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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde oluş fiili 

Ah keşke! Evimi 

sırtımda taşımak 

zorunda kalmasaydım. 

Hadi taşıyorum bari 

seninki gibi bol desenli 

ve renkli olsaydı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğru söylüyorsun! İyi ki 

Sevgili arkadaşım! 

Ressam olan bir tırtıl 

var. Seninle ona 

gidelim, evini 

rengârenk boyat. 

Yalnız evinin üzerinde 

olması çok güzel bir 

şey. Çünkü yağmur 

yağınca hemen içeri 

saklanıyorsun. Nerede 

olursan ol, hiç 

ıslanmıyorsun. 

kullanılmıştır? 
 

A) Kış aylarında hava daha erken kararıyor. 
B) İstediğin kitapları sana yarın getireceğim. 
C) Sonunda günlerdir aradığım kalemi buldum. 
D) Senelerdir bu mahallede oturuyoruz. 

 
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “dokunmak” 
sözcüğü “sağlığını bozmak” anlamında 
kullanılmıştır? 

 
A) Söylediği sözler, yöneticilere çok dokunmuş. 
B) Yemekler bitti, ama bulgur pilavına kimse 
dokunmadı. 
C) Kızartma türü yemekler benim mideme 
dokunuyor. 
D) Bu çocuğun acıklı hali bize çok dokundu. 

 
7. ”Bu kadar büyük acılar çekeceğimi bilseydim 
zamanında derslerime çok çalışırdım.” Cümlesinde 
aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır? 

saklanabileceğim bir ev var. Rengi güzel 

olsa da olmasa da beni yağmurdan 

koruyor. 

 

 
Bu konuşmada insana ait özelliklerden hangisi 
yoktur? 

 
A)Özenti B)Hak verme 
C) Şikâyet etme D)Kandırma 

 
2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “geçersiz 
birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi 
yapmaktan kaçınmak” anlamındadır? 

 
A) Pamuk ipliğiyle bağlanmak 
B) İğne ipliğe dönmek 
C) İpe un sermek 
D) İpin ucunu kaçırmak 

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
yapılmıştır? 

 
A) Başka ülkelerin şiiri bizimki kadar zengin 
değil. 
B) Birçok usta şairimizin olması şiirimiz için bir 
şanstır. 
C) Şairler, ülkelerinin ulusal kahramanı olarak 
anılırlar. 
D) Şiir alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyordu. 

 
4. ”Hele ödevlerini yapma da göreyim seni!” 
cümlesinde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır. 
A) Cesaretlendirme B) Korkutma 
C) Özendirme D) Meraklandırma 

A) Özlem B)Öfke 
C)Sitem D)Pişmanlık 

 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzülme anlamı 
yoktur? 
A) Doğduğum yerleri görünce içimde ince bir sızı 
duydum. 
B) O canım çiçekler susuzluktan soluvermiş. 
C) Palyaçoyu görenler ona şaşkın şaşkın bakıp 
geçiyordu. 
D) Bir yıllık emeğimiz bir saat içinde yok olup gitmişti. 

 
9. 

1)  Dünyada anne sevgisinden değerli bir 
sevgi yoktur. 

2)  Anne sevgisinin de öteki sevgilerin de 
bir değeri vardır. 

3) Yeryüzünde sevgilerin en üstünü anne 
sevgisidir. 

4)  İnsanlar, annelerini öteki yakınlarından 
daha çok sever. 

Arı, sadece aynı anlamı taşıyan cümlelerin başındaki 
çiçekten bal özü toplayabilmektedir. 
Buna göre arı, hangi çiçeklere konmalıdır? 

 
A) 1 ve 2. B) 1 ve 3. 
C) 2 ve 3. D) 3 ve 4. 

 
10. Bu mektupla sana içimi döküyorum. 

 
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisidir? 
A) Kendi durumuna acımak 
B) Sıkılıp bunalmak, benliğini sıkıntı kaplamak 
C) Bir durumun acısını derinden duymak 
D) Derdini anlatmak 



20. 
Başarılı insanlar, idealisttir. 

Hedeflerine doğru 

ilerlerken asla yorulmaz ve 

zorluklardan yılmazlar. 

İnsanları idare etmeyi iyi 

başarırlar. Ayrıca tembelliği ve 

uyuşukluğu hiç sevmezler. 

Onlar söz ve davranışlarıyla 

etrafındakileri etkilerler. 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağılmak” 
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

 
A) Son golü de yiyince takım dağıldı. 
B) Oyuncaklar evin her köşesine dağılmış. 
C) Rüzgâr şiddetlenince kızın saçları dağıldı. 
D) Patatesler ortalığa dağıldı. 

 
12. Yola çıkınca her sabah, 

Bulutlara selam ver, 
Atlara, otlara 
İnsanlara selam ver. 

Şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Özlem B) Pişmanlık 
C) Sitem D) Yaşama sevinci 

 
13.  

 
Fiil İş/Kılış Durum Oluş 

 

 X   

     X 
 

  X  

 
Tabloda yapılan işaretlemelere göre, sembollerle 
gösterilen yerlere hangi fiiller getirilmelidir? 

 
  

 

 

A) Bayatladı Kırmış Uyumadı 
B) Oturdum Büyüdük Getirttik 
C) Okudum Küflenmiş Kalktık 
D) Çizdiler Acıktık Uzadı. 

 
14. Her gün daha başka açıyor çiçek 

Gökyüzü daha mavi gittikçe 
Güneş daha rengarenk. 

Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde anlatılan 
duyguyu ifade eder? 

 
A) İçim dışıma çıktı. B) İçim içime sığmıyor. 
C) İçim cız etti. D) İçim içimi yiyor. 

 
15. Aşağıdaki fiillerden hangisinin mastarı yanlış 
gösterilmiştir? 

 
 Fiil Mastar 

A) Sevindim Sevmek 
B) Uyuttuk Uyutmak 
C) Bakacaklar Bakmak 
D) Oturuyoruz Oturmak 

 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber 
kipiyle çekimlenmemiştir? 

 
A) Saatlerce ablasından haber bekledi. 
B) Bu davranışların onu üzüyor. 
C) İki gün sonra ateşi düşmüş. 
D) Hemen kardeşinin yanına gitsin. 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük, kılış bildirmektedir? 

 
A) Her gün çamaşır yıkıyor. 
B) Durup dururken ağlıyor. 
C) Adam her saat acıkıyor. 
D) Baharda ortalık yeşeriyor. 

 
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çekimli fiil 
kullanılmamıştır? 

 
A) Aylin, çok sabırlı ve anlayışlı bir insandır. 
B) Çocuğun ayakkabıları çok eskimiş. 
C) Çamaşırların hepsini güzelce katladık. 
D) Seni burada gördüğüme çok sevindim. 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman 
anlamı yoktur? 

 
A) Biz, bu mahalleye yeni taşındık. 
B) Bunları çocuklara vereceğim. 
C) Saçları bir sene içinde epey uzadı. 
D) Oraya sen de gitmelisin. 

 

 

 

Bu kişiler konuşmalarında başarılı insanların 
hangi özelliğini söylememiştir? 

 
A) İnsanları etkilemeleri 
B) Çalışkan olmaları 
C) Amaçlarına ulaşmak için çalışmaları 
D) Kendilerini beğenmeleri 

 
NOT: Her soru beş puandır. Başarılar Dileriz. 

 

Tayyar İNCEOĞLU 
Türkçe Öğretmeni 


