
 

 
 Arkadaşının evinden dönerken seni pencereden gözetliyordum. Bir kadına çarptın. Sokakta yürürken 
dikkat et. Orada da ödevler vardır. Evde ölçülü davranıyorsun da sokakta aynısını niçin yapmıyorsun? Orası 
herkesin evidir. Sokakta bir yaşlıya, yoksula kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli birine rastladığın 
zaman, onlara saygıyla yol vermek zorundasın. Yolunu senden soran bir yolcuya daima terbiyelice cevap ver. 
Tehlikede gördüğün bir kimseye yardım et. Herkese sırıtma, gereksiz yere koşma, bağırma. Sokağa saygı duy.                                                                                                                                                                                                       
Bir ulusun terbiyesi hakkında sokaktaki davranışlarıyla yargıya varılır. Sokaklarında uygunsuz olaylar gördüğün 
memleketlerin evlerinde de aynı şeyi bulursun. 
 

SORULAR 
Aşağıdaki ilk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1. SORU:                                                                 5 Puan  6. SORU:                                                               5 Puan
Yazarın, çocuğa bu öğütleri vermesine neden olan 
olay nedir? 
 
Çocuğun sokakta yürürken bir çocuğa çarpması. 
 
2. SORU:                                                                  5 Puan 
Yazara göre, bir ulusun terbiyesi hakkında yargıya 
varılırken ölçü olarak alınan nedir? 
 
Bir ulusun terbiyesi hakkında sokaktaki 
davranışlarıyla yargıya varılır. 
 
3. SORU:                                                                 5 Puan 
Metne uygun bir başlık yazınız. 
 
Öğrenci yorumuna bağlıdır. 
 
4. SORU:                                                                5  Puan 
Verilen cümlelerdeki kullanılan söz sanatlarını 
yazınız.                                                                                               
“Saçları dere gibi dalgalı, dişleri inci gibiydi.”      
       Benzetme 
 
“Kuşlar birbirlerine şarkı söyleyerek uçup gidiyorlardı 
ufuklara.”      
        Kişileştirme 
 
5.SORU:                                                                 10 Puan 
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, 
yanlış olanın başına “Y” koyunuz.  
( D ) Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.                        
( Y ) Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez. 
( D ) Bazı fiilimsi ekleri zaman ekleriyle benzerlik 
gösterir.          
( Y ) Fiilimsilerin olumsuz şekilleri yoktur. 
( D ) Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf 
görevinde kullanılır. 

Hoca’nın kadılığı zamanında iki kişi çıkagelmiş (  ) 
Davacı, ufak tefek bir adammış(  )Yanındaki uzun 
boylu adamı göstererek (  )(  )Bu adam benim 
hakkımı vermiyor(  ) demiş. 
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 
( . ) ( . ) ( : )  (–) ( , )        
      
7. SORU:                                                                    10 Puan 

Aşağıdaki tabloda size cümleler arasındaki anlam 
ilişkileri verilmiştir. Numaralı cümleleri tablodaki 
harflerle eşleştiriniz.    
     
1-Sınavı kazanırsam babam bana bilgisayar alacak. 
2-Ona kaba davrandığın için sana çok kırılmış.                                 
3-Hastaneye gitmek için izin istedi. 
4-Adana, yazları Ankara’dan çok daha sıcak oluyor.                               

 
8. SORU:                                                                   10 Puan 

 
Aşağıdaki cümlelerdeki yargıların başına, öznel ise 
“Ö”, nesnel ise “N” yazınız.  
( N ) Tuzlu suyun kaldırma kuvveti, tatlı suyun 
kaldırma kuvvetinden fazladır. 
( N ) Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. 
( Ö ) Geceleri yıldızları seyretmek çok eğlencelidir. 
( Ö ) Yeşilliklerin içinde bir dere kenarı, insana huzur 
verir. 
( Ö ) İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, 
roman yazabilir. 
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ADI                 : 

SOYADI         :                                                                     SINIFI:              NUMARASI  :                        Puan: 

 

 
ANLAM 

İLİŞKİLERİ 
Cümle 

Numarası 

A Sebep – Sonuç  2 

B Koşul ( Şart ) 1 

C Karşılaştırma  4 

D Amaç – Sonuç 3 



 

9. SORU:                                                                                                                                                                                     10 Puan 
 

Aşağıdaki şiirde yer alan fiilimsileri bularak altlarını çiziniz, türlerine göre aşağıdaki uygun kutucuklara yazınız. 
 
                 Deniz Türküsü 
Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli                   
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli            
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça 
Ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça 
 
Dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık 
Başka bir çerçevedir, dünya artık  
Daldığın yeri, gittikçe sarar başka ziya; 
Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya… 
 
10.SORU:                                                                                                                                                                                   5 Puan 

 
   1-öğretmenlerdir         2-dünyanın         3-sorumluluğuna        4-insanlar        5-en büyük          6-sahip 
 
 Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturunuz.  
Dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanlar öğretmenlerdir.  
 
11. SORU                                                                                                                                                                            5   Puan 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını karşılarına (X) 
işaretleyiniz.  
 

Cümleler 
 

Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam 

Çocuğun kolu kapıya sıkıştı. X 
 

  

Marmara fay hattı tehlikeli sinyaller 
veriyor. 

  X 

Doktora boş gözlerle bakıyordu.  
 

X  

Rakip takım birazdan penaltı atışı 
yapacak. 

  X 

Otobüsü kaçırırsak biletimiz yanar.  
 

X  

 
12. SORU:                                                                                                                                                                          5  Puan 
Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan sözcüklerin altlarını çizerek doğrusunu yazınız.  
a) Hergün en az beşon sayfa kitap okumalısın.                                  b) Yanlız kaldığın zaman yaptığın yalnışları düşün.  
     Her gün           beş on                                                                              Yalnız                                          yanlışlarını 
13. SORU:                                                                                                                                                                          20 Puan 
Dürüst bir insan olmanın faydaları hakkında kısa bir yazınız.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   BAŞARILAR DİLERİM 
  MESUT HAYAT                                                        MUSTAFA AYGÜN 
Türkçe Öğretmeni                                                    Türkçe Öğretmeni  

İsim Fiil Sıfat Fiil Zarf Fiil 

Gidişin giden 
seçtiğin 
geçtiği 
doğan 
Daldığın 

çıkıp 
uzaklaştıkça 
yaklaştıkça 
gittikçe 


