
 

 
SORULAR 

      

1. SORU:                                                                5 Puan  6. SORU:                                                                  5 Puan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi 
yoktur? 
A) Toplantıların zaman kaybı olduğunu düşündüğünden 
hiçbirine katılmadı. 
B) Şekerden uzak duruyorum çünkü onun sağlığa zararlı 
olduğunu biliyorum. 
C) Kardeşlerin en büyüğü olduğu için tüm sorumluluk onun 
omuzlarındaydı. 
D) Son sınavdan doksan üzeri bir not gelirse takdir belgesi 
alacağım. 
 
2. SORU:                                                                   5 Puan 
Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 

sözcüklerden hangisi getirilirse fiil zaman yönünden 

belirtilmiş olur? 

A) tatilde                      B) sınıfta 

C) okulda                       D) parkta 

3. SORU:                                                                   5 Puan 
Aşağıdaki fiillerden hangisinin kip veya şahsından 

biri yanlış verilmiştir? 

A) gülüyorlar: Şimdiki zaman - Üçüncü çoğul şahıs 

B) koşacağım: Gelecek zaman - Birinci tekil şahıs 

C) çarptık: Bilinen geçmiş zaman - İkinci çoğul şahıs 

D) söyler: Geniş zaman - Üçüncü tekil şahıs 

 

4. SORU:                                                                   5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması 

vardır? 

A) İnsanlar çocuklarına hoşgörüyü öğretmeli. 

B) Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor. 

C) Güneş tutulmasını ilk kez çocukken izlemiş. 

D) Yaz tatilinde bağlama kursuna yazılacağız. 

 

5. SORU:                                                                       5 Puan 

“Eğilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“bir işi önemseyip ele almak” anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Yazar, kitabında kadın sorunlarına eğilmiş. 

B) O, hiç kimsenin önünde eğilmez. 

C) Eğilip yerdeki çöpleri topladı. 

D) Tahtayı eğilen yerinden kesti. 

 

7. SORU:                                                                  5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam 
vardır?  
A) Güvenlik kameralarını kontrol ettik.  
B) Doğayla iç içe olmak ona keyif verir.  
C) Kuzenimle beraber yat gezisine katıldık.  
D) Bundan böyle onu aramayacağım. 
 
8. SORU:                                                                      5 Puan 
Doktorlar hastanın iyileşmesi için - - - - çalıştılar. 
 
Bu cümlenin öznellik kazanması için boş bırakılan 
yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? 
A) nöbetleşerek           B) ameliyathanede 
C) fedakârca            D) geceleyin                                                           
 
9. SORU:                                                                      5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim 
açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 
A) Sağlam ayakkabı olmadığı için iş hayatında 
tutunamıyor. 
B) Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. 
C) Bir ayağı çukurda olduğu için ona acıyordu. 
D) Çantasını bulamayınca telaşlandı, etekleri tutuştu.  
 
10. SORU:                                                                   5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğünün 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Seninle bir şey konuşmamız lazım. 
B) Bir başkasına inanmana dayanamıyorum. 
C) Birçok insan, dürüst olmanın çok uzağında. 
D) Bir kaç defa tartışınca salonu terk etti. 
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Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış,    

-------- bir insan olmayı başarmıştı. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 

deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen 

kişinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı 

ifade edilmiş olur? 

A) ele avuca sığmayan 

B) burnunun dikine giden 

C) parmakla gösterilen 

D) kendi ayakları üstünde duran 



 

11. SORU:                                                              5 Puan 
Bir toplantıda bir genç, Mehmet Akif’i küçük 
düşürmek için: “Af edersiniz, siz veteriner misiniz?” 
demiş. Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı 
vermiş: “Evet, bir yeriniz mi ağrıyor?” 
Bu parçada anlatılanlardan yola çıkarak Mehmet 
Akif’in en belirgin özelliği için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 
A) Sabırlı oluşu                B) Zeki ve hazırcevap oluşu 
C) Hoşgörülü oluşu         D) Kötülüğü affetmeyişi 
12. SORU:                                                              5 Puan 
”Düşünen insanların özgürlüğü engellenebilir ama 
düşünceleri engellenemez.” cümlesinde anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanların düşüncelerini engellemek imkânsızdır. 
B) Karşı görüşleri yok etmenin yolu her zaman vardır. 
C) Düşüncelerinden dolayı insanlar sevilmeyebilirler. 
D) İnsanlar, özgürlükleri kısıtlanırsa her şeyden 
vazgeçebilirler. 
13. SORU:                                                                    5 Puan 

1. Şiirlerini okuyunca onun ne kadar yetenekli biri 
olduğunu anladım. 
2. Onlarca boş yaprağın arasında birkaç şiir gördüm. 
3. Sayfaları şöyle bir karıştırdım. 
4. Duygularımı gizlemeye hiç uğraşmadan defterini 
saygıyla geri verdim.                                                                                                 
5. Şiirlerini yazdığı defteri bana uzattı. 
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf 
oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur? 
A)     3 - 4 - 1 - 5 - 2                   B)     5 - 2 -  1 - 4 - 3  
C)     1 - 4 - 5 - 3  - 2                  D)     5 - 3 - 2 - 1 - 4 
14. SORU                                                                5 Puan 
“yazmak, morarmak, eğlenmek” fiillerinin nitelikleri 
için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 
A) Durum, oluş, iş             B) Oluş, durum, iş 
C) İş, oluş, durum             D) İş, durum, oluş 
15. SORU:                                                              5 Puan 
İnsan aklını derin bir denize benzetirsek bilgiler 
de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri 
denizden çıkarıp kullanmadıkça bu incilerin 
taştan bir farkı olmayacaktır. 
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)  Bilgiler yararlandıkça değer kazanır. 
B)  Bilgilerin çoğalması zaman alır. 
C)  Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır. 
D)  Bilgiler en az inci kadar değerlidir. 
16. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi “bir 
işi başkasına yaptırma” anlamı taşımaktadır? 
A) Bütün şehri bir haftada geziverdi. 
B) Genç mimar, Selimiye’nin mimarisine bakakaldı. 
C) Babam yaz gelmeden bütün evi boyattı. 
D) Kardeşim okumayı daha yeni öğrenebildi. 
 

17. SORU:                                                               5  Puan 
Şebnem, sosyal bilgiler öğretmenine yine sorular 
soruyordu (   )  
 - Öğretmenim bizim bölgemizde hangi ürünler 
yetişir (    ) 
Öğretmeni yetişen ürünleri bir bir sayar (   ) 
-Portakal, limon, muz (    ) 
Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içindeki boşluklara 
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) ( : ) ( ? ) ( : ) ( . )  B) ( , ) ( ! ) ( ; ) ( . )                
C) ( : ) ( ? ) ( . ) ( … )                       D) ( ; ) ( ? ) ( : ) ( … ) 
 
18. SORU:                                                             5 Puan 
Güzel, ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez. 
Ama doğru ve iyi yazmak, belli bir eğitim görmüş 
herkesten beklenir. Kimi kişiler ve bilim adamları, 
yazar ya da sanatçı olmadıkları için kendilerinden 
doğru ve iyi yazmanın beklenemeyeceğini ileri 
sürerler. Bu, kabul edilebilecek bir “mazeret” değildir. 
Herkes anadilini iyi bilmeli, doğru kullanmalıdır. 
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz? 
A) Anadilimizi doğru kullanmalıyız. 
B) Güzel, ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez.          
C) Yazar ya da sanatçı olmayanlar doğru ve iyi 
yazamaz. 
D) Belli bir eğitim görmüş herkes doğru ve iyi 
yazmayı bilmelidir. 
19. SORU:                                                              5 Puan 
Kanarya, 15. yüzyılda İspanyol denizciler tarafından 
ismini aldığı Kanarya Adaları’nda keşfedilen ve daha 
sonrasında tüm dünyaya yayılmış olan popüler bir 
ötücü kuş türüdür. Ortalama ömürleri 10 - 15 yıl 
arasındadır. Kanaryalar diğer birçok kuş türünden 
farklı olarak fazlasıyla aktif canlılardır. Kafes 
içindeyken bile sürekli bir hareket halindedirler. 
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur? 
A) Kanarya kuşuna bu isim nasıl verilmiştir? 
B) Kanarya kuşunun ortalama ömrü ne kadardır? 
C) Kanarya kuşu ev ortamında beslenebilir mi? 
D) Kanarya kuşunun diğer kuş türlerinden farkı nedir? 
20. SORU:                                                              5 Puan 
”Ocağı yakmak için ateşin var mı?” sorusuna cevap 
olabilecek aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı 
doğrudur? 
A) Çakmakta var kibritte var. 
B) Çakmak ta var kibrit te var. 
C) Çakmakda var kibritde var. 
D) Çakmak da var kibrit de var. 
 
MESUT HAYAT                    
Türkçe Öğretmeni                  
 
 


