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GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEĞİ
BÖLÜM A - 40 puan
I - Aşağıdaki şiiri dikkatle okuduktan sonra soruları cevaplandırınız.
BAYRAM MEKTUBU
Bu gün gene bayram anneciğim
On yıl önceki gibi bayram.
Bilirim ne çok özlemişsindir beni
Yolumu beklemişsindir günlerce;
Postacıdan mektup, rüzgardan haber sormuşsundur.
Ve uzun uzun düşünmüşsündür:
Çocukluğumun bu mesut bayram sabahlarını,
O küçük ayakkabımı, mendilimi, ipek kravatımı.
Elbet kucağına alıp beni doya doya
Ne kadar da büyümüş evlâdım diye
Öpüp okşayasın gelmiştir.
Elbisemi giydirmek, saçımı taramak istemişsindir;
Tanrım seni kem nazardan saklasın deyip
Dualar yollamışsındır.
Ve belki bu mübarek günde anneciğim
Elini öpüşümü, anne deyişimi
Canın çekmiştir...
Şükrü Enis Regü
1- Bir bayram sabahında şairin aklına neler geliyor? Belirtiniz (2 p)
2- Annesinin, şairi özlemesinin nedeni nedir? (3 p)
3- Şiirin konusunu yazınız. (5 p)
4- Bayram sabahlarında siz de neler düşünür, neler hissedersiniz? Bu konuda
en az 30 kelimelik bir paragraf yazınız. (10 p)

II- Aşağıdaki parçayı dikkatle okuduktan sonra soruları cevaplandırınız.

DOSTLUK
Gerçek dostluk, inanç artı sevgi, saygı ve güven karışımı bir kavramdır. Bir başkasının
sorununu kendi sorunuymuş gibi benimseyip yardıma koşabilmek birlikte ağlayıp birlikte
gülebilmektir sırasında. Ve yine slrasında dostun gözyaşlarını silip onu gülümsetebilmektir.
"Felaketiniz, dostlarınızı sizden uzaklaştırır." diye acı bir söz vardır. Yine atalarımız
"Düşenin dostu olmaz." demişlerdir. En kara gününüzde üzüntülerinizi paylaşabilen kimse,
bu tür sözlerin çok ötesinde kalır. İnsanların birbiri üzerine basıp geçerek yükselmeye
kalktıkları, kişisel çıkarlarının yarıştığı günümüzde bile gerçek dostlara rastlanabiliyor:
"Bunu senin için yaptım." demeden yapıyor, içtenlikle; yaptığını başınıza kakmıyor. Bu
davranış; soluk alır gibi güneşlenir gibi, yaşama yeniden doğar gibi, öylesine sade, öylesine
içten, öylesine güzel...
Çağımızın en büyük bunalımı olan yalnızlıkla baş başa kalmanın ürpertisindeki insan,
bu dostların sıcak davranışları karşısında tepeden tırnağa ısınıyor, ışıyor, aydınlanıyor
sanki; bir soranı, arayanı, yakını olmanın güvencesini duyuyor iliklerinde.
Yine de her şeyden önce kendisine güvenmeli insan; sorunları büyütmeden,
abartmadan, gerçek boyutları içinde çözmeye çalışmalı, yere sağlam basmalı, paniğe
kapılmamalı, güçlü olmalı, kararlı olmalı. Ancak bu kendine dönüş, bu güven, onu bencil
yapmamalı, "Bir başkasına ne gibi yardımım olabilir?" diye düşünmelidir.
Eğer gerçek bir dost gibi davranabiliyorsanız, sizin de bir dostunuz var demektir; en
azından kendi kendinizin dostusunuz. Almak için vermiyorsanız, size de gönülden
verecekler çıkacaktır. Vermek istediğiniz elleri ararken aklınıza gelmeyen dostlar, arar bulur
sizi; ummadığınız yüzler size, mutluluktan ağlamaklı olursunuz.
Hep bildiğiniz, "Paylaşılan dertler azalır, paylaşılan mutluluklar çoğalır, büyür." Bir tek
dostunuz da olsa korkmayın; inanın, yalnız değilsiniz.
Suna TANALTAY
Önce Sevgi Vardı
1- Dostluk kavramı neleri kapsar? (5 p)
2- Çağımızın en büyük bunalımı nedir? (5 p)
3- Dostunuzun kötü bir gününde ona nasıl davranmalısınız? (5 p)
4- Son paragraftaki düşünceyi açıklayınız. (5 p)

BÖLÜM B - 30 puan
1- Aşağıdaki sözcüklerden herhangi birini seçerek hem gerçek hem de mecaz anlamda
birer cümlede kullanınız. (2 p)
"kestim, sildi, kırıldı"
2- Aşağıda karışık olarak verilmiş sözcüklerin hangileri birbirleriyle eşanlamlıdır? Belirtiniz.
(5 p)
"misafir - özlem – okul - konuk - hasret - mektep - beyaz - müessese - ak - kurum”
3- "koyun" ile “kuzu" arasında anlamsal bir ilişki vardır. “At" sözcüğüyle böyle bir anlamsal
ilişki içerisinde olan sözcüğü de siz yazınız. (2p)
4- Aşağıdaki sözcüklerin zıt (karşıt) anlamlarını yazınızı. (2p)
Dar ................................
Doğal.............................
Ödül...............................
Cimri .............................

5- Aşağıda bazı sözcüklerin tanımı yapılıp parantez içinde baş (ilk) ve son harfleri de
verilmiştir. Ortadaki harfleri de siz bularak sözcüğü yazınız. (5 p)
a) Şehir içinde ağaçlı ve geniş cadde (B......... r)
b) Bir kumaşi süsleyen çizgi, çiçek gibi şekillerin tümü (D.........n)
c) Hiçbir dine inanmayan, imansız (D.........z)
d) Gözleri iyi görmeyenlerin baktıkları şeyleri daha iyi görmelerine yardım eden araç (G.....k)
e) Kışla, fabrika ve okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer.
(K........n)
6- Aşağıda karışık olarak verilmiş sözcükleri somut ve soyut anlamlı olarak iki gruba
ayırarak belirtiniz. (4 p)
"masa - başarı - sevgi - defter - kıskançlık - rüya - kalem - kitap"
7 - "Etekleri zil çalmak" deyiminin anlamını açıklayınız. (2 p)
8- "İşleyen demir pas tutmaz." atasözünün anlamını açıklayınız. (3 p)
9- Aşağıda dağınık olarak verilmiş sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve
kurallı bir cümle kurunuz.
" vermek üzere - yavrularını - bulduğu yiyeceği - sesiyle çağırdı - anneliğin
şefkatli" (5 p)

BÖLÜM C - 30 Puan
1- "Çiçekleri ezme yavrum; Çiçek bir yüreğe benzer, Çiçek ezen, insanı ezer."
Yukarıdaki şiirde hal (durum) eki almış sözcükleri belirtiniz. (3 p)
2- "Çömlekciliği bende öğrenemezmiyim sanki?" cümlesinde birçok yazım yanlışı vardır.
Bu yazım yanlışlarını düzelterek cümleyi doğru bir biçimde yazınız. (3 p)
3- "Toprağı delercesine bir yağmur başlamıştı ( )
Gök gürlemesiyle derelerin taşması ( ) ortalığın sele gitmesi bir olmuştu ( )
Arkasından, daha yarım saat geçmeden gökte bir ebem kuşağı ( )
Yukarıdaki paragrafta parantez ( ) işareti ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama
işaretleri getirilmelidir. Belirtiniz. (4 p)
4-

"Kuşlar, uçar, ben koşarım.
Onların kanadı var, benim kollarım.
Uçun kuşlar, uçun kuşlar,
Hepinizle yarışım var."

Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcüklerin türlerini yazınız. (4 p)
5- "Ben, İngiliz Okulu'nda okuyacağım." cümlesini öğelerine ayırınız. (3 p)
6- "Dışarıda, açık ağılda, ıağmur ve karın altında, bir sürü hayvan vardı.
Bugün yarın doğuracak koyunlardı bunlar."
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin yapısını (basit, türemiş, bileşik) belirtiniz.
(5 p)
7- Aşağıdaki fiillerin (eylemlerin) zaman ve şahsını (kişisini) yazınız. (5 p)
koşuyorum ..........................
çalışırsınız ..........................
Bakacaksın .........................
Güldük ................................
Gitmişler .............................
8- Aşağıdaki isim tamlamalarının ne tür (çeşit) isim tamlamaları olduklarını belirtiniz. (3 p)
"Evin içi, yolcu treni, gümüş tabak, Okulun öğrenci sayısı, odanın penceresi, bakır mangal"

