
 

 
SORULAR 

 
SORU 1:                                                                    5 Puan  5.SORU                                                                    5 Puan
Dün akşam televizyonda ………… bir belgesel vardı.        
 
Bu cümlenin kişisel duygu ve düşünce ifade 
etmemesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden  
hangisi getirilmelidir? 
 
A) güzel         B) yeni       C) ilginç       D) etkileyici 
 

2.SORU:                                                                    5 Puan 
“Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“yavaş” anlamında kullanılmıştır? 
 
A) Kaynak yetersizliğinden işler ağır ilerliyor. 
B) Boksta ağır sıklet şampiyonu olmuş. 
C) Ağır taşıtlar yolun sağından gitmelidir. 
D) Ağır bir hastalık geçirdi ama şimdi iyi. 
 
3.SORU                                                                     5 Puan 
 
Burası başka bir şehir. Çalar saatinizi kurmayın 
boşuna, şarkılar sizi uyandıracak. Bir keman ve 
klarnetten çıkan melodi, şehrin yeni uyanmış olan 
caddelerinde gezinecek… Bu şarkıyı en arka 
sokaklarda uyuklayan kedi ve köpeklere kadar her 
canlı işitecek. 
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır? 
 
A) Müzik Aletleri                  B) Şarkılı Şehir 
C) Bizim Türkülerimiz          D) Sokak Çalgıcıları 
 
4.SORU:                                                                    5 Puan 
 
Murat − Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya 
içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana 
veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren 
kelimelere fiil denir. 
     Ayşe − O halde ″ koş, otur, ev, sil″ gibi kelimeler 
fiil midir? 
     Murat − Evet, söylediğin kelimelerden biri hariç, 
diğerleri fiildir. 
     Ayşe −  Hangisi fiil değildir? 
     Murat − ……………………  
Bu konuşmaya göre Murat’ın Ayşe’ye cevabı 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
 
A) koş      B) otur      C) ev      D) sil 

6.SORU:                                                                 10 Puan 
Sadece cahiller ve yeteneksizler şansa inanırlar. 
Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 
A) Bilgili ve kabiliyetli insanlar işlerini şansa 
bırakmazlar. 
B) Yeteneksiz insanların şansa ihtiyaçları vardır. 
C) Bilgisiz insanlar, çalışmayı şansa tercih ederler. 
D) Şans, bilgisini ve yeteneğiyle birleştirenlerin 
yanındadır. 
7.SORU:                                                                        5 Puan 

 
Kara haber tez duyulur. 
Bu cümlede ″kara″ sözcüğünün yerine aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi getirilirse cümle karşıt bir 
anlam kazanmış olur? 
A) beyaz         B) iyi         C) kötü        D) siyah 
 
8.SORU:                                                                        5 Puan 

″Kaza geçirdiğimi ……………… kaza yerine geldi.″ 
cümlesinde ″gelmenin″ çok çabuk yapıldığını 
belirtmek için boşluğa aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi en uygun olur? 
 
A) duyduğunda  B) duyup 
C) duyunca  D) duyar duymaz 
9.SORU:                                                                      5 Puan 

Ben de edebiyata şiirle başladım. Şiiri çok seviyorum. 
Fakat bir yere gelince o kaynak kuruyor. Artık 
yazdıklarımı beğenmez oldum. Şiir senden kaçıyorsa 
bırakmalıdır onu. En ince, en çabuk kırılan sanat 
dalıdır şiir. Ardından gidip hırpalamamalı onu. 
Bu   parçadan   aşağıdakilerden   hangisi 
çıkarılamaz? 
A)  Şiir kaynağının zamanla kuruduğu 
B)  Sanatçının şiir sanatıyla ilgilendiği 
C)  Şiir yazmayı sürdürdüğü  
D)  Sanatçının özeleştiri yaptığı 
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Selim − murat, akşam sinemaya gidecekmiyiz? 
Murat− Evet, gideceğiz. Ayşede bizimle gelecek. 
 
Yukarıdaki diyalogda kaç tane yazım yanlışı vardır? 
 
A) 1         B) 2               C) 3             D) 4 
 



 

10.SORU:                                                                     5 Puan 

Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,  
Kulaklarım komşuların ayak sesinde  
Varsın gene bir yudum su veren olmasın,  
Baş ucumda biri bana "su yok" desin de! 
Yukarıdaki dizelerin teması aşağıdakilerin 
hangisidir? 
A) mutluluk                B) yalnızlık 
C) can sıkıntısı            D) insanlardan kaçış 
11.SORU                                                                  5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 
işareti koymak yanlış olur? 
A) Yarın kiminle konuşacaksınız 
B) Bu işin yanlışlığı size söylendi mi 
C) Bugün hangi derse çalışacaksın 
D) İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir 
12.SORU:                                                               5 Puan 
Zenciler eziliyor, demedikçe zencilerin ezilme-si bir 
şey demek değildir. O ana kadar kimse, belki 
zencilerin kendileri de farkında değildir. Bir tek 
sözdür ona bu anlamı kazandıran. 
Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz 
edilmektedir? 
A)  İnsanların olup bitenlere anlam verememesinden 
B)  Acıların dile getirilmesinin gerekli olduğundan 
C)  İnsan haklarından 
D)  Yaşananların   dillendirilmedikçe   anlam 
taşımadığından 
13.SORU:                                                                5 Puan 
“Ana babalar, ne kendi istemelerini ne de 
toplumdaki değer yargılarını değil, çocuklarını 
düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı 
olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha 
üretken olacaktır.” 
Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklara 

yardımcı olmalıdırlar. 
B) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarını 

yönlendirmelidirler. 
C) Anneler babalar meslek seçiminde çocuklarına 

baskı yapmalıdır. 
D) Çocuklarının başarısı ve mutluluğu annelerin ve 

babaların onların yetenek ve ilgilerine saygılı 
olmalarına bağlıdır.  

 
14.SORU:                                                                 5 Puan 
“Dil anne sütü gibidir. Bizi besler, büyütür, yetiştirir. 
Bizden sonraki insanlara bir miras bırakmamızı 
sağlar. Dil yok olursa önce kültürümüz yok olur, 
sonra da biz.” 
Yukarıdaki paragrafta “dil” neye benzetilmiştir? 
A) İnsan       B) Kültür       C) Miras       D) Anne sütü 
 
 

15.SORU:                                                                5 Puan 
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamının dışında (mecaz) kullanılmıştır? 
A) Sinirlenince elindeki bardağı fırlattı. 
B) Ona yeni bir ayakkabı aldığını söyledi. 
C) Bizim boş sözlere karnımız tok. 
D) Tedavi edilen kuş sonunda uçabildi. 
 
16.SORU:                                                                5 Puan 
Eskiden bu köyde insanları horozlar uyandırırdı. 
Şimdiyse, serçeler ve diğer kuşlar gibi horozlar da bir 
köşeye çekilerek sessizce hayatlarını sürdürüyorlar. 
Bu paragrafta altı çizili kelime grubunun anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) kimsenin göremeyeceği yere saklanma 
B) hiçbir işe karışmadan yaşamak 
C) bir yere yerleşmek 
D) rahatına bakmak 
 
17. SORU:                                                               5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır? 
A) Bahçede ikişer ikişer sıraya dizildik. 
B) O altı katlı bir apartmanda oturuyor. 
C) Yapılan sınavda 7’ inci olmuş. 
D) Okullar 20 Ocak 2012’ de kapanacak. 
18.SORU:                                                                5 Puan 
1. Keskin sirke küpüne zarardır. 
2. Öfkeyle kalkan zararla oturur. 
3. İşleyen demir pas tutmaz. 
 4. Ağaç yaşken eğilir. 
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri yakın 
anlamlıdır? 
A) 1 – 2         B) 2 – 3    C) 2 – 4         D) 1 – 4 
 
19.SORU:                                                                5 Puan 
1. çıkarırlar 2. yürüyenlerden 3. gürültü 4. sayanlar 
5. daha fazla 6. yerinde 
Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamı ve 
kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse sıralama 
nasıl olmalıdır? 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6          B) 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
C) 2 – 4 – 6 – 3 – 1 – 5          D) 6 – 4 – 2 – 5 – 3 – 1 
20.SORU:                                                                5 Puan 
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim 
değildir? 
A) Türkçenin geniş bir deyim hazinesi vardır. 
B) Dünya güneş sisteminin üçüncü gezegenidir. 
C) Dünyanın en güzel insanıdır Fatma. 
D) Kızılırmak en uzun akarsudur. 
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