
 

 
SORULAR 

 
1.SORU:                                                                    5 Puan  6.SORU                                                                    5 Pu
I. Dengesini yitirerek yere serilmek, devrilmek, yıkılmak 
II. Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek 
III. Yerinde olmak, yakışık almak, uygun olmak 
IV. Görevi, ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak 
“Düşmek” sözcüğü hangi seçenekte yukarıdaki 
anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? 
A) Yıllardır küs olan iki kardeşi barıştırma işi sana düşer. 
B) Tek çocuk olduğundan ailesi üzerine çok düşüyor. 
C) Asırlık çınar birkaç balta darbesiyle yerlere düştü. 
D) İş bulabilmenin umuduyla düştü gurbet yollarına.
2.SORU:                                                                    5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz konusu işin 
birkaç kez yapıldığı anlamı yoktur?  
A)  Bunu nasıl yapacağını bir kez de ben sana 
anlatayım.  
B)  Ben sana bunu nasıl yapacağını bir kez anlatayım.  
C)  Ben de sana bunu nasıl yapacağını bir kez 
anlatayım.  
D)  Bir kez de sana bunu nasıl yapacağını ben 
anlatayım. 
3.SORU                                                                     5 Puan 
Aşağı verilen hangi cümlede ötekilerden farklı bir 
fiilimsi kullanılmıştır? 
A) Kuraklık, geçimini tarımdan sağlayan insanları zor 
durumda bıraktı. 
B) Salondaki insanları güldürmeyi başardık. 
C) Yapacak o kadar çok işim var ki sizinle gelemem. 
D) Odadaki kullanılmış eşyaları dışarı çıkaracaklar. 
4.SORU:                                                                    5 Puan 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil ötekilerden 
farklı görevde kullanılmıştır? 
A) Hurdaya çıkmış gemiler gibiydi 
B) Duymadığımız şarkılar söyledi bize 
C) Senin için gözyaşı döken var mı? 
D) Söylenecek sözümüz var bizim de. 
5.SORU:                                                                        5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir 
sözcük kullanılmamıştır? 
A) Üçgenin iç açılarının toplamının 180 ᶿ olduğunu 
ben zaten biliyorum. 
B) Cerrah elleri titrediği için neşter tutmaya 
korkuyordu. 
C) Cümlenin ögelerini bulmaya yüklemden başlarız. 
D) Daracık ve bozuk kaldırımda çamurlu sular 
akıyordu. 

 
 

7.SORU:                                                                 10 Puan 
(1) Bir ırmağın ya da bardaktan bardağa boşalttığınız 
suyun sesini dinlediniz mi hiç?(2) Dinlediyseniz su 
sesinin dinlendirici bir etkisi olduğunu fark 
etmişsinizdir. (3) Bu hoş sesi, hareket eden suyun 
içindeki hava kabarcıkları çıkarır. (4) Tıpkı bir zilin 
sallanan tokmağı gibidir bu kabarcıklar. 
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde su sesinin oluşma nedeni belirtilmiştir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
 
8.SORU:                                                                        5 Puan 

Sağlıklı kalmak - - - - 
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle 
tamamlanırsa amaç-sonuç anlamı bildirir? 
A) pek çok insanın istediği bir durumdur. 
B) için her sabah ormanda koşuya giderim. 
C) insanın geleceğe umutla bakmasını sağlar. 
D) istediğini her fırsatta dile getiriyordu. 
 
9.SORU:                                                                        5 Puan 

 
 

• Eş görevli sözcükleri ayırmak için 

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra 

• Sıralı cümleleri ayırmak için 
Aşağıdakilerin hangisinde virgül yukarıdaki 
görevlerin dışında bir görevde kullanılmıştır? 
A) Gün boyu çok yoruldum, psikolojim bozuldu. 
B) Sakin olun çocuklar, diye seslendi. 
C) Komşular, bu dar günümüzde hep yanımızdaydı. 
D) Amasya’yı, Tokat’ı, Çorum’u gezdik. 
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(I) Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul’da, 
Topkapı Kültür Parkı’nda bulunuyor. (II) Müzede 
İstanbul’un Fethi’ni anlatan bir resim, ses 
efektleriyle ziyaretçilere sunuluyor. (III) Bu resim, 
sekiz sanatçının üç yıl aralıksız çalışması sonunda 
ortaya çıkmış. (IV) Haftanın her günü ziyaret 
etmenin mümkün olduğu Müze, özellikle çocuklara 
unutulmaz bir tarih deneyimi yaşatıyor. 
Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? 
A.I. B) II. C) III. D) IV. 

 



 

10. SORU:                                                                     5 Puan 
Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle 
bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak 
dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir 
adımdır. 
Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken 
hangi özellik anlatılmak istenmiştir? 
A) Öğreticilik   B) Özgünlük   C) Tutarlılık   D) Kalıcılık 

11. SORU:                                                              5 Puan 
“Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de…”  
Bu cümlenin “özveri” anlamı taşıması için aşağıdakilerin 
hangisiyle tamamlanması gerekir?  
A) dostumun beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim.  
B) dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem.  
C) yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için 
vazgeçerim.  
D) “dost” diyebileceğim insanı seçerken uzun süre 
düşünürüm. 

12. SORU:                                                              5 Puan 
“Ayrı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
"Her öğretmenin ayrı bir yöntemi olması gerekir." 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmamıştır? 
A) Ondan ayrı yaşayacağım için bu kenti terk ettim. 
B) Bu konuları halktan uzakmış gibi ayrı bir konu 
olarak değerlendirmeliyiz. 
C) Siz ayrı bir işe girseniz biz ayrı bir işe girsek geçim 
sıkıntısı çekmeyiz. 
D) Seninle bu konuda ayrı düşünüyoruz. 
13. SORU:                                                                    5 Puan 

”Elinde imkân olduğu halde fazla mal ve kazanç 
imkânı aramayan, zorunlu ihtiyaçları karşılanınca 
bununla yetinen bir kişiydi.” 
Cümlesinden sonra anlamı pekiştirmek için 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Gönlü kırıktı           B) Gözü gönlü toktu 
C) Eli sıkıydı                 D) Ağır canlıydı 

14. SORU                                                                5 Puan 
İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin 
mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli 
düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir 
yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar çizilenler daha umut 
verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha 
isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır. 
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.  
B) Sanatçılar önemli eserlerini yazın meydana 
getirirler. 
C) İnsanlar yaz mevsiminde daha iyi anlaşırlar. 
D) Yazın kırgınlıklar ve küskünlükler son bulur. 
15. SORU:                                                              5 Puan 
”Ayakkabıcılar çarşısından çekiç sesleri geliyor. Kar erimiş, 
yollardan siyah çamurlu bir su akıyor. Saz benizli küçük 
kızlar kapılarından nefis kokular yayılan sıcak ekmek 
fırınları önlerinde bekleşiyorlar.” 
Paragrafın anlatımında hangi duyumuz ile ilgili ayrıntıya 
yer verilmemiştir? 
A) İşitme    B) Dokunma    C) Koklama   D) Tatma 

16. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdakilerden hangisinde “olan bir şey için olmamış gibi 
davranma” anlamı vardır? 
A) Deminden beri söylüyorum, işitmezliğe vuruyor. 
B) Yılların böyle çabuk geçtiği aklımıza sığmazdı. 
C) Bir bakış bile yeterdi, anlatmaya her şeyi. 
D) Yazdıklarımı daha dikkatli okumalıydın. 

17. SORU:                                                               5  Puan 
“Çocuk bir kelimenin hacmini, rengini, boyunu, adeta 
okuyarak, tadarak, tekrarlayarak öğrenir. Hangi kelimeyi 
sözlüklere bakarak öğrendik ki!” 
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kelimeler asla sözlükten öğrenilmemelidir. 
B) Kültür, bir birikimdir. 
C) Sevgiyi tatmayan öğrenemez. 
D) Kavramlar yaşayarak öğrenilir. 

18. SORU:                                                             5 Puan 
(I)Tiyatro bir toplumun eğitimi için en etkin araçlardan 
biridir. (II) Toplumun yükselişini ya da çöküşünü gösteren 
bir barometredir.(III) Tiyatro, taklit yeteneğinden doğmuş 
bir sanattır. (IV) Duyarlılığı olan bir tiyatro halkın 
duyarlılığını birkaç yıl içinde değiştirebilir. (V) Bunun tam 
tersi de olabilir. 
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragraftaki 
anlam akışını bozmaktadır. 
A)  II          B) III       C) IV            D) V 

19. SORU:                                                              5 Puan 
 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön adlarının 
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 
A) Anadolu’nun güneyindeki fay kırılmalarını izlemek 
gerekir. 
B) Dedelerimiz buraya Kuzey Kafkasya'dan geldi. 
C) Nihayet Batı Trakya Türklerinin çektiği sıkıntılara 
değinilecek. 
D) Gezimiz doğu Anadolu'daki birkaç şehre olacaktı. 
 
 
20. SORU:                                                              5 Puan 
Atatürk, her şeyi kanun, nizam, akıl ve mantık içinde 
yapmak istiyordu. Bazen sabrı tükeniyor, kendine sadık 
bildiği silah arkadaşlarına dert yanıyordu. Hatta bazen 
paşalara, amirlere giderek onları kendi çizdiği hat üzerinde 
yürütmeye çalışıyordu. 
Parçadan Atatürk ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz 
edilemez? 
A) Başkalarını yönlendirmesinden 
B) Prensiplerinden taviz vermemesinden 
C) Arkadaşlarıyla karar almasından 
D) Üzüntülerini arkadaşlarına anlatmasından 
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