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ADI – SOYADI: 
SINIFI – NUMARASI: 

 

1. Bizim bu konuda hiçbir şey yapmadığımızı 
söyleyenlere ben de aynaya bakmaları gerektiğini 
söylüyorum. 
Altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanlara karşı ön yargılı yaklaşmamak 
B) İnsanları eleştirmemek 
C) Kendi davranışlarını gözden geçirmek 
D) İnsanların yaptıklarını beğenmemek 

 
2. (1) Üzüm mevsimi olduğu için büyüklü küçüklü, küfe 
küfe üzümler tezgâhları süslemişti. (2) Civarındaki tüm 
köy ve kasabalar bu bereketli pazara akın akın 
gelmişlerdi. (3) Bölge halkı bu pazara çok önem 
verirdi. (4) Pazar yerini görmek için erkenden buraya 
gelmiştim. 
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “sebep-sonuç” 
ilişkisi vardır? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 

3. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin 
sözcükleri değiştirilip yerlerine aynı anlamda da olsa 
başka sözcükler kullanılamaz ve deyimin söz dizimi 
bozulamaz. 
Bu bilgiye göre aşağıdaki deyimlerden hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır? 
A) Atı alan Üsküdar’ı geçti. 
B) Ayıkla bulgurun taşını. 
C) Kel başa şimşir tarak. 
D) Hem suçlu hem güçlü. 

 
4. “Ekmek kırıntılarını bahçeye______ ” cümlesi 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsa amaç-sonuç 
cümlesi oluşturur? 

A) serpersen kuşların karnı doyar. 
B) serpmek üzere ayağa kalktı. 
C) serptiği için kuşlar doydu. 
D) serp çünkü onlar aç. 

 

5. Alarm çalıyor. Biraz daha uyusam geç kalır mıyım 
işe? Ne vardı o kadar geç yatacak? Göz kapaklarım bile 
açılmak istemiyor sanki. Bak, hâlâ çalıyor. Tamam, 
tamam, kalkıyorum. Nerede bu? Hah, susturdum. 
Saati bilerek biraz uzağa koyan benim, şikâyet etmeye 
hakkım yok. Amma da yorgun kalktım bu sabah yahu! 
Of! Belim kopuyor, nereden çıktı bu ağrı? Biraz 
oturayım yatağın kenarında bari. 
Bu metnin yazarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı 
pişmanlık yaşamaktadır? 
A) Gece geç yattığı için 
B) İşe geç gideceği için 
C) Yorgun olduğu için 
D) Beli ağrıdığı için 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamı 
taşıyan bir fiil bulunmaktadır? 
A) Zor durumda kalanlara hepimiz yardım etmeliyiz. 
B) İşçiler, dinlenmek için parktaki banklara oturdu. 
C) Birlikte hareket edersek sorunlarımızı daha rahat 
çözeriz. 
D) Kardeşim, dolabın kapağını açık bıraktığı için peynir 
küflenmiş. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil durum 
anlamı taşımaktadır? 
A) Babaannem her geçen gün biraz daha yaşlanıyordu. 
B) Tüm kapalı kapıları sevginin gücü açar. 
C) Öğretmenin anlattığı fıkraya sınıfça güldük. 
D) Ne yağan yağmur ne kopan fırtınalar ayırabilir bizi. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir anlam 
yoktur? 
A) Bütün mahalleli, onun sıkıntılarını çözmeye 
çalışıyordu. 
B) Sokaktaki bazı çöp kutuları mavi renge boyanmış. 
C) En yakın arkadaşım bugün de okula gelmedi. 
D) Proje görevimin bir kısmını bu akşam bitiririm. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da 
noktalama yanlışlığı yoktur? 
A) Ankaraya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok 
mutluyum. 
B) Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi 
anlatırmısınız? 
C) Yaşamımızda ki güzelliklerin farkına varalım. 
D) 1901’de doğan şair, ortaokula Erzurum’da 
başlamıştır. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından diğerlerinden farklıdır? 
A) Mimar Sinan’ın birçok eseri hâlâ sapasağlam ayakta 
duruyor. 
B) Son kitabında ele aldığı konu oldukça ilginç ve 
tartışmaya açık. 
C) Tarihî eserlerimizi korumak için çalışmalar yapan 
kurumlarımız var. 
D) Kültürel miraslarımız arasında yemeklerimiz, 
türkülerimiz ve geleneksel sanatlarımız sayılabilir. 

 

11. I. Dolaptaki meyveler bozulmuş. 
II. Başından geçenleri günü gününe yazardı. 
III. Mutluluğun şarkısını söylüyordu nehirler. 
IV. Yıllardır hiç bu kadar gülmemiştim. 

Numaralanmış cümlelerden hangilerindeki altı çizili 
fiiller iş (kılış) anlamı taşımaktadır? 
A) I ve II B) I ve III 
C) II ve III D) III ve IV 



12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamı 
taşımaktadır? 
A) Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm. 
B) Başkalarını mutlu etmek için çalışanlar var. 
C) Bahar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı. 
D) Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde 
duramıyorum. 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme 
yapılmıştır? 
A) Bayrağımız gururlu bir şekilde dalgalanıyor. 
B) Savaşta askerlerimiz aslan gibi mücadele etmiştir. 
C) Türkiye gibi şanlı bir tarihi olan başka ülke yoktur. 
D) Vatan toprağı dile gelse nasıl anlatırdı Çanakkale 
Zaferi’ni? 

 
14. Her ay düzenli olarak yayımlanan edebiyat 
dergilerini imkânlar ölçüsünde takip etmeye 
çalışıyorum. Gelen dergilerde önce şiirleri okuyor, 
daha sonra diğer yazılara geçiyorum. Bazen çok güzel 
şiirler geliyor önüme. Bazen yine güzel ama bir iki 

dizesinde yapılacak küçük değişikliklerle daha 
iyileşecek, güzelleşecek şiirler geliyor. Bazen de 
okumakta zorlandığım şiirlerle karşılaşıyorum. Her üç 
durumda da ortaya konan şiirleri masanın üzerine 
koyuyor; yazanları, şairlerini hiç düşünmeden 
tartmaya, değerlendirmeye çalışıyorum. 
Bu metnin yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) Tamamına ulaşamasa da düzenli bir edebiyat 
dergisi takipçisidir. 
B) Dergilerdeki metinleri belirli bir sıra gözeterek 
okumaktadır. 
C) Eserin içeriğiyle kim tarafından yazıldığını da 
önemsemektedir. 
D) Dergilerde yayımlanan eserleri nitelik bakımından 
gruplandırmaktadır. 

17. Deneme, kişisel bir serüvendir. Kişinin kendi 
kendini tanımasıdır. Yazar kendisini işin ustası olarak 
görürse yazdıkları deneme olmaktan çıkar. Yazdıklarını 
kanıtlama ihtiyacı doğar. Oysa adı üzerinde deneme 
kesinlik gerektirmez, duygu ve düşüncelerini özgürce 
yazar. 
Bu metindeki altı çizili kelimelerin yerine hangi 
sözcükler kullanılabilir? 
A) Macera - ispatlama - bağımsız 
B) Anlayış - ispatlama - hür 
C) Macera - delil - tutarlı 
D) Heyecan - delil- bağımsız 

 

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi 
farklı kişi ile çekimlenmiştir? 
A) Farklılıkların hayatımıza renk kattığını öğrendik. 
B) Konuklarımızı bahçe kapısının önünde karşılayalım. 
C) Öğretmeninizden izin alarak konuşmaya 
başlamalısınız. 
D) Dalgaların kıyıya hırçınca vuruşunu dinliyoruz. 

 
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı 
taşıyan bir fiil kullanılmıştır? 
A) Sonbaharda göçmen kuşlar başka diyarlara uçuyor. 
B) Zamanın hızla geçtiğini takvim yapraklarından 
anlarız. 
C) Ne mücadelelerle kazanıldı bu vatan toprağı. 
D) Engeller karşısında umutsuzluğa kapılmadan 
ilerleyelim. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil 
haber kipiyle çekimlenmemiştir? 
A) Bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. 
B) Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. 
C) Yaşlı adam her gün bu parka gelip kuşlara yem verir. 
D) Başarılı olmak istiyorsanız düzenli çalışmalısınız. 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil 
“gelecek zaman, 2. tekil kişi” ile çekimlenmiştir? 

A) Bütün gün tek başıma oturacağım burada. 

B) Sana değer veren insanları asla üzmeyeceksin. 

C) Biraz daha gayret edersen hedeflerine ulaşırsın. 
D) Yolculuk boyunca hiçbirimizle konuşmamasına 
şaşırdım. 

NOT: Her soru beş puandır. Ali ÜZÜMCÜ 
Başarılar Diliyorum. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın 
olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır? 
A) İlkokul arkadaşlarımın adlarını bir türlü 
hatırlayamıyorum. 
B) Engellerle karşılaşsak bile hedeflerimizden asla 
vazgeçmemeliyiz. 
C) Başarılı insanlar hiçbir zorluk karşısında pes 
etmezler. 
D) Yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca asla 
unutmayacağım. 


