
 

 
SORULAR 

 
SORU 1:                                                                    5 Puan  6.SORU                                                                    5 Pu
 
Şiir her okumada insanı başka bir limana atabilmeli.  
Yani her okuyan onda ayrı bir tat, anlam bulabilmeli.  
Hatta belki de aynı insan başka okumalarda onda daha 
önce bulamadıklarını bulabilmelidir. 
Bu parçaya göre, şiirin en belirgin özelliği  
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Biçim güzelliği                           B) Renkli bir anlatım  
C) Anlam zenginliği          D) Konu zenginliği 
2.SORU:                                                                    5 Puan 
 
“Yayılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“serilmek” anlamıyla kullanılmıştır? 
A) O zamanlarda saz, halk arasında epey yayılmıştı. 
B) Şu sıralarda okullarda kızamık yayılmış. 
C) Toplantı çok yayılınca müdür, öğretmenleri uyardı. 
D) Odanın tam ortasına el dokuması bir kilim yayıldı. 
 
3.SORU                                                                     5 Puan 
       Güneş geçer gider kararır dağlar, 
       Üçgözler üstünde yıldızlar ağlar, 
       Bin türlü yolları sılaya bağlar, 
       Telleri sızılı sazda sen varsın. 
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi 
kişileştirilmiştir? 
 A) Dağlar     B) Güneş      C) Yıldızlar           D) Yol 
 
4.SORU:                                                                    5 Puan 
Söyledikleriyle yaptıkları çelişmeyen bir insandı o. 
Özüyle sözü birdi. Doğru bulduğu gerçekleri 
insanlarla paylaşmak için uğraşırdı. En çok eleştirdiği 
de kendisiydi. Hiçbir zaman karamsar olmadı, her 
kötü durumda bir kurtuluş ışığı aradı. 
Yukarıda sözü edilen kişi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
 
A) Eleştiriden hoşlanmaz.    B) Özeleştiri yapar. 
C) İyimserdir.           D) Tutarlıdır. 
 
5.SORU:                                                                        5 Puan 

 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması 
olmamıştır? 
A) İki gün sonra geziye gidiyoruz. 
B) Sözleşmesi önümüzdeki ay bitiyor. 
C) Bu parkta her sabah yürürüm. 
D) Az sonra yanınıza geliyorum. 

7.SORU:                                                                 10 Puan 
 
“söyle-” fiilinin “şart kipi, olumsuz soru biçimi ve 1. 
çoğul kişi” çekimi aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 
A) Söylemesek mi?            B) Söylemeyelim mi? 
C) Söylemeli miyiz?           D) Söylemeyecek miyiz? 
 
8.SORU:                                                                        5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç 
ilişkisi yoktur? 
A) Geç uyandığından otobüsü kaçırdı. 
B) Sınavı kazandığı için mutluluktan uçuyordu.  
C) Aldıklarını evde unutunca geri dönmek zorunda 
kaldı. 
D) Ders çalışmak için uygun saati bekliyor. 
 
9.SORU:                                                                        5 Puan 

 
“ Isınmak “ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Hava ısınınca doğa canlandı. 
B) Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı. 
C) Soba yanınca oda hemen ısındı. 
D) Biraz çalışınca arabanın motoru ısındı. 
10. SORU:                                                                     5 Puan 
 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili yapılmakta 
olan bir işi bildirir? 
A) İki yıl boyunca sürekli aynı işi yapmış. 
B) Arkadaşımın verdiği kitabı okuyorum. 
C) Dün gece apar topar memlekete gitti. 
D) Bir fırsatını bulsam buralardan kaçacağım. 
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Sokak kedileri hayatta kalma mücadelesi 
veriyor. Çünkü yiyecek bulmakta zorlanıyor; 
hatta kimse onlara yiyecek vermiyor. Çöp 
bidonlarında da dişe dokunur bir şey 
bulamıyor. Böyle giderse…… 
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanabilir? 
 A) birçoğu açlıktan ölecek. 
 B) insanlar onlara sahip çıkacak. 
 C) insanların haline şaşmak gerek. 
 D) kediler kendi başlarının çaresine bakacaktır. 



 

11. SORU:                                                              5 Puan 
 
Bir ebeleme oyunudur. Yedi kişi ile oynanır. Ebe, diğer 
çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuk, uçak gibi 
kollarını açarak durur, bacaklarının arasından başka bir 
oyuncunun geçmesiyle tekrar oyuna döner. Oyun ebenin 
herkesi yakalamasıyla biter.  
Bu parçaya göre “Uçak Oyunuyla” ilgili hangisi 
söylenebilir? 
A) Uçak gibi duran çocuk ebeye değince oyuna döner. 
B) Ebe, bir oyuncuyu yakalayınca ebelikten kurtulur. 
C) Ebe, yakaladığı çocuğun bacaklarının arasından geçer. 
D) Altı çocuk uçak gibi durunca oyun biter. 

12. SORU:                                                              5 Puan 
Tiyatro, yaşamı sergiler. Yaşama sevinci oluşturur. 
Geçmişi, günümüzü, geleceği yani yaşamı anlamamıza 
yardımcı olur. Sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro, halkın 
içinden doğmuş bir sanattır. Tiyatro hep iyiden, güzelden 
yana olmuştur. Tiyatro insanı eğitir, eğitirken de 
düşündürür.”  
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi tiyatronun 
özelliklerinden değildir? 
 
A) eğlendirmeyi amaçlaması 
B) toplumsal sorunları aktarması 
C) hayatı anlamayı sağlaması 
D) yaşama sevinci oluşturması 

13. SORU:                                                                    5 Puan 

“Getirmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “bildirmek, iletmek” anlamında 
kullanılmıştır? 
A) Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip 
bırakmışlar. 
B) Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi. 
C) Büyük bir umutla sonunda baharı getirdik. 
D) Bu esen sert rüzgâr bana güzel anıları getirdi. 
14. SORU                                                                5 Puan 
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış 
verilmiştir? 
A) Ağzında bakla ıslanmamak: Sır saklamayı 
becerememek. 
B) Barut kesilmek: Çok öfkelenmek, kızmak. 
C) Bir dikili ağacı olmamak: Malı, mülkü 
bulunmamak. 
D) Darda kalmak: Bir yere sıkışmak. 
 
15. SORU:                                                              5 Puan 
 

Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan 
serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde 
bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını 
ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. Uyku 
eşitliyor insanları. Sabahyıldızı; uykulara ıhlamur 
kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor. 
Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların 
hangisinden yararlanılmamıştır?  
A)  Dokunmadan                    B) Koklamadan 
C)   İşitmeden                          D) Tatmadan 

16. SORU:                                                              5 Puan 
“Sakla samanı, gelir zamanı.” atasözündeki fiillerin 
kipi sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? 
A) İstek - Geniş zaman  
B) Emir -Gelecek zaman 
C) Emir - Geniş zaman  
D) İstek - Gelecek zaman 
 

17. SORU:                                                               5  Puan 
“Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde 
tırmanmamıştır.” 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en 
yakındır? 
A) Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir. 
B) Başarı herkesin ulaşabileceği bir nokta değildir. 
C) Başarıyı ancak yardım alarak ulaşılabilir. 
D) Bazı insanlar başarısız olmaya mahkûmdur. 
 

18. SORU:                                                             5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yoktur? 
A) Komşumuz Mimar Aydın bey gelecek. 
B) Kedisi çello iki gündür hastaydı. 
C) Yabacı dil olarak fransızcayı seçti. 
D) O, Anadolu Üniversitesinde okuduğunu söyledi. 
 

19. SORU:                                                              5 Puan 
Sen gelirken ağlamıştın 
Orası için. 
Bil, gidersen de ağlayacaksın  
Burası için. 
Şiirde anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Ayrılık insanı üzer. 
B) İnsanların değer verdikleri şeyler vardır. 
C) Alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. 
D) Kimi insanlar belli bir yerde kalamaz. 
 
20. SORU:                                                              5 Puan 
Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan 
çıkarırım; kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de 
iyi yazarlar üstüme iyi abanır, yüreksiz ederler beni. 
Hani bir ressam varmış, horoz resimleri yaparmış da 
uşaklarına atölyesine hiç horoz sokmamalarını 
tembih edermiş, ben de öyle... 
Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal 
etmesi. 
B) Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı. 
C) Özgün eserler verememe korkusu. 
D) Kendine gereğinden fazla güvenmesi. 
 
 
    MESUT HAYAT                   MUSTAFA AYGÜN  
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