
1. “Örtmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“Kötü bir durumu belli etmemek, gizlemek, 
saklamak” anlamında kullanılmıştır?  
 
A) Fedakârlık yaparak kardeşinin hatasını örttü.  
B) Büyüyen sarmaşıklar evin duvarını örttü.  
C) Genç müzisyen piyanonun kapağını örttü.  
D) Kadın bebeğini yatağına yatırıp üstünü örttü.  

2. Köylerde, kentlerde, dağ başlarında 
Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz 
Anamızın sütü gibi helal ve temiz 
Yeniden güzel Türkçemiz 

Yavuz Bülent Bâkiler 
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi 
vardır?  
 
A) Kişileştirme  B) Benzetme 
  
C) Karşıtlık              D) Konuşturma 
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü 
deyim içinde kullanılmamıştır?  
A) Annelerine karşı ağız birliği etmişler.  
B) O kadar çok konuşuyordu ki kimseye ağzını 
açtırmıyordu.  
C) Kardeşimin ağzında yara çıkmış.  
D) Olayları öğrenmek için ağzını aramış. 
 
4. Sağlıklı yaşıyorum(  ) Nasıl mı( ) Dengeli 
beslenerek bunu beceriyorum(  ) Siz sağlığınız için 
ne yapıyorsunuz(  ) 
 
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 
 
  A) (.) (,) (?) (,)          B) (.) (?) (.) (?) 
  C) (.) (,) (?) (.)          D) (.) (.) (.) (.) 
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmıştır?  
 
A) Araştırma konum hakkında bilgi toplamak için 
kütüphaneye gittim. 
B) Zamanı iyi planlarsak hayatı dolu dolu yaşarız. 
C) Soğuk havalarda sıcak bir çay gibisi yoktur. 
D) Yemeği fazla kaçırınca bir türlü uyuyamadım. 
 

6. Çok konuşan, sözlerini denetlemeden, iyi 
düşünmeden ortaya atacağından yanlış şeyler 
söyleyebilir. '' sözünü açıklayan atasözü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ne ekersen onu biçersin. 
B) Ev alma komşu al. 
C) Çok konuşan çok yanılır 
D) Fazla naz aşık usandırır. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam 

yoktur? 

 

A) İstanbul'da hava soğumaya başladı yine. 

B) Sınavda sözcükte anlam konusundan da soru 

çıkabilir. 

C) Artık öğrenciler ödevlerini internet üzerinden 

yapıyorlar. 

D) Apartmanda çıkan yangın sebebiyle 

apartmandakiler tahliye edildi. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de" nin 

yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yemeğe bizi de davet ettiler mi? 

B) Büyük kentler de kirlilik artıyor. 

C) Yarın okulda etkinlik düzenlenecek. 

D) Ailesini de arkadaşlarını da çok iyi tanırdım. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?  

A) Vicdanının sesini dinleyip doğru bir yol izledi.  

B) Yaşanan olaylar nedeniyle derin bir üzüntü 

duyduk.  

C) Hayriye Hanım bahçesindeki çiçeklerle 

dertleşirdi.  

D) Yıllardır babasının gölgesinde yaşıyor. 

 

10. “Alaattin Camisi Konya’nın - - - -

camilerinden biridir.” cümlesinde boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse “kişisel 

görüş” ifade edilmiş olur?  

A) Selçuklu mimarisiyle yapılmış 

B) en büyük ve en eski  

C) eşsiz güzellikteki  

D) tarihî 

 

11. “Sana gelemiyorum ………………… akşama başka 

bir sözüm var.” cümlesinde boş bırakılan yere 

hangisi getirilmelidir?  

A) ama                     B) fakat  

C) çünkü                   D) lakin 
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcükte hem iyelik hem hâl eki kullanılmıştır? 

A) Babamın arabasında mazot yok. 

B) Bahçede güller açmış, ne güzel. 

C) Benim için bundan daha kötüsü yok. 

D) Arabaya bavulları koydum.  

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler” eki eklendiği 

sözcüğe “aile” anlamı katmıştır?  

A) Öğrenciler bahçede oynuyorlar.  

B) Müdür Beyler toplantıya teşrif etmişler.  

C) Amcamlar akşam bize gelecekmiş.  

D) Seni dünyalar kadar seviyorum. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük hâl eki almamıştır? 

A) Arkadaşı onu yarı yolda bırakmaz. 

B) İyi dost kara günde belli olur. 

C) Kestirme yoldan giden çok dolaşır. 

D) Kişi işini severse her zorluğu yener.  

 

15.

                            

Bu grafikte dört ürünün 2016-2021 yıllarındaki satış 

oranları gösterilmektedir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) A ve B ürünlerinin satış oranları yükselmiştir. 

B) C ve D ürünlerinin satış oranları düşmüştür. 

C) 2016 yılında en az satış yapan ürün D’dir. 

D) 2016-2021 arası satış farkı en fazla olan ürün 

C’dir. 

 

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın 

giriş cümlesi olamaz? 

A) Toprağın bağrına düşen tohum, sevgiyle 

beslenir. 

B) Sevgi emek isteyen bir duygudur. 

C) Her şeyin varlığı içimizdeki sevgiden ileri 

gelmektedir. 

D) Oysa sevgi ile sorunların altından kalkabiliriz. 

 

17. İnsanlar yaptığı işi seviyorsa o alanda yeteneği 

de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da 

kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme 

umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi 

olur. 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sevdiği işi yapanlar mutlu ve başarılı olur. 

B) Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçer. 

C) Mutlu olmak için her şeye iyi yönden 

bakılmalıdır. 

D) İnsan isterse her şeyde bir mutluluk bulabilir. 

 

18. Ankara başkenttir, İstanbul inci 

Buğday üretmede Konya birinci 

Zorluklar olsa da bitmez direnci 

Uygarlık beşiği birlik Türkiye’m 

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Millet sevgisi B) Doğa sevgisi 

C) Vatan sevgisi D) Memleket özlemi 

 

19. Evden sokağa çıktığım zaman dev çöp yığınları 

beni karşıladı. 

Bu cümlede aşağıdaki hâl eklerinden hangisi 

kullanılmamıştır? 

A) Bulunma hâli                       B) Belirtme hâli 

C) Ayrılma hâli                          D) Yönelme hâli  

 

20. “Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? 

 

A) Perdeleri akşama kadar hiç açamadı. 

B) Annem salona yeni perdeler diktirmiş. 

C) Oyunun son perdesinde ağlamaya başladım. 

D) Kirli perdeleri bu hafta yıkamalıyız. 
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Her soru 5 (beş) puandır.  


