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BİRİNCİ BÖLÜM: ΥAZMA                                                                       30 PUAN 
 
Aşağıda verilen konuda 150-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. 
 
Gazeteye bir yazı yazarak İnternet kullanımının üç faydasını tartışınız.  
 
 
İKİNCİ BÖLÜM: METİN                                30 PUAN 
 
 
BİRİNCİ METİN              14 Puan  
 
Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız. 
 

TELEVİZYONSUZ HAYAT 
 

Gazeteci Hakkı Devrim, Radikal 
Gazetesindeki köşesinde ‘‘Televizyonunuzu bir 
hafta açmayacaksınız deseler, ne yaparsınız? 
diye soruyordu. Fransa’da bir televizyon kanalı 
bir ilçedeki halkı toplayıp şöyle bir teklifte 
bulunmuş: Evlerinizdeki televizyonları bir 
aylığına bize teslim edeceksiniz. Biz de bu bir 
ay evde televizyon olmadan nasıl zaman 
geçirdiğinizi kamerayla görüntüleyeceğiz.’’ 
Birkaç kişi teklifi duyduktan hemen sonra orayı 

terk etmiş. Kanal çalışanları oradaki diğer insanlarla bir belgesel çekmeye 
başlamışlar. Televizyonsuz bir evde insanların yaşam alışkanlıkları değişiyor mu 
ya da nasıl değişiyor,  bunu öğrenmek istemişler.  

Yazıyı okuyunca ‘‘Ben hayatımda hiç televizyon olmadan yaşayabilir 
miyim acaba? Hayatımda televizyon olmazsa ne yaparım?’’ diye düşündüm. Bu 
durumun olabilme ihtimalini düşünmek bile içimi bir sıkıntının kaplamasına yetti 
de arttı bile. Üstelik tek başına rahatça vakit geçirebilen bir insanım. İyi kötü kitap 
okurum. Yazar, çizerim. Müzik dinlerim. Bütün bu alışkanlıklarıma rağmen 
televizyonsuz yapamayacağıma karar verdim. Üstelik televizyonsuz bir hayat çok 
da sıkıcı olacaktır. Elimde kumanda kanaldan kanala gezmeyi çok ilginç 
buluyorum.  

Yaşım 57. Televizyonsuz yılları da bilirim. Şimdiye göre daha iyi mi diye 
sorarsanız, insan ilişkileri o zamanlar çok daha iyiydi. Şimdi herkes kendisini 
düşünüyor, insanın insana ihtiyacı kalmadı deniyor. Bu doğru, ama televizyon 
olmasa bu kadar insanı tanıyabilir miydik Allah aşkına? Televizyon sayesinde 
hem magazin dünyasındaki insanları, hem iş dünyasındaki insanları, hem 
edebiyat dünyasındaki insanları hem de siyaset dünyasındaki insanları tanıdık. 
Ee fena mı oldu? Vallahi televizyonsuz bir hayat çekilmez! Sizi bilmem ama ben 
yapamam!  
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A. Doğru mu?/Yanlış mı?                                                                 6x1=6 puan 
 

 
 
 
B. Uygun seçeneği işaretleyiniz.      3x2=6 puan 
 

1. Fransız televizyon kanalı bu belgeseli… 
a. ilçedeki insanların tepkisini ölçmek için yapıyor. 
b. televizyonun günümüz insanının yaşamındaki önemini göstermek 

için yapıyor. 
c. İnsanların evlerindeki televizyonları toplamak için yapıyor. 

 
2. Yazarın… 

a. hiç kitap okuma alışkanlığı yok. 
b. tek başına rahat vakit geçirecek pek çok alışkanlığı var. 
c. kitap okuma alışkanlığı var, ama yazıp çizmekten hoşlanmıyor. 

 
3. Yazara göre televizyon hayatımıza girdiğinden beri… 

a. hayatımız çok sıkıcı ve hiçbir şey için zaman yok. 
b. insanların arasındaki ilişkiler daha da arttı. 
c. insanların arasındaki ilişkiler azaldı ama daha çok insan tanıyoruz. 

 
     
C. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.             4x0.5=2 puan 
  
1. Yazara göre televizyon seyrederek a) ……………., b) …………….,  
c) ……………., ç) ………… dünyasından insanları tanıyoruz. 
 
 

  Doğru Yanlış 

1. Hakkı Devrim televizyonda çalışan bir gazetecidir.   

2. Televizyonsuz hayat denemesi Türkiye’de yapılıyor.   

3. Televizyonsuz hayat önerisini ilçedeki herkes kabul 

etti. 

  

4. Belgeselin amacı insanların yaşam alışkanlıklarının 

değişip değişmediğini anlamak. 

  

5. Yazar kumanda ile kanaldan kanala gezmeyi seviyor.   

6. Yazar televizyonsuz yılları hatırlamıyor.   
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İKİNCİ METİN                                                                                           10  Puan 
 
Aşağıdaki metinleri okuyup alıştırmayı yapınız.   
                                                                                                                    (Seninle dergisi’nden) 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 
Kadınlardan hikâyeler 

Figüratif resim alanında 4 farklı sanatçı: Dilek 
Talu, Gül Alpata, Nilgün Sarıoğlu ve Nuran 
Karagülle, “4 Kadın 4 Hikâye isimli sergi için 
bir araya geldi. Talu; resimlerinde müziğin 
sesine, Alpata; Cumhuriyet kadınlara, 
Sarıoğlu; boy figürlerine, Karagülle ise ışık 
ve gölge oyunlarına yer veriyor. Tarih: 30 
Haziran’a kadar devam ediyor.  
Mekân: İlayda Sanat Galerisi. 

      
Bol bol kahkaha var 
Tiyatro Kedi, keyifli bir oyunla seyircilerinin 
karşısına çıkıyor. Wolfgang Elbert’in kaleme 
aldığı “Pazar Günkü Cinayet” isimli oyunda, 
başrolleri Haldun Dormen ve Deniz Gökçer 
üstleniyor. Pısırık bir adamın  cinayet zanlısı 
olarak aranmasından sonra karısının 
gözünde nasıl kahramanlaştığını anlatan 
oyunun her dakikasında gülmekten 
kırılabilirsiniz. 
Tarih: 6 Haziran. Mekân: Enka 
Bilet fiyatları: 23.50 TL           

           
Zorlu yaşamın öyküsü 

Karadeniz kadınının zorlu yaşam şartlarını 
anlatan ‘’İfakat’ isimli belgesel film, 29. Uluslar 
arası İstanbul Film Festivali programına dahil 
edildi. Belgeselin öyküsünü yazan ve yöneten 
Orhan Tekeoğlu, filmin çekimini 1 yılda 
tamamladı. Karadeniz kadınının yüzyıllardır 
süren zorlu yaşam koşullarını, gelin bir de 
Tekeoğlu’nun objektifine yansıyanlardan 
seyredin. 
Tarih: 15 Haziran 
Mekân: Pera Müzesi  

 
 

Tiffany, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl 
da ‘Çatlak T-Shirt’ yarışmasını başlatıyor. 
Tek yapmanız gereken komik, karizmatik 
ve hınzır çizgilerinizi, sloganınızı veya 
grafiğinizi www.catlakshirt.com internet 
adresine yüklemek. Mehmet Çağçağ 
önderliğindeki Leman ekibi gelen 
başvuruları değerlendiriyor ve birinci 5 bin 
TL.’lik para ödülünün sahibi oluyor. 
 

                      

Grammy ödüllü sanatçı İstanbul’da      KONSER 

“    “One love” isimli albümüyle Amerika ve Avrupa’da olduğu kadar  
ülkemizde de büyük ses getiren ünlü DJ/prodüktör David Guetta,  
İstanbul’a konuk oluyor. Muhteşem bir performans şovuyla izleyicilerini  
coşturacak olan Guetta, bir an olsun yerinde duramayanları, danssız  
yaşayamayanları, bu özel geceye çağırıyor.  
 Tarih 10 Haziran,  Mekân: Küçükçiftlik Parkı,  Bilet fiyatları: 70-150 TL 

5
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21



 4

Metinleri okuduktan sonra zevklerine göre aşağıdaki kişilere önerdiğiniz 
parçanın numarasını yazınız.                                   5x2=10 puan 
                    

a. Bilgin, 40 yaşında ve müzikseverdir. 
b. Bay ve Bayan Uludağ emekli bir çifttir. Akşamlarını sakin ve ucuz bir yerde 

geçirmek istiyorlar. Sinemayı sevmezler. 
c. Meltem, yeni evi için tablolar almak istiyor. 
ç.   Çiğdem, tasarım okudu ve acil olarak paraya ihtiyacı var. 
d. Salih’in doğum günü Haziran ayının 15’inde. Bunun için arkadaşı, ona bir 

bilet hediye almak istiyor. 
 
 
ÜÇÜNCÜ  METİN                                                                                       6  Puan 

 
 Aşağıdaki afişi ve bilgileri okuyup alıştırmayı yapınız. 
 
 

 
 

          
(www.mybilet.com) 

 
Afiş adı: 27. Çocuk Şenliği 
Kurum: İstanbul Şehir Tiyatroları 
Kategori: Eğlence 
Şehir: İstanbul 
Tarih: 23.04.2011 – 30.04.2011 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
düzenlemiş olduğu ‘27. Çocuk 
Şenliği’ 23-30 Nisan tarihleri 
arasında IBB şehir tiyatroları 
sahnelerinde gerçekleşecektir. 
 
Şehir Tiyatroları'ndan 28 farklı 
oyun gösterimi, heykel, resim, 
maske, kukla, tasvir tasarımı vb. 
pek çok farklı başlıkta 
gerçekleştirilecek 16 atölye, 
uzmanlar ve sanatçılar tarafından 
yetişkinlere yönelik yapılacak 17 
söyleşi, atölye katılımcıları ile 
oluşturulacak 3 performans 
gösterisi, İBBŞT oyuncuları 
tarafından gerçekleştirilecek 
Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet) 
okuması ve geçmiş yıllarda 
İBBŞT'de sahnelenen çocuk 
oyunlarının kostüm ve 
aksesuarlarından oluşan 
'Küçükken, Çok Eskiden' sergisi 
yer alıyor. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİL KULLANIMI                              40 PUAN 
 
A. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştiriniz.                 5x1=5 puan 
 
1. İnsanların trafik kurallarını  a. sular kesildi. 
2. Biraz koşsaydık    b. bir saat koşardım. 
3. Dün  banyo yaparken   c. çiğnemelerinden hoşlanmıyorum. 
4. Eskiden her sabah    ç. ama yetenekli değil. 
5. İyi bir ressam olmak istiyor  d. otobüsü kaçırmazdık.  
 
 
B. Aşağıdaki kelimeleri düzgün sıraya koyarak cümleler kurunuz.                      
                                                                                                           5x2=10 puan 
 
1. sigara / çok / için / ederiz / sizlere / içmediğiniz / teşekkür 

2. bir / ay / gelmedi / geçen / Alev / yıl / okula / hastayken 

3. söylemekten / bir / onun / korkuyorum / yanlış / yanında / şey 

4. onu / söylemiyor / sana / dinlememen / bence / doğruyu / lâzım 

5. kırk / yaşayabilir / bir / hiç / gün / yemek / insan / yemeden 

 
C. Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına gereken ekleri yazınız.   

       10x0.5=5 puan 
1. Çiftçiyim ama balıkçı……..  yapıyorum. 

2. Köpekler dört ayak…….. . 

3. Hayatım……..  en önemli şey işe başlamaktı. 

4. Rusya’da Rus……..  konuşuyorlar. 

5. Bu çanta benim. Sen……..  nerede? 

6. Limasol’……..  dönerken kaza yaptık. 

 
1. Kaçıncı çocuk şenliği yapıldı? ……………………………………… 

2. Nasıl bir etkinlikti?   ……………………………………...  

3. Nerede yer aldı?   ……………………………………… 

4. Ne zaman gerçekleşti?  ……………………………………… 

5. Bu etkinliği kim düzenledi?  ……………………………………… 

6. ‘Küçükken, Çok Eskiden’ sergisi   ……………………………………… 

      ne ile ilgili? 
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7. Gül……..  seven dikenine katlanır. 

8. Biz her yaz Yunanistan’da tatil yap…….. 

9. Bana bir bardak su ver……..  misin? 

10. Yağ……..  yiyecekler bana yasak. 

 

Ç. Aşağıdaki metinde uygun cevabı seçiniz.                               10x1=10 puan 

 

Eşim her zaman (1)…………. tembelliğimden ve kendisine yardım etmememden 

yakınır. Her zaman bana, işten eve döndükten sonra elbiselerimi askıya 

(2)…………. söyler. Mutfağa (3)…………. salatayı yapmamı ister. Kısaca ona 

yardım etmemi isteyip durur. Geçen hafta sonunda birkaç arkadaş bize 

misafirliğe gelmek (4)…………. söylediler. Tabii eşim Ayşe her zamanki 

(5)…………. misafir gelmeden önce bütün evi temizlemeye başladı. Ben 

‘‘Ayşeciğim, misafirlerimiz salonda oturacaklar, niçin bütün evi temizliyorsun?’’ 

diye sordum. Eşim Ayşe susmamı istedi. Ben de ona biraz yardım (6)………….  

dedim. Mobilyaların tozunu aldıktan sonra büyük bir (7)…………. yan odaya 

geçtiğimde eşimin yerleri silmek için (8)………….  kovayı görmedim ve çarptım. 

Kovadaki kirli suyu halının üzerine döktüm ve misafirler (9)…………. önce böyle 

bir kazayla halı berbat oldu. Eşim bu olaydan sonra bana bir daha iş yaptırmadı. 

(10)…………. bu işe en çok kim sevinmiş olabilir?  

 
 
1.  a. beni b. benim c. bende 
2.  a. asmanı b. asmak c. asmamı 
3.  a. girdiğimde b. girdiğimden c.  girerken 
4.  a.  istediğimi b. isteyeceklerini c. istediklerini 
5.  a.  kadar b. gibi c. için 
6.  a.  edeyim b. ettim c. etsin 
7.  a.  hızlı b. hızla c. hızlıca 
8.  a.  kullanmış b. kullanan c. kullandığı 
9.  a.  gelmeden b. geldikten c. gelmekten 
10.  a.  Sizi b. Size c. Sizce 
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D. Altı çizili deyimleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.                     5x2=10 puan 

 

1. Ahmet cimri değil, çok açık elli.                                       a. kararlı 

2. Ona çok güvenmiyorum çünkü iki yüzlüdür.  b. cömert 

3. Kuş beyinli olduğunu bilseydim sana iş vermezdim.  c. sakin 

4. Ahmet doktor olmayı kafasına koymuştu.   ç. samimi değil 

   5.  Zor zamanlarda soğuk kanlı olmak gerek.  d. aptal 

 

 

                                            

                                              

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


