
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 

kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? 

A) Son maç çok çekişmeli oldu. (Üstün gelmek için 

karşılıklı çabalamak) 

B) Senin bu işte biraz daha pişmen lazım. (İşe alışıp 

beceri ve ustalık kazanmak) 

C) Beni bitiren bu son işler oldu. (Güçsüz düşürmek, 

yormak) 

D) Bazen bir kelimenin bile insanı kırdığını görürüz. 

(Gücünü, etkisini azaltmak) 

 

2. Bahar güneşi Tuna’nın durgun sularının üzerinden 

geçen Zincirli Köprü’ye gölge düşürmüş. Arkamda sade 

ve anıtsal yapılarıyla Buda tepeleri, önümdeyse 

hareketli Peşte dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı 

manzarası beni büyülüyor. 

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) durgun    B) sade   

C) şehrin    D) büyülüyor 

 

3.  

I. Türkçede, kök ve ekler konusunu sevdim. 

II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. 

III. Bugün ailecek geziye çıktık. 

IV. Farklı etkinlikler yaparak da dinlenebiliriz. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terim anlamlı 

sözcük kullanılmıştır? 

A) I ve II.    B) I ve III.   

C) II ve IV.    D) III ve IV. 

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler kullanılmamıştır? 

A) İnsan dostunu ve düşmanını iyi seçmeli.  

B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden 

söyler. 

C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. 

D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel 

alır. 

 

5. Güneş ufuklara saplarken mızrak, 

Şehirlerden uzak, köylerden uzak 

Geçmiş günlerimi hep unutarak 

Süslü rüyalara dalasım gelir. 

Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Güneş    B) Ufuk    

C) Şehir    D) Köy 

 

 

 

 

6. Küçük çocuk sokakta yürürken karşısında bir anda 

köpek görünce ödü koptu.  

Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok şaşırmak      B) Baygınlık geçirmek 

C) Sinirlenmek         D) Çok korkmak 

 

7. Kök, bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük 

parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam 

ilişkisinin bulunması gerekir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 

kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir? 

A) Korkunç bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. 

B) Çorbaya bir tutam da kırmızı biber atmalıydın. 

C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. 

D) Matbaaya büyük bir bayrak asmayı uygun gördük. 

 

8. Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir 

anlam kazanmasını sağlayan eklerdir. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 

yapım eki yoktur? 

A) Balkona güzel bir çiçeklik aldım.  

B) Bahar havasını çok özlüyorum.  

C) Herkesin bir evcil hayvanı var artık.  

D) Oldukça renkli bir elbise almış.  

 

9. (I) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, 

Çanakkale’nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı 

noktası olan İnceburun, bu adada bulunuyor. (III) 

Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri 

zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye’nin en lezzetli 

zeytinyağı da üretilmektedir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

öznel anlatım vardır? 

A) I. B) II.  C) III.  D) IV. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

anlamı vardır? 

A) Eski günleri özlediği için köyüne gitmiş.  

B) Verilen ödevlerden birini yapmaya başladı.  

C) Kitap okumak için sessiz bir köşe buldu.  

D) Bu olanlardan kimler sorumlu biliyor musun? 

 

 

11. “Gün doğmadan neler doğar.” atasözünde 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

 

A) Umut   B) Tutumluluk 

C) Emek   D) Çaresizlik 
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12. Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının 

yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş 

ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengârenk ışınlar su 

damlalarının arkasından yansır ve geldikleri taraftan 

ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su 

damlasında değil aynı anda milyonlarca su damlasında 

gerçekleşir. Onlardan gözümüze gelen rengârenk 

ışıklar da su damlalarının olduğu yerde bir gökkuşağı 

görmemize neden olur. 

Bu parçada neden söz edilmektedir? 

A) Yağmur damlalarının renklerinden 

B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden 

C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan 

D) Güneşin su damlalarına etkisinden 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Apartmanın 7’inci katından kedi sesleri geliyordu. 

B) Ağrı Dağı’na çok sayıda kış tırmanışı düzenledik. 

C) Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı eserini okudunuz 

mu? 

D) Kütüphanemiz için bir ayda 3.890 kitap toplandı. 

 

 

 

14. Ağaçları, kuşları, doğayı çok seviyorum. 

Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) bu cümledeki 

göreviyle kullanılmıştır? 

A) Evet, şimdi herkes beni dikkatle dinlesin. 

B) Arkadaşım yarın size geleceğim, dedi.  

C) Bugün biz gelelim, yarın da siz gelin.  

D) Bilgisayar, televizyon ve telefon bağımlılık yapıyor.  

 

 

 

15. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 

saman içinde küçük bir kulübede karısı ve yedi 

çocuğuyla birlikte yaşayan yoksul bir oduncu varmış. 

Oduncunun en küçük çocuğu parmak kadarmış. Bu 

yüzden ona Parmak Çocuk adını vermişler. Günün 

birinde parasızlıktan yiyeceksiz kalmışlar. Ne 

yapacağını şaşıran oduncu, çocuklarını götürüp 

ormana bırakmış. Çocuklar ormanda yalnız kaldıklarını 

anlayınca ağlamaya başlamışlar. Parmak Çocuk bir 

ağaca tırmanmış ve ileride bir ev görmüş. Gidip kapıyı 

çalmışlar. Kapıyı açan kadın “Burası devin evidir. O, 

çocukları yer. Hemen gidin buradan!” demiş. 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hikâye   B) Fabl 

C) Masal   D) Haber yazısı 

 

 

16. Derslerime yeteri kadar çalışmadığım için düşük 

not aldım. Keşke biraz daha çok çalışsaydım.  

Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Öfke   B) Şaşırma 

C) Sitem   D) Pişmanlık 

 

17. Genç adam, çocukluğunda hayalini kurduğu eve 

ancak şimdi -elli yaşına bastığı gün- sahip olabilmişti. 

Gözleri daldı. Odasında otururken bir süre 

çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi. 

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine 

yer verilmemiştir? 

 

A) Şahıs   B) Zaman 

C) Olay   D) Mekân 

 

18. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşum yönüyle 

diğerlerinden farklıdır?  

A) Bu konuyu seninle uzun uzun konuşacağız.  

B) Yaşlı adam sokakta ağır ağır yürüyordu.  

C) Az çok demeden herkes elinden gelen yardımı yaptı.  

D) Güneş bugün pırıl pırıl aydınlatıyor her yeri.  

 

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

 

A) Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı. 

B) Kenan bugünkü derste çok durgundu. 

C) Bize karşı davranışları oldukça soğuktu. 

D) Ben onun şımarıklığını çekemiyorum artık. 

 

20. Bugün uzanıyorsam 

Bir ağaç gölgesinde 

Oltamı atıyorsam denize 

Yaşamak güzel demektir 

Bu şiirde şairin yansıtmak istediği duyguyu ortaya 

koyan yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)                                                B)  

 

 

 

 

 

 

C)                                               D)  

Büşra TAHİROĞLU  
Başarılar dilerim.  


