
 

 
SORULAR 

      

1. SORU:                                                                  5 Puan  5. SORU:                                                                  5 Puan
“Ekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“Rüzgâr eken, fırtına biçer.” sözündeki anlamıyla 
kullanılmıştır? 
A) Ektiği kötülüğün meyvesini toplar bir gün. 
B) Çorbaya biraz da biber ekelim. 
C) Beni ektikleri için çok içerledim. 
D) Bu tarlanın birkaç dönümünü ekebiliriz. 
 
2. SORU:                                                                   5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından ötekilerden farklıdır? 

A) Genç sanatçı, güzel sesiyle muhteşem bir konser 
verdi. 
B) Sanatçının etkileyici sesinin büyüsüyle konuklar 
kendinden geçti. 
C) Dinleyenlerin gönül telini titreten nağmelere 
bütün konuklar coşkuyla eşlik etti. 
D) Sanatçı, konserde son albümünde yer alan 
şarkıları seslendirdi. 
3. SORU:                                                                   5 Puan 
“Uykuya dalmış yılan gibi görünen yollar  
Başını kaldırarak boşluğu dinliyorlar” 
Bu dizelerde görülen söz sanatları, aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir? 
A) Benzetme - Kişileştirme      B) Kişileştirme - Konuşturma  
C) Benzetme - Abartma           D) Abartma - Konuşturma 

 

4. SORU:                                                                   5 Puan 
Açelya, kış aylarında açan ve gösterişli çiçekleriyle 
salonları süsleyen bir bitkidir. Bu güzel bitki, serin 
yerlerde ve gölgede durmalıdır. Toprağı devamlı 
ıslak olmalıdır. Bakımında kullanılacak suyun 
kireçsiz, mümkünse yağmur suyu olması bitkiye 
yararlıdır. Günde birkaç kez yapraklarına su 
püskürtülmelidir. Eğer açelyanızın canlılığını 
korumasını istiyorsanız bu dediklerimi göz ardı 
etmeyin. 
“Sema eve bir açelya aldı. Ancak açelya kısa bir 
süre sonra soldu.” 
Bahçıvanın önerilerine göre, Sema’nın açelyaya 
bakarken yaptıklarından hangisi onun solmasına 
neden olmuştur? 
A) Yağmur suyuyla sulaması 
B) Sürekli sıcak ortamda bulundurması 
C) Toprağının yaş olmasına özen göstermesi 
D) Güneş ışığından uzak tutması 

6. SORU:                                                                       5 Puan 

Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinde farklı bir öge 
vurgulanmıştır? 
A) Ona son hediyeyi kardeşi verecekmiş. 
B) Gece olmasına rağmen gezmeden gelmedi. 
C) Sana vereceğim kitabı evde bıraktım. 
D) Sabah dedemle beraber balığa gittik.  
 

7. SORU:                                                                  5 Puan 
“Küçük çocuk, yaşlı adamın karşıdan karşıya 
geçmesine yardım etti.” cümlesinin ögeleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
 
A) Özne - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tamlayıcısı – Yüklem 
B) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem 
C) Özne - Yer Tamlayıcısı – Yüklem 
D) Belirtisiz Nesne - Yer Tamlayıcısı - Özne – Yüklem 
 
8. SORU:                                                                      5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf 
oluşturulmak istense hangisi dışta kalır? 
A) Daha güneş doğmadığı için etraf zifiri karanlıktı. 
B) Sert bir ayaz bütün öfkesiyle odanın içine dalıp 
köşe bucak gezindi. 
C) Önce korkuttu, sonra üşüttü; ardından sanki bir 
ölüm öncesi hoşluğu hissettirdi. 
D) Kalın perdeleri aralayıp ağır, ahşap pencereyi tüm 
kuvvetimi vererek ardına kadar açtım. 
 
9. SORU:                                                                      5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

sözcük fiilimsi değildir? 

A) Giysileri ıslanmış yağmur yağınca. 

B) Doğru arkadaşlar seçmek çok önemlidir. 

C) Bizimle ilgilenen doktorun ameliyatı varmış. 

D) Beni görünce başını eğip selamladı. 
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“Yıllardır birbirlerinden haberdar olmayan yaşlı 
çiftin hayat hikâyesi, dinleyenleri duygulandırdı.” 
cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dinleyenleri  
B) Hayat hikâyesi          
C) Haberdar olmayan yaşlı çiftin hikayesi 
D) Yıllardır birbirlerinden haberdar olmayan yaşlı 
çiftin hayat hikayesi 



 

10. SORU:                                                                   5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) 
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A) Kapıyı açtı, karşısında hamal kılıklı birini gördü. 
B) Vapur iskeleye yanaştı, yolcular vapurdan bir bir 
indi. 
C) Aynanın karşısına geçti, saçlarını güzelce taradı. 
D) Kastamonu’ya, yıllar önce ayrılmak zorunda 
kaldığı memleketine, dönüyordu artık. 
 
11. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz, yer 
tamlayıcısının açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? 
A) Her hafta sonu, bu hafta hariç, bana rapor 
vereceksiniz. 
B) Baharın en güzel vaktinde, nisan ayında, seninle 
tanışmıştım. 
C) O güzel insanı, kıymetli öğretmenimi, asla 
unutamam. 
D) Manisa’ya, şehzadeler şehrine, her yıl mutlaka 
giderim. 
12. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek” eki farklı 
görevde kullanılmıştır? 
A) En geç iki gün içerisinde siparişiniz gelecek. 
B) Yaptıklarına söyleyecek söz bulamıyorum. 
C) Bu olaydan sonra yine konuşacaklar arkamdan. 
D) Bir gün bile beni dinlemeyecek misin sen? 

13. SORU:                                                                    5 Puan 

Annesi oğluna: 
—Başın gökte, burnun havada olmasın; kendini 
gökteki kartallarla arkadaş tut, yerdeki karıncalara eş 
tut. Gül ol göğüslerine, tel ol başlarına taksınlar, 
demiş.  
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi, annenin 
oğlunda görmek istediği bir özellik değildir? 
A) Alçak gönüllü olması 
B) Yükseklere ulaşmayı hedeflemesi 
C) Kibirli ve gururlu olması 
D) Sevilen bir insan olması 
14. SORU:                                                                5 Puan 
“Necip Fazıl’ın şiirleri su gibi berraktı.” cümlesinde 
altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde vardır? 
A) Kapalı bir üslubun olması 
B) Açık seçik ve kolay anlaşılır olması 
C) Farklı yorumlara açık olması 
D) Derin anlamlı sözcüklerin olması 
15. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmamıştır? 
A) Elinizide çenenizi çalıştırdığınız kadar çalıştırsanız 
ya! 
B) Geçmişini bilmiyen toplumlar başarılı olamaz. 
C) Emel hanım konuşmasıyla bizi etkiledi. 
D) 22 Mayıs 2022 Cumartesi günü düğünü varmış. 

16. SORU:                                                              5 Puan 
Aslan ( ) kaplan ve leopar hayvanat bahçesinin 
sağında ( ) maymun ( ) yılan ve kuşlar hayvanat 
bahçesinin solundaydı ( ) 
Bu cümlede numaralanmış yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir?  
A) (;) (,) (;) (.) B) (,) (,) (,) (.) C) (;) (;) (,) (.) D) (,) (;) (,) (.) 
17. SORU:                                                               5  Puan 
Bir ağacın ölümü, büyük bir mimari eserin kaybı 
gibi bir şeydir. Ne çare ki biz yıllardan beri ikisine 
de alıştık. Gözümüzün önünde birçok değer kül, 
toprak yığını oluyor. Gerçek yapıcılığın var olanı 
korumak ile başladığını öğrendiğimiz gün mutlu 
olacağız. 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bir sanat eserini yapmak zor, yıkmak ise 
kolaydır. 
B) Toplumlar, kendi değerlerine sahip çıktıkları 
zaman mutluluğu yakalarlar. 
C) Toplumlar ellerindeki hazineyi 
koruyamazlarsa yok olurlar. 
D) Bir toplumun mutluluğu elindeki 
eserlerin değerliliğiyle artar. 
18. SORU:                                                             5 Puan 
Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde 
zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun 
bir sözcük vardır? 
A) Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyordu. 
B) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti. 
C) Ödevlerini erken bitirme telaşına düştü. 
D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü. 
19. SORU:                                                              5 Puan 
“Sınıf başkanı” tamlamasını özne olacak şekilde bir 
cümlede kullanmak isteyen Ezgi'nin, 
1. Sınıf başkanına öğretmen yeni bir sorumluluk 

daha verdi. 
2. Sınıf başkanı, yoklama defterini idareye teslim 

etti. 
3. Her teneffüste sınıf başkanı sınıfımızı 

havalandırıyor. 
4. Müdür yardımcısı sınıf başkanını yanına çağırdı. 
cümlelerinden hangilerini kurması doğru olur? 
A) 1 - 2         B) 2 – 3       C) 3-4     D) 1 - 4 
20. SORU:                                                              5 Puan 

Tohumlar fidana, fidanlar ağaca 
Ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda 
Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa 
Can verir doğaya, ormanlar yurdumda 

Bu şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi aynı 
kavram alanına girmez? 
A) Ağaç         B) Toprak       C) Tohum     D) Fidan 
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