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               ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 
 
Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM: KOMPOZİSYON          (30 puan) 
 

 
Aşağıdaki konuyla 150-200 kelimelik bir kompozisyon yazınız. 

 
 
Size göre bugünkü gençlik hangi sorunlarla karşı karşıyadır?  Bu sorunlar 
nereden kaynaklanıyor ve nasıl çözümlenebilir? 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM: OKUMA PARÇASI          (30 puan) 
 
 
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız. 
 
 
    Günümüzde iletişim         
 
Eskiden dumanla, güvencinle, köpekle haberleşen insanlar; bugün radyo, 
televizyon ve telefonla haberleşiyor. Şimdi de internet en gözde haberleşme 
aracı oldu.  
 
Yeni bir yüzyılın başına geldiğimizde dünyada 350 milyon kişi internet 
kullanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre internet kullananların yüzde 80’i 
gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır.  
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Kimi uzmanlar, internet sayesinde dünyada büyük bir değişimin gerçekleşeceğini 
birçok problemin çözülebileceğini savunmaktadırlar. Bazı bilim adamları ise 
internetin önemini kabullenmekle birlikte, bu teknolojisinin insan mutluluğu için 
gerekli olan özgürlüğün sağlanmasında tek başında yeterli olamayacağını 
belirtmektedir.  
 
Bugün milyonlarca insan ev ve iş yerinde internet kullanıyor. İnternet genel olarak 
tüm bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. 
İnternetin en önemli özelliklerinden biri de iletişimde  gösterdiği inanılmaz 
kolaylıktır. Kişinin, kendi isteğine ve kararına göre günün 24 saati, dilediği 
bilgilere ve merkezlere ulaşabilme imkânı, insanoğlunun bugüne kadar ele 
geçirdiği en önemli fırsatlardan biridir. Sohbet odalarındaki tartışmalar, fikir 
alışverişine ve fikirlerin paylaşılmasına kolaylık sağlamaktadır. 
 
Uzmanlara göre, günümüzde bilgisayar teknolojisinin, sadece yüzde 10’u 
kullanılmaktadır. Bu da gösteriyor ki, çok yakın bir gelecekte internet insan 
hayatına çok daha fazla girecektir. 
 
21. yüzyılda iletişim artık yalnız basın yayının ve bazı gazetecilerin konusu 
olmaktan çıkmış, bütün insanlığın hizmetine girmiştir. Bugüne kadar hayatımızı 
değiştiren radyo, televizyon, telefon gibi buluşlara yenilerinin eklenmesiyle 
insanlar arası iletişim hayatı değiştirmeye devam edecektir. 
 
 
A. Sorulara tam cevap veriniz.       (15 p.) 
 

1. İnsanlar eskiden haberleşmek için hangi yolları denediler? 

2. İnternet yaygın olarak hangi ülkelerde kullanılıyor? 

3. Uzmanlar ne desteklemektedir? 

4. İnternet nedir? 

5. İnternet ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 

 

 

B. Parçaya göre uygun cevabı seçiniz.     (10 p.) 
 

1. İnsanlar bugün ………………. 
a. interneti sadece işyerinde kullanıyor. 
b. interneti kullanmaktan kaçınıyor. 
c. iletişim için çoğunlukla interneti kullanıyor. 
d. hala eski iletişim yöntemlerini kullanıyor. 
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2. Yapılan araştırmalara göre internet ………………. 
 

a. kullananların sayısı her gün artmaktadır.  
b. sadece insanların yüzde 80’i tarafından kullanılmaktadır. 
c. az gelişmiş ülkelerde kullanılmamaktadır. 
d. internet kullananların yüzde 80’i gelişmiş memleketlerdedir. 

 
 
 

3. İnternetin özellikleri arasında ……………….yer alıyor. 
 

a. 24 saat kullanabiliyor olması. 
b. sınırlı hizmet sağlaması. 
c. sadece fikir paylaşımına dayalı olması. 
d. arzu edilen bilgilere ücretli olarak ulaşılması. 
 
 
  

4. Bazı bilim adamları internetin ………………. belirtmektedir. 
 

a. insanları mutsuz ettiğini  
b. önemli olmadığını  
c. insan hayatında yeri olmadığını  
d. insanlara gereken özgürlüğü vermediğini 

 
 
 

5. Sohbet odalarında insanlar ………………. 
 

a. alışveriş yapabilir. 
b. yeni insanlarla tanışabilir. 
c. tartışıp fikir paylaşabilir. 
d. gazete, dergi okuyabilir. 

 
 
 
 
C. Metinde altı çizili kelimelerin karşıt anlamlarını yazınız.  (5 p.) 
 

1. gelişmiş  # 
2. gerekli # 
3. kolaylık # 
4. yakın # 
5. girecektir  # 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GRAMER           (40 puan) 
 
 
A. Doğru cevabı seçerek cümleleri tamamlayınız.    (15 p.) 
 
1. Karadeniz’in dağları  …………… . 

a. yesyeşildir   b. yemyeşildir  
c. yeryeşildir   d. yepyeşildir 

 
2. Saksı yemek……  masa……  arka…..  bulunuyor. 

a. in / yı / da   b.  in / sı / nda  
c. - / sının / sında  d. un / yının / sında 

 
3.  Araba kullanırken hepimizin çok dikkatli  ……………  gerekiyor. 

a. olmamız   b. olmamamız  
c. olduğumuz  d. olması 

 
4. Süleyman bana İstanbul’u  …………… . 

a. hatırlatıyor   b. hatırlıyor  
c. hatırladırıyor  d. hazırlatıyor 

 
5.  ……………  telefon numaralarını 11892’ den öğrenebilirsin. 

a. Βildiği   b. Βilinmeyen   
c. Βilinmekten  d. Βilinen 

 
6. Diyete ……………  kendimi güçsüz hissediyorum. 

a. başlayan   b. başlayarak  
c. başlalı   d. başlayalı 

 
7. ……………  yemek yandı. 

a. Yaptığım   b. Yapan  
c. Yapınca   d. Yaparak 

  
8. Her gün evim……  okul……  kadar yürüyerek giderim. 

a. e / a    b. den / a   
c. den / dan   d. i / a 

 
9. Geçen yazdan  ……………  onu hiç görmedim. 

a. bile    b. dır  
c. beri    d. kadar 

 
10. Senin  ……………  kıskanç bir insan görmedim. 

a. kadar   b. bile   
c. göre   d. ile 
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11. ……………  pencereyi kapatayım. 
a. Üşüyorsan   b. Üşümek  
c. Üşürerek   d. Üşütür 

 
12. Eşim bulaşık  ……………  nefret eder. 

a. yıkamak   b. yıkamayı  
c. yıkamaktan   d. yıkamaya 

 
13. Kış yaklaş……  herkes evine kapanıyor. 

a. arak   b. ınca  
c. mış    d. acağı zaman 

 
14. Öğretmen bana yarın saçlarımı kestir……  söyledi. 

a. mem   b. mesi  
c. memi   d. eceğim 

 
15. Elektrikler kesil……  ödevimi yapamadım. 

a. diğini   b. diği için  
c. mesi   d. eceğinden 

 
 
 
B. Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki fiillerin uygun zaman biçimleriyle     
     tamamlayınız.   (10 p.) 
 

1. Annem, iki yıldan beri sürekli jimnastik ………………………  (yapmak) 
2. Dün akşam sinemaya ………………………..  (gitmek) ama sonunda evde 

kalmaya karar verdik. 
3. Bende bu etek çok pahalı. Senin yerinde olsaydım bu eteği satın 

………………..  (almamak) 
4. Oraya gittiğime pişman oldum. Keşke seni ……………………  (dinlemek) 
5. Siz lise başladığınız zaman, Ayşe çoktan üniversiteyi ……………………. 

(bitirmek) 
 
 
 

C. Aşağıdaki boşluklara gereken ekleri yazınız.       (5 p.) 
 

1. Eleni’nin oğlu her gün okul otobüs …………… biniyor. 
2. Bana göre en ilgi çek…………… hobim dağcılıktır. 
3. Lütfen, manavdan dolma…………… biber alır mısın? 
4. Senin araban ben…………… daha hızlı. 
5. Öğretmenim Sırp…………… ve Kore…………… konuşuyor. 
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Ç. Aşağıdaki kutuda on beş kelime bulunmaktadır. Her kelimeyi bir defa   
     kullanarak boşlukları doldurunuz.                   (10 p.) 
 

  
    madem,  sonra,   için,  daha,  çünkü,  göre,  herkes,  ertesi,    
            kadar,  üzere,  bile,  kadar,  oysa,  eğer,  halbuki 
 

 
Genç kız, üzgün görünen yabancıya gülümsedi. Adam kendini 1 ………… iyi 
hissetti. Geçmişte bir arkadaşının ona yapmış olduğu bir iyiliği hatırladı ve ona bir 
teşekkür mektubu yazdı. Bu mektup, arkadaşının o 2 …………. çok hoşuna gitti 
ki yemek yediği lokantaya iyi bir bahşiş bıraktı. Bu bahşişin miktarına şaşıran 
garson paranın tümünü borsaya yatırdı. 3 …………. gün kazandığı parayı aldı ve 
yolda gördüğü bir fakire verdi. Adam çok sevindi 4 …………. iki gündür ağzına bir 
lokma 5 …………. koymamıştı. Yemeğini bitirdikten 6 …………. kaldığı eve 
gitmek 7 …………. yola çıktı. Yolda soğuktan titreyen bir köpek yavrusuna 
rastladı. Onu alıp evine götürdü. Soğuk ve fırtınadan kurtulduğu 8 …………. 
köpekçik çok mutluydu. O gece evde yangın çıktı. Köpek yavrusu havlamaya 
başladı. Köpek, bütün ev halkını uyandırana 9 …………. havladı. Böylece 
10…………. yangından kurtulmuş oldu.  
 
 
                                         SON 
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