLON POŞET!

Bu görseldeki bilgilerden hareketle,

I. Dünyada tüketilen naylon poşetlerin çok az bir kısmı geri dönüştürülüyor.

II. Naylon poşetlerin %30’u okyanusa karışarak su kirliliğine neden oluyor.

III. Ülkemizde her yıl 90 milyon tondan fazla plastik kullanıyoruz.

IV. Naylon poşetleri geri dönüştürerek enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV. 
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19. Anagram, bir sözcüğün ya da sözcük grubunun içinde yer alan harflerin yerinin değiştirilerek anlamlı yeni 
bir sözcük elde edilmesidir. Yani aynı sözcüğün harflerini değiştirerek farklı bir sözcük oluşturmaktır. Bura-
daki önemli nokta, ortaya anlamlı bir sözcüğün çıkmasıdır.

Örnek: kitap – patik – katip

Buna göre,

I. Çevremizdeki bencil ve kibirli insanlardan uzak durmayı öğrenmeliyiz.

II. Azman köpekle karşılaştığı zaman ne yapacağını bilememiş.  

III. Olay yerine gelen polis, tanık dinleyip kanıt bulmaya çalışıyordu.

IV. Bahçedeki çiçek, annemin elindeki çekiç fırlayıp üstüne düşünce kırılmış.

numaralı cümlelerin hangisinde anagram sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

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

AV YAYINLARI

20. Elif, Ferhat, Gökhan, Halime, İbrahim ve Serkan isimli kardeşler; ortaokul, lise ve üniversitede okumaktadırlar. 

Bu kardeşlerle ilgili bilinenler şunlardır:

•  Erkeklerin ikisi üniversitededir.
• Ferhat’ın bir ablası ve iki ağabeyi vardır.
• Çocukların en küçüğü Halime’dir.
•  Her okul seviyesinde iki kardeş vardır.

Buna göre kardeşlerin eğitim durumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) İbrahim, ortaokulda okumaktadır.

B) Ferhat, ortaokulda okumaktadır.

C) Elif, lisede okumaktadır.

D) Gökhan, üniversitede okumaktadır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
 

SÜRE:

DOĞRU:

YANLIŞ:

BOŞ:

NET:

BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER

Bireysel değerlendirme için
“Dijitalim Öğrenci” uygulamasını
indirerek okutma yapabilirsiniz.

Toplu değerlendirme için “Dijitalim
Öğretmen” uygulamasını indirerek
okutma yapabilirsiniz.

Bu denemede hata yaptığınız sorular
 için Türkçe soru bankasını

çözerek hatalarınızı giderebilirsiniz.
DENEME -1 ANALİZİM
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KASIM TATİLİNE

KADAR OLAN 

KONULARI KAPSAR
KOLAY VE ORTA SEVİYE

EKSİKLERİNİZİ GÖRÜN
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VİDEO ÇÖZÜMLÜ

BİREYSEL DEĞERLENDİRME



 

SORU NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

KONU ADI KAZANIM

Sözcükte Anlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Cümlede Anlam Kısa metinler yazar.

Sözcükte Anlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Cümlede Anlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Cümlede Anlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Paragrafta Anlam Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Paragrafta Anlam Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Paragrafta Anlam Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Paragrafta Anlam Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

Metin Türleri Metin türlerini ayırt eder.

Yazım Kuralları Yazdıklarını düzenler.

Noktalama İşaretleri Yazdıklarını düzenler.

Söz Sanatları Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Sözcükte Anlam Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

Fiilimsiler Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

Görsel Okuma ve Sözel Yetenek Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
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1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi kısmına işaretleyiniz.
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1. Bilgiye ulaşmak, günümüzde eskiye nazaran daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. İstediğimiz bilgiyi 
dijital kaynaklardan kolaylıkla bulabiliyoruz. Hâl böyle olunca eskiden bilgiye ulaşmak için aşındırdığımız kü-
tüphaneler, baş ucu bilgi kaynaklarımız olan ansiklopediler günümüzde dış kapının mandalı olarak görülmeye 
başlandı.

Bu metinde altı çizili söz öbeği ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüphane ve ansiklopedilerde dijital ortamlar kadar çok bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığı

B) Dijital ortamlardaki bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşılabildiği

C) Kütüphane ve ansiklopedilerin bilgiye ulaşmada az da olsa hâlâ kullanıldığı

D) Kütüphane ve ansiklopedilerin, dijital ortamlara göre önemini kaybettiği

AV YAYINLARI

2. I. olan müzik

II. tedavi amacıyla da kullanıldı

III. tarih boyunca

IV. duygu ve düşüncelerin

V. anlatım biçimi

VI. eğlence amaçlı olduğu kadar

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında aşağıdakilerden 
hangisi sondan ikinci olur?

A) I. B) II. C) V. D) VI. 
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3. Hayat serüveni boyunca istikbalini düşünen insan, arkadaşını dikkatli seçmelidir. Birisiyle arkadaş olurken onu 
yakından tanımak için o insanın arkadaşlarına, sevdiği, benimsediği, eserlerini okuyup etkisinde kaldığı kişilerin 
kimliğine bakmak gerekir. Bunun için seçtiğimiz arkadaşların bizi hayat müsabakasında ne kadar ileriye götüre-
ceğini önceden ölçmek daha doğru olacaktır.

Numaralanmış ifadelerde istenenleri metinden bulup bulmacada 
uygun yerlere yerleştiriniz.

I. “Mazi” sözcüğünün zıt anlamlısı

II. “Yarışma” sözcüğünün eş anlamlısı

III. “Yapıt” sözcüğünün eş anlamlısı

IV. “Macera” sözcüğünün eş anlamlısı

A B C Ç D E F

I.

II.

III.

IV.

G

Bulmaca doldurulduktan sonra “A” sütununda yer alan harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olur?

A) İAEÜ B) İMES C) İMSE D) SÜES 

AV YAYINLARI

4. I. Yıllardır gidemediği, aklının bir köşesinde sürekli yer edinen o güzelim memleketine gittiğini düşünelim. 

II. Bazen ağlayıp bazen güldüğümüz, uzunca yılları beraber eskittiğimiz, onca yıllık arkadaşımsın ama beni 
düğününe çağırmamışsın.

III. Türkiye’nin en köklü kulüplerinden olan Galatasaray, yeni yeni kendini göstermeye başlayan Rangers gibi bir 
takıma elenmez diye düşünmüştüm.

IV. Üniversite yıllarımda elimde fırsat varken keşke kendimi daha fazla geliştirseydim.

Numaralanmış cümlelerdeki duygular, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I. Cümle 
Varsayım
Hayıflanma 
Beklenti 
Varsayım

A)
B)
C)
D)

II. Cümle 
Sitem 
Üzüntü
Şaşırma
Sitem

III. Cümle 
Üzüntü 
Gerçekleşmemiş beklenti
Yakınma 
Gerçekleşmemiş beklenti

IV. Cümle 
Pişmanlık
İnkâr 
Hayıflanma 
Hayıflanma


