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1.

I. Bizim kırgınlığımız, çektiğimiz acıların sorumluluları cezalandırıldığında son bulacaktır.
II. Vücudum, aylardır devam eden yoğun çalışma temposuna dayanamıyordu.
III. Kitabın son bölümünü evde, akşam kahvesi eşliğinde okumak istiyorum.
IV. Eteğinin dantelli ucu, taksinin kapısına sıkışıp yırtılıvermişti.
V. Evin en küçük çocuğu, sabahtan akşama kadar sokakta oynadıktan sonra eve döndü.
Numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangi ikisi öge dizilişi bakımından özdeştir?

A) I ve II		

2.

B) I ve IV		

C) II ve IV		

D) III ve V

• Pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.
• Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur.
• Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik
yazılır.
• Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda verilen kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı
vardır?
A) Ankara da seninle birlikte gezip görmek istediğim yerlerden biridir.
B) Bu şehrin düğün âdetlerini televizyondaki bir gezi programında izlemiştim.
C) Doğum günü hediyesi olarak anneme aldığım çerçeve düşüp param parça oldu.
D) Mahalleli hırsızı bu sefer suçüstü yakaladı.
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3.

Selma Hanım, uzun zamandır tiyatroya gitmek istemektedir. Şehir tiyatrolarında oynanan oyunlar hakkında araştırma yapan
Selma Hanım, aşağıdaki oyunlarla karşılaşmıştır. Selma Hanım tiyatroda komedi – dram ayrımı yapmamaktadır. Her türden
oyunu izler. Ancak izlediği oyunda gerçek hayattan bir şeyler görmek ister. Bununla birlikte sanatın bir çeşit “aydınlanma aracı” olduğunu düşündüğü için tiyatroda da toplumsal mesaj ve eleştiri içeren oyunları izlemeyi tercih etmektedir.

Argan, hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum,
hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar
verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan
son derece zeki, komik ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve
aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere, bu son eserinde eleştirilerini mesleğini
kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir.

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı
öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve
yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde
Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz.
2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor.

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve
Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü
Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur
yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen
herkesi geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana dek. Bu sırada,
Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkar Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynarak, bu cümbüşlü
kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikayesini iyice kızıştırır.

Cibali Karakolu hâli hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten
günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın - erkek ilişkileri
başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu
yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar
yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.

Verilen bilgilere göre Selma Hanım yukarıdaki oyunlardan hangisini izlemeye gitmez?
A) Cibali Karakolu		
B) 12. Gece		
C) Hastalık Hastası		
D) Vahşi Batı
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4 ve 5. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.

Yazının
fena hâlde tutsağı…

İlhan BERK
İlhan Berk’in ilk şiirleri, 1935 yılında Manisa Halkevinin dergisi “Uyanış”ta yayımlamıştır.
Berk, 17 yaşındayken “Güneşi Yakanların Selâmı” adıyla kitaplaştırdığı bu şiirlerinde,
o dönemin şiir anlayışına özgü bir karamsarlık taşımaktaydı.
------------------------------------------------------------------------------Gazi Eğitim Enstitüsünden 1944'te mezun olan Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de
ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. Sonra uzun yıllar çevirmenlik yaptı. Bu süre içinde modern
dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten
sonra kendini tümüyle yazmaya verdi ve bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin eserler üretti.
-------------------------------------------------------------------------------“Kül” adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü ve “İstanbul” kitabı ile de 1980 yılında ilk Behçet
Necatigil Şiir Ödülü”nü kazandı. 1983'te “Deniz Eskisi” adlı kitabıyla, Yeditepe Şiir Armağanı'nı 1988'de de “Güzel
Irmak” adlı kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.
-------------------------------------------------------------------------------28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum'da 89 yaşında vefat etmiş, cenazesi yine burada defnedilmiştir.

4.

Bu görselden yola çıkılarak İlhan Berk’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İlk şiir kitabı, 17 yaşındayken yayımladığı “Uyanış”tır.
B) Şiir ve şiir çevirileri dışında farklı bir türde eser vermemiştir.
C) İlk şiirlerini dönemin şiir anlayışına ayak uydurarak kaleme almıştır.
D) Şiir anlayışında Arthur Rimbaud ve Ezra Pound’dan derin izler bulunmaktadır.

5.

Bu görselde yer alan noktalama işaretlerinde, aşağıdaki kurallardan hangisini örnekleyen bir kullanım yoktur?
A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur.
B) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için üç nokta konur.
C) Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır.
D) Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.
3
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6.

7.

Aşağıdakilerin parçaların hangisinde fiilimsiye yer
verilmemiştir?
A) Anneannem yine bütün torunlarını bir araya toplayacağı için çok heyecanlıydı. Ev, dip köşe temizlendi.
Sarmalar sarıldı, börekler pişirildi, kralllara layık bir
sofra hazırlandı. Bayramlık kıyafetler de giyildi.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezi yazısı

B) Deneme

C) Anı		

D) Fıkra

B) Tam da işsizliğin kol gezdiği, her şeyin zamlandığı bir
dönemde işten atıldı. Eve gidince ne söyleyeceğini,
bunu ailesine nasıl açıklayacağını bilemiyordu.
C) Uzun zamandır bel ve sırt ağrısından yakınıyordum.
Baktım, böyle olmayacak; ağrılarım artıyor. Gittim, bir
doktora göründüm.

8.

D) En güzel yıllarını bu köhne evde harcamıştı. En verimli çağlarını hâlden anlamaz, vefasız bir adama hibe etmişti. Tüm bunlar için pişman olmaya bile yüzü
yoktu.

9.
7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çekimli fiil		

B) İsim - fiil

C) Sıfat - fiil		

D) Zarf - fiil

Hâkim (ilahî) bakış açısıyla yazılan metinlerde anlatıcı,
yaşanmış ve yaşanacak her şeyi bilir. Kahramanın kafasından geçenleri bile okur. Bununla birlikte olayın dışındadır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapar.
Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi hâkim bakış açısıyla yazımıştır?
A) Yıllar önce yaşadığımız o güzel sokağı bugün görünce tanıyamadım. Evimiz zaten yıkılmıştı. Sokağımızdaki küçük çocuk parkının yerinde yeller esiyordu.
Çocukluk arkadaşlarımın da hepsi bir yerlere dağılmıştı zaten. İçime büyük bir hüzün çöktü.

Erzurum; geniş ve yeşil ovaya bakan, çekici bir kent.
Uzun kavakları, karga yuvalarıyla dolu. Ara sıra bir kavakta on ikiyi aşkın yuva görülüyor. Bunlar sanki minare şerefelerini andırıyor. Kentte Ruslardan biraz tutsak
kalmış. Bunlar Erzurum Kalesi’nin savunmasında görevli
Rus subayların genç eşleri. Tutsaklık yaşamını hoş geçirmek için çeşitli eğlencelerden yararlanıyorlar. Parlak
semaverleri, çayları, kitapları, gazeteleri, resimli dergileri, musiki notları, hiçbir şeyleri eksik değil. Bu küçük topluluk, yıkık yangın yerinde uygar bir yaşamın pek az ve
eksik olanaklarıyla zamanını geçirmeye çalışıyor. Geceleri toplanıyorlar; ellerinde keman, mandolin, balalayka...
Güzel Rus havaları çalıyorlar. Çaykovski’nin seçkin parçaları Erzurum’un yaslar görmüş, yanık gönlünde birer
ağıt etkisi yapıyor.

B) Genç bir kadın, dört beş yaşlarındaki oğluyla birlikte
iğne atsan yere düşmeyecek kalabalıkta bir otobüse
bindi. Kalabalıktan şaşıran çocuk; ayakta duramıyor,
annesinden bir çare bekliyordu. Kadın ise pencereden görebildiği kadarıyla gözlerini uzaklara dikmiş,
zihnini kurcalayan bambaşka sorunlarla mücadele
ediyordu.
C) Artık ağırlığının altında ezilmeye başladığım çantamı
sürüye sürüye sınıfa girdim. Herkes kendi hâlindeydi
ama yine de gürültüden durulmuyordu. Bunun nasıl
olduğunu anlayamıyordum. Sanki sınıf, okul kendiliğinden gürültülü bir yerdi. Sanki ağzımızı açmasak
sadece düşünsek bile bir ses çığlık çığlık etrafa yayılıyordu.

Erzurum, yaralanmış bir kahraman gibi. Yüzyıllardan beri Osmanlı sınırlarını bekleyen, tarihimize şan ve övünç
sayfaları ekleyen güzel belde şimdi büyük bir felaketten
kurtulmuş, yaralarını iyileştirmekle uğraşan bir insan durumunda. Osmanlıların yüzyıllardan beri yaptıkları anıtlar
ve camiler yanmakla bitmemiş. Bu yapılar ne kuşatmalar görmüş ne yiğitliklere tanık olmuş! Selçukî biçiminde
yapılan camilerden Ulu Cami ile Eski Medrese Cami,
Erzurumda Osmanlılardan önce yaşayan Türklerin son
yadigârları.

D) Ben kendine özgü bir yolu olmayan yazarları sevemiyorum. Çünkü her kitap benim için yeni bir yolculuk. Kim her yolculuğunda aynı yerleri görmek ister
ki! Kimse istemez, ben de istemem. Bu yüzden okumalarımda hep tarzları farklı yazarlara ve farklı türde
kitaplara yer vermeye çalışıyorum.
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10.

2020 Ocak Ayı Satışlarından Elde Edilen Gelir
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Yukarıdaki grafikte hayvansal ürünler üzerine üretim yapan bir çiftliğin 2020’nin Ocak ayında ürünlerinden elde ettiği gelir
gösterilmektedir.
Sadece bu grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En çok satılan ürün süt, en az satılan ürün kefir olmuştur.
B) Yoğurt; peynirden daha az, tereyağından daha fazla gelir getirmiştir.
C) Yumurtadan elde edilen gelir, kefir ve kaymaktan elde edilen gelirin toplamından fazladır.
D) Sütten elde edilen gelir, kaymaktan elde edilen gelirin üç katından fazladır.

11.
Sayın Burak Aydın,
(I) Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. (II) Başvurunuzu, ilgili
birimimizle inceledik. (III) Niteliklerinizin aradığımız pozisyon için uygun olduğunu
belirtmek isteriz. (IV) Ayrıntıları konuşmak için sizinle görüşmeyi arzu ederiz.
Saygılarımızla.

Yukarıdaki mektubun kaç numaralı cümlesinde vurgu belirtili nesnenin üzerindedir?
A) I		

B) II		

C) III		
5
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12. Aşağıdaki tabloda yer alan metinlerin karşısında anlatım özellikleri verilmiştir.
Bunların hangisinde yanlış bir açıklama vardır?
A)

Kabuğu açılıp kapanabilen kabuklu deniz hayvanlarına çift kabuklular denir. Kabukları, onları pek çok düşmandan koruyor olabilir ama
zararsız görünen deniz yıldızından koruyamaz. Deniz yıldızlarının
muhteşem bir koku duyuları ve çok güçlü emici kolları vardır. Bir çift
kabuklu kokusu aldıklarında kabuğun açılmasını sağlamak için emici
kollarını kullanır ve kabuklunun yumuşak vücuduna ulaşırlar.

• Tanımlama yapılmıştır.
• Amaç - sonuç cümlesine yer verilmiştir.
• Hem öznel hem de nesnel cümleler vardır.

B)

Bukalemunlar; böcek, kurbağa ve küçük sürüngenlerle beslenir.
Avlarının yerini belirlemek için keskin görme yeteneklerini kullanırlar.
Bir bukalemunun gizli silahı, vücudundan bile uzun olan dilidir. Dil,
ucunda bir vantuz oluşturur ve bununla ava yapışır. Daha sonra da
tıpkı lastik gibi bukalemunun ağzına geri döner.

• Karşılaştırma yapılmıştır.
• Tanımlama yapılmıştır.
• Benzetme cümlesi vardır.

C)

Baziliskler, su üzerinde yürüyebilir. Bunu yapabilmelerini sağlayan,
hafif olmaları ve büyük, saçaklı ayaklara sahip olmalarıdır. Batmayacak kadar hızlı hareket ederler. Eğer bir bazilisk su yüzeyinde
kaçamazsa kendini batırır. Sonra da güvenli bir yere yüzmeyi dener.
Baziliskler saatte 12 km’ye ulaşan hızla -hızlı yürüyen bir insanın
yaklaşık iki katında hızda - koşabilirler.

• Koşul - sonuç cümlesine yer verilmiştir.
• Sayısal veriden yararlanılmıştır.
• Karşılaştırma yapılmıştır.

D)

Afrika jakanaları oldukça ağır kuşlar olmalarına rağmen nilüfer gibi
narin bitkilerin desteğiyle su yüzeyinde koşabilirler. Bunu yapabilmelerini sağlayan, inanılmaz derecede uzun olan ve kuşun ağırlığının
geniş bir alana yayılmasını sağlayan parmaklarıdır. Uzun parmakları
bunu zorlaştırdığı için karada çok fazla yürümezler. Ancak uçabilirler.
Üstelik mükemmel bir yüzücü ve dalgıçtırlar.

• Düşüncenin yönünü değiştiren ifade kullanılmıştır.
• Öznel ifadelere yer verilmiştir.
• Neden - sonuç cümlesine yer verilmiştir.

14. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin cümleye

13.

kattığı duygu yanlış gösterilmiştir?

A) Yoluna çıkmaya çalışan insanların tehditlerine pabuç
bırakmadı, sonunda istediğini yaptı. (Kararlılık)

“İnsan kendini
sandığı şey değildir,
sakladığı şeydir.”

B) Malıyla mülküyle çalım satmaktan vazgeçmiyor bir
türlü, bunun görgüsüzlük olduğunu anlatamıyoruz.
(Kibir)
C) Yazarımız, köşe yazılarında suya sabuna dokunmuyor; gündemden haberi yok sanki. (Korku)
D) Zamanında okumadığı, okuyacağım diye diretmediği
için hep dizlerini döver annem. (Hayıflanma)

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümle ile aynı doğrultuda bir mesaj vermemektedir?
A) Her insanın içinde başkalarıyla paylaşmaktan çekineceği, karanlık düşünceler vardır.
B) İnsan, daima en iyi ve en güzeli elde etmeyi hedeflemelidir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma örnek-

C) Olmadığın biri gibi davranmak, kişiliğindeki yanlışları
ve eksikleri yok etmez.

tir?

A) Kitap okumanın keyfi bambaşkadır, diye söze başladı.

D) İnsan gerçek yüzünü kendine saklar, hayalindeki yüzünü insanlara gösterir.

B) Sevgisiz yaşamak çok zor, diye yakındı yaşlı adam.
C) Uzmanlar, koronavirüsün yaz aylarında son bulacağını söylediler.
D) Sonunda aradığım işi buldum, diyerek sevincini belirtti.
6
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16. Temmuz ayında hep beraber tatile çıkacak olan Yılmaz ailesi Türkiye’nin çeşitli yerlerini adım adım gezmelerini sağlayacak bir
tatil planı hazırlamışlardır. Öncelikle güzel bir tesiste beş gün tatil yapacaklar sonra geziye başlayacaklardır. Aile, önce doğal
güzelliklerimizi gezmeye karar vermiştir. Ardından tarihî yerleri gezecekler, son olarak da millî ve manevi öneme sahip bazı
yerleri ziyaret ederek İstanbul’a, evlerine döneceklerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yılmaz ailesinin tatilde gezdikleri yerleri sıralı olarak özetler?
A)

B)

C)

D)

7
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17. Salçasız yemek düşünülmeyen Türk mutfağında doma-

19. Bir okulda görev yapan Gülşah, Eyüp, Şebnem, Adem,

tesin tarihinin ne kadar yeni olduğu bilinince eski damak
zevki ve tarihî yemeklerin tadı üstüne tekrar düşünmek
gerekir. Sözcük, örneğin “lakerda”ya bile yer veren Ahmet Vefik Paşa’nın sözlüğünde yoktur. Salça sözcüğü
Yunanca “saltsa” aracılığıyla İtalyanca “tuzlu” anlamına
gelen “salsa”dan gelir. Domates ve biber salçaları uzun
dönem ev yapımıyken 1955’ten başlamak suretiyle 80’li
yıllara kadar pek çok fabrika açıldı ve konserve sektörü gelişti. 1984 yılında “ithali yasak ürünler listesi”nden
çıkarılan salçada gümrük vergisi 1989’da yüzde kırktan
yüzde beşe düşürüldü.

Gizem, Enis, Şeyma, Akın, Serap ve Abdullah adlı öğretmenler “sivil savunma ekibi”ni oluşturmaktadır. Sivil
savunma ekibi; söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım olmak üzere dört birimden oluşur. Söndürme ve
kurtarma ekibinde üçer öğretmen, koruma ve ilk yardım
ekibinde ikişer öğretmen görevli olacaktır. Ekiplerle ilgili
bilinenler şunlardır:
•

Söndürme ekibinde üç erkek öğretmen, koruma ekibinde iki kadın öğretmen vardır.

•

Akın ve Enis söndürme ekibinde, Adem ve Serap
kurtarma ekibinde görevlidir.

•

Gizem; Eyüp ile aynı takımda, Şeyma ile farklı takımlardadır.

Yukarıdaki paragrafta,
I. Salça, ülkemizde ne zaman fabrikasyon üretime
geçmiştir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

II. Salça sözcüğü, ne anlama gelmektedir?
III. Salça’nın “ithali yasak ürünler listesi”nde olmasının
sebebi nedir?

A) Şeyma, kurtarma ekibindedir.

sorularından hangisinin ya da hangilerinin cevabı
vardır?
A) Yalnız I		

B) I ve II

C) Yalnız II		

D) II ve III

B) Şebnem, koruma ekibindedir.
C) Miray, ilk yardım ekibindedir.
D) Abdullah, söndürme ekibindedir.

18. Bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşımdan be-

ri çekiyordum. O muayene odasının ve nice muayene
odasının kapısında senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı
kapıdan içeriye girerdim. Dokuzuncu hariciye koşuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm.
Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözüme vuran, içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o
dehlize girerdim. Yalnız başıma bir köşeye ilişirdim,
kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metinde altı çizili olarak verilmiş sözcüklerden birinin cümlelere
kattığı anlamın benzeri yoktur?
A) Her sene bu kasvetli şehre gitmek zorunda kalsam
da bilinmeyen bir dünyaya doğru yolculuğa çıkma
hissinden kurtulamıyordum

20. Ben köy çocuğuyum, köyleri gezmek istiyorum, dedim.

(I) Yanıklar, Lübbey, Kayaköy, Birgi, Çamlıbel köyleri gezi programına eklendi. (II) Ben de bu köylerde ne vardır,
ne yoktur, diye derin bir araştırma yaptım. (III) Daha gitmeden köylerin birçoğunu gezmiş kadar oldum. (IV) Ama
oraları gezmek, oraları okumaktan daha büyülü olacağı
için gezi gününü iple çekiyorum.

B) Bunca yıldır birçok işte çalıştım, hiçbirisinde buradaki
kadar her şeye olumsuz yönünden bakan, çekilmez,
sinir bozucu bir amirim olmadı.
C) Kapının önündeki pislik içindeki banka, iğrenerek de
olsa kısa bir süreliğine oturdum; olan biteni düşünmeye başladım.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangisi, bir önceki cümlenin gerekçesi durumunda değildir?

D) Oldum olası onun kardeşleriyle olan ilişkisine, birbirlerine her durumda destek olmalarına gıpta etmiştim,
böyle zamanlarda tek çocuk olduğum için üzülüyordum.

A) I
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B) II

C) III

D) IV

DENEME - 13
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

C

B

C

A

D

B

A

D

B

B

C

C

C

B

C

D

D

