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1. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesinde 38 harf vardır. Bu alfabeyle oluşturulan yazılar sağdan sola okunur. 
Orhun alfabesinin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ünlü Uyumu Gerektiren Ünsüzler

Bazı ünsüzler, hem ince hem de kalın ünsüzlerle
kullanıldığında aynı şekilde yazılır.

Bazı semboller birden çok sesi karşılar.

Ünlüler
Orhun alfabesinde ünlüleri veren simgeler dört tanedir.

Bazı ünsüzler, kalın ve ince ünlülerle birlikte
kullanım durumlarına göre iki farklı simgeyle gösterilir.

Tüm Ünlüler ile Aynı Yazılan Ünsüzler

Birleşik Sesler

A/E I/İ O/U Ö/Ü
Ç M P Ş Z

NG 

İÇ/Çİ IK/KI OK/KO ÖK/KÖ

NÇNY LTNT

İnce Ses
(E, İ, Ö, Ü ile)

Kalın Ses
(A, I, O, U ile)

İnce Ses
(E, İ, Ö, Ü ile)

Kalın Ses
(A, I, O, U ile)

B G D K L

N R S T Y

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi “Suna, Tonguç, Bilge, Umay” isimlerinden herhangi birinin Orhun 
alfabesine göre yazımı değildir?

A)

B)

C)

D)

Türkçe Örnek Soruları
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2. Aksaray’daki bir muhasebe bürosunda kurulan sete bacaklarım titreyerek gittim. Masanın arkasındaki deri koltuğa otur-
duğum o ana kadar oyunculukla ilgili hiçbir tecrübeye sahip değildim. Ancak kamera karşısına çıkmadan önce, usta bir 
oyuncu olan rol arkadaşımın söylediği şu sözler beni biraz rahatlattı: “Sakın rol yapmaya kalkma! Sinemanın oynayan 
bir oyuncuya ihtiyacı yok.”

Bu parçada geçen “oynayan bir oyuncu” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Role kendi yorumunu katmak

B) Senaryoya bağlı kalmamak

C) İşinin hakkını vermemek

D) Doğallıktan uzak olmak
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3. Aşağıda bir cep telefonunun garanti şartları ve kullanım kılavuzu verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden iti-
baren başlar ve üç yıldır.

2. Garanti hizmetinden faydalanmak için fatu-
ranın gösterilmesi gerekmektedir.

3. Ürünün, garanti süresi içinde gerek malze-
me ve işçilik gerekse montaj hatalarından 
dolayı arızalanması hâlinde hiçbir ücret ta-
lep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

4. Ürünün, kullanım kılavuzunda yer alan hu-
suslara aykırı kullanılmasından kaynakla-
nan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

KULLANIM KILAVUZU

1. Telefonunuz için hasarlı güç kabloları, priz 
veya fişleri kullanmayınız.

2. Telefonunuzu sıvı temasından koruyunuz.

3. Herhangi bir arıza meydana gelirse telefo-
nunuzu kendiniz tamir etmeyiniz.

4. Telefonunuza, güvenilir olmayan internet si-
telerinden yazılım indirmeyiniz.

Dört farklı müşteri, bozulan telefonlarının garanti kapsamında tamir edilmesini istemektedir. Telefonu aldıkları firmaya bu 
amaçla bir dilekçe yazmışlardır. 

Buna göre aşağıdaki taleplerden hangisinin firmadan olumlu cevap alması beklenir?

A) İki yıl önce firmanızdan aldığım cep telefonum şarj olmuyor. Faturam olmadığı için kimlik bilgilerimi gönderiyorum. 
Ürünün değiştirilmesini veya ücretsiz tamirini talep ediyorum. 

B) İnternet sitenizden iki buçuk yıl önce aldığım ve faturasını sakladığım cep telefonum son iki haftadır aşırı ısınıyor. 
Ürünün firmanız tarafından tamir edilmesini istiyorum.

C) Henüz iki ay önce firmanızdan aldığım telefonumun üzerine su döküldü. Telefonum o günden beri çalışmıyor. Cihazı-
mın garanti kapsamında tamir edilmesini istiyorum.

D) Firmanızdan bir yıl önce aldığım cep telefonu, kullanım kılavuzuna uygun kullandığım hâlde arızalandı. Ürünü onar-
mak için söktüğümde bazı parçaların paslandığını gördüm. Ürünün tamir edilmesini istiyorum. 
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4. Sanma şahım / herkesi sen / sadıkane / yâr olur

Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyar olur

Sadıkane / belki ol / bu âlemde / dildar olur

- - - -

Bu dörtlükte her dizenin eğik çizgiyle (/) gösterilen ilk bölümleri yukarıdan aşağıya okunduğunda birinci dizeyi, ikinci bö-
lümleri ikinci dizeyi, üçüncü bölümleri ise üçüncü dizeyi oluşturmaktadır.

Buna göre dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ağyar olur / dildar olur / yâr olur / serdar olur

B) Herkesi sen / bu âlemde / sadıkane / dost mu sandın

C) Yâr olur / ağyar olur / dildar olur / serdar olur

D) Sanma şahım / herkesi sen / sadıkane / dost mu sandın
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5. Malazgirt Parkı’ndaki bir bankta oturan Eray’a, bir kişi Şükûfe Nihal Ortaokuluna yürüyerek nasıl gidebileceğini sormuş-
tur. 

Çiğdemtepe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

Selim Caddesi

Selim Caddesi

K
erm

es Sokak

Şükûfe Nihal
OrtaokuluAkşemsettin

Parkı

Bilâli Habeşi
Cami

Malazgirt
Parkı

1072. SokakSelim Caddesi

1072. Sokak

1071. Sokak

1103. Sokak1104. Sokak

Bu haritaya göre Eray aşağıdakilerden hangisini söylerse yolu doğru tarif etmiş olur?

A) 1071. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar yürüyün ve sağa dönün. Caddeden ilk sola döndüğünüzde 1072. Sokak’a 
ulaşacaksınız. Bu sokaktan üçüncü sola girip biraz ilerleyince okul, solunuzda kalacak.  

B) 1071. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar ilerleyip sola dönün ve Kermes Sokağı’na kadar yürüyün. Kermes Soka-
ğı’na girip dördüncü sola dönün. Biraz yürüdükten sonra okul, sağınızda kalacak.   

C) 1072. Sokak’tan Selim Caddesi’ne kadar yürüyün, caddeye ulaşınca sağa dönün, dümdüz gidip ilk sola dönün. Biraz 
ilerleyince okul, solunuzda kalacak.

D) 1072. Sokak’la Selim Caddesi’nin kesiştiği yere kadar yürüyün. Bu noktadan sola dönün, Kermes Sokağı’na kadar 
dümdüz ilerleyin. Kermes Sokağı’na girip sokağın sonuna kadar yürüdüğünüzde okul, sağınızda kalacak.
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6. Haber yazıları, bir olay ya da olguyla ilgili bilgilerin 5N1K kuralına göre yazılı metin hâline getirilmesiyle oluşur. 5N1K 
kuralı, haberin “ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim” sorularına göre kurgulanmasıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisi 5N1K kuralına göre yazılmış bir haber yazısıdır?

A) Gazetedeki köşemizde bir reçete yazdık ya, birçok dostumuz aradı. Yeşillik dediğin sadece yemlik, kuzukulağı, madı-
maktan mı ibarettir; daha sayılsa neler neler vardır, diye uyardılar beni. Ben ne yemek ustasıyım ne de salata uzmanı. 
Bahar geldi, tabiat kendini yeniledi; siz de şöyle bir silkinin, kış uykunuzu üstünüzden atın, demek istedim sadece.

B) “Askerlik süresi kısaltılıyor. Üç ay temel askerlik eğitimi alan herkes, vatani görevini tamamlamış sayılacak. İsteyen, 
maaş karşılığında ordudaki görevine devam edecek. Yeni yasa, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürür-
lüğe girecek.” haberini okuyan babam gülümsedi. Başladı askerlik anılarını anlatmaya. Biz de her defasında olduğu 
gibi büyük bir heyecanla dinledik onu.

C) Bilmem duydunuz mu, Sultanahmet Camii’nin halıları yenilendi. Nasıl bir desen tutturacaklar diye merak ediyordum 
doğrusu. Sonuç olumlu çıktı. Sevindim. Caminin güzelliğini buradan tekrar anlatmaya gerek yok. Çinilerinin hâkim 
rengi ile “Mavi Cami” olarak anılıyor. Yapılan süslemeler, bu hâkim renge yer yer lacivert ve kırmızılar eklenerek ta-
mamlanmış.

D) Kastamonu’da bir aile beş kuşaktır şimşir kaşık üretiyor. Çocukluğundan beri ağaçları yontarak mutfak araç ve gereç-
leri yapan Mehmet Bey, dede mesleğini yaşatmak için çalışıyor. Bakteri üremesini engelleyen bir özelliğe sahip oldu-
ğu için sağlık açısından da tercih edilen bu kaşıklar, kayalıklarda yetişen ve değerli bir ağaç olan şimşirden yapılıyor.
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7. 

ÇEVRESEL PERFORMANS İNCELEMESİ RAPORU’NA GÖRE TÜRKİYE

Yirmi beş hidrolik havza
tespit edildi ve yirmi beş

 nehir havzası için koruma
eylem planı hazırlandı.

Güneş, rüzgâr, jeotermal ve
hidroelektrik enerjisinde, kurulu

kapasite bakımından dünyanın önde
gelen ülkelerinden biri oldu.

2008 yılındaki Çevresel Performans İncelemesi’nden bu yana Türkiye; hava kirliliği,
enerji kullanımı ve su tüketiminin azaltılması konularında ilerleme kaydetti.

11 yılda Türkiye’de kaydedilen gelişmeler şunlardır:

Türk firmaları,
sera gazının

azaltılması için
yapılan çalışmalarda
etkin şekilde rol aldı.

Çevre ile ilgili konular,
okullarda fen ve sosyal
bilimler dersleriyle
ilişkilendirildi.

 Ağaçlandırma, erozyon
denetimi, mera ıslahı ve
suni gençleştirme
çalışmaları sayesinde
 orman örtüsü genişledi.

 Tehlikeli atıkların
üretimi azaltıldı.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Tanımlamaya

B) Örneklendirmeye

C) Karşılaştırmaya

D) Açıklamaya 
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8. İki hayalî çay markasının lezzet testine tabi tutulduğu bir araştırmada, markaların ilk üç harfi, katılımcıların adlarındaki  
harflerden oluşmaktaydı. Örneğin Tarık ve Demet isimli katılımcıların deneyeceği çayların markaları “Tarçay” ve “Demlik”ti. 
Katılımcılar çayların tadına bakmış, ikisi üzerinde de dikkatle düşünmüş ve neredeyse her seferinde isimlerine benzer 
harflerle başlayan çay markasını yeğlemişlerdi. Yani Demet, “Demlik” markalı çayı; Tarık “Tarçay” markalı çayı lezzetli 
bulmuştu. Bir başkası da yine adına göre uydurulmuş bir diğer markanın çayını… Katılımcılar bu harf bağlantısının açık 
bir biçimde farkında değillerdi. Seçtikleri çayın tadının daha iyi olduğuna inanıyorlardı yalnızca. Bilmedikleri ise iki çay 
fincanının da aynı çaydanlıktan doldurulmuş olmasıydı.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanoğlu çeşitli olaylar karşısında empati kurmakta zorlanır.

B) Birçok insan peşin hükümlü davranmayı alışkanlık hâline getirmiştir.

C) İkilemde kalan insan bu durumdan bir an önce kurtulmak ister. 

D) İnsanlar, kendileriyle ilgili unsurlarla yakınlık kurma eğilimindedir.



11

9. Ahmet, Berna, Cem, Deniz ve Elif adlı kişiler hem cuma hem de cumartesi gösterilen K ve L oyunlarına bilet almışlardır. 
Kişilerin biletlerine ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:

• Her bir kişi, sadece bir bilet almıştır.

• Cuma günü gösterilen oyunlara sadece birer kişi bilet almıştır.

• Cumartesi günü gösterilen L oyununa sadece Elif bilet almıştır.

• Ahmet ve Cem, aynı oyunun farklı günlerine bilet almıştır.

• Berna, cuma günü gösterilen bir oyuna bilet almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm kişilerin bilet bilgileri belirlenebilir?

A) Ahmet’in hangi gün için bilet aldığı

B) Berna’nın hangi oyuna bilet aldığı

C) Cem’in hangi oyuna bilet aldığı

D) Deniz’in hangi gün için bilet aldığı
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10. “Anadolu’nun dört bir yanı medeniyetin beşiğidir.” cümlesinde “medeniyetin beşiğidir” ifadesi yüklemdir. Bu cümlede yük-
lem dışında yargı bildiren bir sözcük veya söz grubu bulunmadığı için cümle, tek yüklemli cümledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümle değildir?

A) Yaşamınızdaki her sorun, içinde bir armağan saklar.

B) Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.

C) Boş oturmak pas gibidir, insanı çabucak eskitir.

D) Hayatın dengesini sevgi ile birlikte güven oluşturur.


