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1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 
A) Doğruyu yanlışı ayırt edemeyen bir toplum hâline 
geldik. 
B) Sınavı kazandığına ağlıyordu, sevinç gözyaşları 
döküyordu. 
C) Bu balık tutma merakı yeni değil, eskiden de vardı 
bende. 
D) Uzaktan anlayamazsın, yakından dinlemelisin 
konuyu.  
 
 
2. “Vermek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“satmak” anlamında kullanılmıştır? 
A) Yeni aldığı arabasının parasını satıcıya peşin 
vermişti. 
B) Sezon sonu indirimi olduğu için mağazadaki ürünleri 
çok ucuza veriyoruz. 
C) Arkadaşım bana doğum günü hediyesi olarak kitap 
verdi. 
D) Ünlü sanatçı pandemiden sonraki ilk konserini 
verdi. 
 
 
3. “Kuru” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz 
anlamda kullanılmıştır? 
A) Kuru patlıcanlarla yapılan dolmanın tadına 
doyulmaz. 
B) Her yerde kuru yapraklar görmek mümkündür. 
C) Yazarın bu kitabında oldukça kuru bir anlatımı vardı. 
D)Kuru odunlar sobayı yakma işini kolaylaştırır.   
 
 
4. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması 
yanlıştır? 
A)Ağız kalabalığı etmek: Konu dışı gereksiz sözler 
söylemek 
B) Ağzından düşürmemek: Hep aynı şeyin sözünü 
etmek 
C) Ağzından kaçırmak: Söylemek istemediği şeyi 
farkında olmadan söyleyivermek 
D) Ağzına sakız olmak: Bir şeyden büyük zarar görmek 
 
 
5. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla 
birlikte verilmiştir? 
A)Başına gelen işten dersini almış, kulağına küpe 
olmuştu. 
B)Bir türlü arkadaşına içini dökemedi. 
C)Kimsenin tavuğuna kış dememeyi öğrenmelisin. 
D) Bu raporu hazırlarken kılı kırk yardı. 
 

6. Aşağıdaki boşluklardan hangisine “da, de” 
bağlacı yazılmalıdır? 
A) Dersler… bol bol test çözüyoruz. 
B) Ödevi kütüphane… yapacağız. 
C) Banka… biriken parasını harcamış. 
D) Bu yaz… tatile gidemedik. 
 
 
7. (I) Otobüs yolculuğumuz otuzsekiz kişiyle 400 km 
boyunca devam etti. (II) Otobüs saat yediye çeyrek 
kala otogara giriş yaptı. (III) Daha sonra 07.15’de 
Mersin’den hareket etti. (IV) Yolculuğum boyunca 
yorgunluk hissetmedim. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
bir yazım yanlışı vardır? 
A)  I ve II                                       B) I ve III 
C)  III ve IV                                    D) II ve III 
 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi sebep sonuç cümlesidir? 
A) Sabahları her zaman şekersiz kahve içerdi. 
B) Konuşmaları merak ettiği için konuşmalara kulak 
kabarttı. 
C) Yolculuğumuz Mersin’den başlayıp sahilden İzmir’e 
kadar devam edecek. 
D) Basketbol oynamak için arkadaşlarıyla buluştu. 
 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
anlamı vardır? 
A)Peyami Safa, İstanbul’da 1899 yılında doğmuştur. 
B)Kitabınızın konusu hakkında bilgi verebilir misiniz? 
C)Takdir etmekle övmek arasında uçurum vardır. 
D)Sonbaharda insanın içini bir hüzün kaplar. 
 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir ad 
kullanılmıştır? 
A) Bugün seninle sinemaya gidelim. 
B) Bizim ekip yazılı örnekleri hazırlıyor. 
C) Ormandaki su sesi insanın ruhunu dinlendiriyor. 
D) Sınavdan çıkınca satranç kursuna gitmem gerekiyor. 
 
 
11. “Sen orada bağrına bas en büyük çileyi 
Ben burada en büyük çileyi doldurayım” 
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A)Yönelme durumu eki  
B) Bulunma durumu eki 
C) Ayrılma durumu eki 
D) Belirtme durumu eki 
 



12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi topluluk 
adı değildir? 
 
 
A)                                 B) 
 
 
 
 
C)                                  D)                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
13. “O” sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri 
olarak kullanılır. İnsan adının yerine kullanılmışsa kişi 
zamiri, insan dışındaki varlıkların yerine kullanılmışsa 
işaret zamiri olur. 
Bu bilgiye aşağıdakilerden hangisi kişi zamiri 
değildir? 
A) Geçen gün onu markette gördüm. 
B) Bu başarısından dolayı onları tebrik ettim. 
C) Onları tamirciye göstermem gerekiyor. 
D) Dün beni arayan oydu. 
 
 
 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir 
kullanılmıştır? 
A) Az ilerideki çeşmeden şişelerimize su dolduralım. 
B) Hikâyedeki kahramanlar gerçek hayattan alınmıştır. 
C) Konuyla ilgili açıklamaları Bakan Bey bugün 
yapacaktır. 
D) Matematik Olimpiyatları’nda derece yapan benim 
oğlumdu. 
 
 
15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı 
değildir? 
A) Evinden                  B) Susuzluktan 
C) Kilerden                   D) Kitaptan 
 
 
 
16.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım 
eki almamıştır? 
A) Çekingen                B) Yarınlara 
C) Saygısız                    D) Görgülü 
 
 
 
 
 
 

17. 1.Durmadan pencere kapatıyor, perde çekiyorum. 
2.Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi. 
3.Kazlar da ördekler gibi perde ayaklıdır. 
4.Oyunun üç perdesi de alkışlar içinde geçti. 
 
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “perde” 
sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır? 
A) 1 ve 2                B) 2 ve 3            
C) 3 ve 4          D) 2 ve 4 
 
 
 
18.  Yaram var, havanlar dövemez merhem 

Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem 
Bu dizelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 
A) Benzetme            B) Kişileştirme 
C) Konuşturma        D) Abartma 
 
 
19. Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı 
bildiren ifade kullanılmamıştır? 
A) Öğretmen ödevimi beğendi ama en yüksek notu 
vermedi. 
B) Yazıcı almak istiyorum yalnız hangisini alacağımı 
bilmiyorum. 
C) Özür dilemesine rağmen aynı hataları yapıyor. 
D) Kitap okuyarak kendini geliştirmeye başladı. 
 
 
20. Müziğe yılarını veren sanatçılar ilgiye hasretken 
mikrofonu eline alır almaz şarkı söylemeye başlayan 
yeni yetme şarkıcıların ilgi odağı hâline gelmesi 
bağışlanır bir tutum değildir. 
 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir? 
A)Müzik ile uğraşmanın insanı rahatladığı 
B) Yıllarını müziğe veren sanatçıların çabuk unutulması 
C)Emek harcayan sanatçılar yerine deneyimsiz 
müzisyenlere ilgi gösterilmesi 
D) Sanatçıların birçok yerde devamlı şarkı söylemesi 
             
 
 
BAŞARILAR DİLERİM 
LEYLA AYDEMİR/TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

Orman 

yangınları 

çoğalıyor. 

Çoban 

sürüyü 

otlatıyordu. 

Bölük 

komutanı 

askerlere 

seslendi. 

Ordu, 
Karadeniz’ 
in en güzel 
ilidir. 


