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1. “Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ 

Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Deprem yüzünden bazı evlerin çatısı çöktü. 

B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. 

C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. 

D) Köpeğim yanımda koşarken birden yere çöktü. 

 
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler 

kullanılmamıştır? 

A) Bir yıldız doğar çitin ardından, büyür 

Koyunlarım gider gibi olur, gelir 

B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak 

Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin 

C) Ey insan, başlayan her şey bitecek 

Kutlu arabalar geçecek yoldan 

D) Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun 

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun 

 
3. Köylerde, kentlerde, dağ başlarında 

Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz 

Anamızın sütü gibi helal ve temiz 

Yeniden güzel Türkçemiz 

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? 

A) Benzetme B) Abartma 

C) Kişileştirme D) Konuşturma 

 
4. İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier (I) 

tarafından 1902 yılında icat edildi. Matbaalarda kullanılan 

kâğıtlar (II) sıcaklık artışı ve değişen nem (III) dengesinden 

dolayı genleşip büzüşüyordu. Ayrıca baskı sürecinde 

renkler düzgün çıkmıyordu. Carrier de bu sorunu çözmek 

için bugün klima (IV) adını verdiğimiz makineyi geliştirdi. 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. sözcük özel isimdir. 

B) II. sözcük çoğul isimdir. 

C) III. sözcük soyut isimdir. 

D) IV. sözcük cins isimdir. 

 
5. Minaresi, renkli sır tekniği kullanılarak süslenmiş olan 

İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli 

yapılardan biridir. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu cümlenin kişisel 

düşünce ifade etmesini sağlamıştır? 

A) renkli B) Osmanlıdan 

C) görkemli D) yapılardan 

6. Uzaksam da bugün senden 

Burcu burcu içimde 

Duman duman gözümdesin 

Her buluta binişimde 

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mutluluk B) Özlem C) Çaresizlik D) Sevgi 

 
7. Sporun insan sağlığına sayısız faydası vardır. Düzenli 

spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları 

gibi yaşam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. 

İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem 

bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir 

yaşam için, ilerleyen yaşları beklemeden hatta 

çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı 

kazanılmalıdır. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Spor yapmayanların sorunları 

B) Düzenli spor yapmanın önemi 

C) Sporun önlediği hastalıklar 

D) Çocukların spor alışkanlıkları 

 
8. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya’da. Sonbahar 

mevsiminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı 

olduğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o 

yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek 

çaktı körfezin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her 

yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök 

gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfezin karşı 

kıyısının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü 

Ayşe. 

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

yoktur? 

A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? 

B) Olay nerede gerçekleşmiştir? 

C) Kahramanın özellikleri nelerdir? 

D) Olay ne zaman yaşanmıştır? 

 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Yazın Çanakkale’ye de gitmek istiyoruz. 

B) Öğrencileri Ankara Kalesi’ne geziye götürdük. 

C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkuttu. 

D) Yepyeni bir çeşmeden su içtiniz mi hiç? 

 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla 

gösterilen yere nokta (.) getirilemez? 

A) Ben iş yerinden en erken 17 ( ) 30’da çıkabilirim. 

B) Küçük kız 1 ( ) sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor. 

C) Nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim ( ) 

D) Yaşasın, yarın akşama doğru kar yağacakmış ( ) 



11. “İnsan, elinden kaçırdığı küçük bir fırsatı gözünde 

büyüterek onun çok önemli olduğunu söyler durur.” 

anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kaçan balık büyük olur. 

B) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. 

C) Dereden geçerken at değiştirilmez. 

D) Kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar. 

 
12. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? 

A) Tanımadığın insanlarla samimi olma, başın derde 

girebilir. 

B) Para kazanmaya başlayınca burnu büyüdü, bizleri 

unuttu. 

C) Öğleye kadar çarşıda dolaşınca gözü gönlü açıldı. 

D) Bugün hiç keyfim yok, sabahtan beri dişim ağrıyor. 

 
13 ------- yollar kapalıymış. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse cümlede sebep-sonuç ilişkisi oluşmaz? 

A) Kar yağdığı için 

B) Aldığımız haberlere göre 

C) Alt yapı çalışmaları yapıldığından 

D) Selden dolayı 

 
14. Çocuk, odanın içinde bir o tarafa bir bu tarafa koştu. 

Sonra küçücük burnunu cama yapıştırıp bahçe duvarının 

üstünde dolaşan kedileri izlemeye başladı. Birden aklına 

bir şey gelmiş gibi yerinden fırladı ve bahçeye çıktı. 

Bahçedeki ıhlamur ağacının yanına gitti. Ihlamur ağacının 

gövdesi tıpkı bir deve boynu gibi yere doğru eğilmişti. 

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer 

verilmemiştir? 

A) Olay B) Yer C) Zaman D) Şahıs 

 
15. Budapeşte’nin en bilinen simgeleri olan heykeller, her 

köşeden karşımıza çıkıyor ve bizi selamlıyor. Burada adım 

başı heykelle karşılaşsak da “Küçük Prenses” heykelinin 

yeri bambaşka. Tramvay hattı üzerindeki bir durakta 

bulunuyor bu heykel. Bu sevimli kız çocuğu heykeli, ilk 

bakışta bir erkek çocuğunu andırıyor. 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gezi yazısı B) Mektup C) Tiyatro  D) Anı 

 
16. “O” sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri 

olabilir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişi 

zamiri olarak kullanılmıştır? 

A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. 

B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. 

C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. 

D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? 

17. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu 

bildiren eklerdir. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 

iyelik eki yoktur? 

A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. 

B) Eviniz hayırlı olsun, güle güle oturun. 

C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. 

D) Çalışmak istersen benim bilgisayarım müsait. 

 
18.  

I. Sen, müsait vakti gelince rüzgârın, 

II. Sonsuzluğa doğru kalkacak, sihirli 

III. Bir gemi gibisin, göklerde demirli, 

IV. Ve ben, rıhtımında bekleyen bir yolcu 

Numaralanmış dizelerin hangisinde hâl eki alan bir 

sözcük yoktur? 

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

 
19.  

I. Fırtınanın şiddetiyle ağaçların dalları kırıldı. 

II. Kasırgadan dolayı denizde dev dalgalar oluştu. 

III. Saçları meltemin etkisiyle hafifçe savruldu. 

IV. Bu çorak toprakların yağmura ihtiyacı var. 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden 

hangisi diğerleriyle aynı kavram alanına girmez? 

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

 
20. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu 

sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebilir. 

Bu uzaklık 1940’lı yıllarda 1500 km’ydi. Okyanuslarda 

çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki ------ artırdığından 

balinaların ------ mesafesini de onda birine düşürdü. 

 
Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en 

uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları 

aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

 
A) ortalama derinliği - bilgi aktarma 

B) karmaşayı - görüş 

C) ses kirliliğini - haberleşme 

D) gürültü miktarını - insanlara olan 
 
 
 
 

 
Başarılar dilerim. 

Büşra TAHİROĞLU 


