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METİN OLUŞTURMA 
I- Sen çıkacaksın karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın.  
II-Sandalyeler dizilmiş, dinleyiciler bekliyor.  
III- Sıkmadan, bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. 
IV- En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum. 
 
1. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir metin oluşturacak şekilde doğru 

sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) IV-II-I-III          B) I-IV-III-II 
C) IV-III-I-II             D) III-IV-I-II 

I- Baba olduktan sonra onları çok iyi anladım.  
II- Daha önceleri kendimi onların yerine koyamıyordum çünkü. 
III- Gençken ailemin uyarılarını dinlemez, burnumun dikine giderdim. 
IV- Annemin ve babamın hiçbir şey bilmediğini düşünürdüm. 
2. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir metin oluşturacak şekilde doğru 

sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) IV-II-I-III   B) I-IV-III-II 
C) IV-III-I-II   D) III-IV-I-II 

I-Bir aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasına da gerek 
yoktur. 
II- İyi olanları kötülerinden ayırabilsin. 
III-Kelimeleri anlam incelikleriyle tanısın.  
IV- Yeter ki anadilini gerçekten bilsin. 
3. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir metin oluşturacak şekilde doğru 

sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) IV-II-I-III         B) I-IV-III-II 
C) IV-III-I-II         D) III-IV-I-II 
 

I- Ama bu öfkemin içinde pek kini bulamıyorum.  
II-Bana göre kin, öfkenin durulmuş halidir.  
III-İnsanlarla çok iyi geçindiğim söylenemez. 

IV-Ben yaşamımda sevinçlerimden çok öfkelerimi hatırlıyorum. 
V-Benim öfkem hiç durulmuyor ki kinim olsun. 

4. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir metin oluşturacak şekilde doğru 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) IV-II-I-III-V         B) I-IV-III-II-V 
C) IV-III-I-II-V        D) III-IV-I-II-V 

5. Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın 
ilk cümlesi olur? 

A) Bereketli bahar yağmurları toprağın yüzünü güldürmüş.  
B) O yıldan sonra bu ilke, hep  “Yeşil Yağmurlar Ülkesi” diye 
anılmış. 
C) Komşu ülkelere bile yardım etmişler, öylesine dolup taşmış 
ambarlar.  
D) O yıl öyle bereketli bir yıl olmuş ki, kentin ambarları ürünle
 dolmuş. 

6. Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın 
ilk cümlesi olur? 
A) Bu toplantılar birer edebiyat olayı sayılabilirdi. 
B) Çoğu kez, yeni bir sanat ve şiir anlayışı ortaya atılır, bunun  

üzerinde ateşli tartışmalar yapılırdı. 
C) Akşamları birimizin evinde fakat daha çok bizim evde toplanırdık. 
D) Çünkü bu samimi toplantılarda şiirler okunur, müzik dinlenir, 

tartışmalar yapılırdı. 
I. Başlayalı çok oldu ama henüz bitiremedim. 
II. Her şeye rağmen en kısa zamanda bitireceğim. 
III. Bu, şimdiye kadar okuduklarımın en güzelidir, diyebilirim. 
IV. Birkaç gündür bir roman okuyorum. 
7. Yukarıdaki cümlelerle oluşturulacak bir paragrafta ilk cümle hangisi 

olur? 
 A) I  B) II  C) III  D) IV 
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I. Halbuki kişi, bir işi ustasından öğrenir. 
II. Bu büyük şairi daima sevdim. 
III. Sanatın görevi topluma ayna tutmaktır. 
IV. Bununla beraber sanat insanı değiştirmeli, iyiye yöneltmeli. 
8. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? 

A) I  B) II  C) III  D) IV 
1. Hatta halk arasında hikaye denilince, masal akla gelir. 

 2. Halk hikayeleri ile masal arasında benzerlikler vardır. 
 3. Masallar genellikle düz yazı biçimindedir. 
 4. Halk hikayelerinde ise, Nazım ve Nesir iç içedir. 
9. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda 

cümlelerin sıralamasının nasıl olması gerekir? 
 A) 2 – 1 – 3 – 4   B) 1 – 3 – 4 – 2   
 C) 2 – 1 – 4 – 3   D) 4 – 3 – 2 – 1  
10. Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu 

paragrafın ilk cümlesi olur? 
 A) Böylece her zaman haksızlıklara uğrayabileceğimizi anladım. 

B) Hiç kabahatim olmadığı halde iftiraya uğradım. 
C) Geçenlerde canımı çok sıkan bir olay oldu. 

 D) İnsanlara karşı kırgınlığım bir kat daha arttı. 
11. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk 

cümle olur? 
A) Böylesine taze kalmış yapıtlardan her okuyuşta yeni bir tat  

alır, yeni bir şeyler öğreniriz. 
B) Savaş ve Barış’ı yeniden okuyorum. 
C) Konuyu bilyorum, kişileri tanıyorum; ama bu durum merakımı 

hiç azaltmıyor. 
D) Üçüncü okuyuşumdur bu. 

12. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense, hangi cümle 
paragrafın ilk cümlesi olur? 

       A) Kültürü oluşturan da bu alışveriştir. 

       B) Ama tabi alırken, ne aldığını bilen var; bilmeyen var. 
       C) Her şeyi birbirinden alır ressamlar. 
       D) Tıpkı, doktorlar, kunduracılar, tüccarlar gibi. 
13. Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi bu paragrafın 

ilk cümlesi olur? 
       A) Bütün karma sergilerimde bunu yaptım. 
       B) Genç kuşak sanatçıları için bir tanıtma fırsatı görüyorum  ben 
bunu. 
       C) Benim, düzenlediğim sergilerde bir prensibim var. 
       D) Ünlü ressamların yanına, onlar kadar tanınmayan genç 
sanatçılar koymak. 
14. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi ilk cümle 

olur? 
A) Kişiliğimizin başka parçaları da vardır. 
B) Fiziksel görünüm, hiç kuşkusuz kişiliğimizin önemli bir parçasıdır. 
C) Ama unutmayalım ki yalnızca bir parçasıdır. 
D) Bunlardan  en  önemlisi duygu ve düşünce dünyamızdır. 

15. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi ilk cümle 
olur? 
A) Kişiliğimizin başka parçaları da vardır. 
B) Fiziksel görünüm, hiç kuşkusuz kişiliğimizin önemli bir parçasıdır. 
C) Ama unutmayalım ki yalnızca bir parçasıdır. 
D) Bunlardan en önemlisi duygu ve düşünce dünyamızdır. 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin paragrafın sonuna getirilmesi uygun 
olur? 

 A) Annemin yaptığı bu iyiliklere teşekkür ederdi. 
 B) Kapıdan onları görünce annemi çağırırdım. 
 C) Annem, kapıdan kimseyi eli boş çevirmezdi. 
 D) Annem, kapıya gelenlere önce,aç olup olmadıklarını sorardı. 
 


