
 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
fiilimsinin türü, diğerlerinden farklıdır? 
A) Yoldan geçen arabaları durdurdu. 
B) Tanıdık birilerine rastlarız belki. 
C) Sevdiğin insanlarla yolculuk et. 
D) Bırakıp giderken neler düşündün? 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklama, 
karşısındaki deyime uygun değildir? 
A) Hakkından gelmek: Güç bir işi başarı ile 
sonuçlandırmak. 
B) Hâle yola koymak: Düzenlemek, tertiplemek, iyi 
işler bir duruma getirmek. 
C) Boyun eğmek: buyruk altına girmek. 
D) Hâli vakti yerinde: Zengin, oldukça varlıklı, 
para durumu iyi. 

 

3. Selim dede, hendek kazmada olsun, tarla sulamada 
olsun, gençlerden geri kalmazdı. 
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Birinden daha az başarılı olmamak 
B) Yapmaktan kaçınmamak 
C) Başladığı işi bitirememek 
D) İşleri yetiştirememek 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda 
kullanılmış bir kelime yoktur? 

A) Çocuğa zamanla tüm aile ısındı. 
B) Dün gelen kara haberle yıkıldı. 
C) Bu tartışma beni pek sarmadı. 
D) Gömleğin rengi yıkanınca açmıştı. 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere 
ayırmada yanlışlık yapılmıştır? 
A) Bu davranışınız / beni / üzdü. 
B) Elbisenin rengi solunca / eskimiş gibi /göründü. 
C) Küçük kedi / miyavlayarak / annesini / arıyordu. 
D) Güneşin doğuşunu / buradan / izleyebilirsiniz. 

 

Biz duyarlı bir kalp taşıyorsak dokunaklı bir insan 
öyküsü karşısında her zaman aynı tepkileri veririz. 
6. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine bir örnek 
olabilir? 
A) Şart cümlesi B) Olasılık cümlesi 
C) Karşılaştırma cümlesi D) Tanım cümlesi 

Büyük Erzincan depreminden sonra (1939) şehri, Fırat 
kenarından kaldırıp dağ eteğine yeniden kurdular. Bu 
kuruluşta deprem ihtimalinin yüksekliği göz önünde 
tutularak bahçe içinde tek katlı evlere yer verilmiştir. 
Sokaklar birbirini doksan derece kesiyor, kâğıt 
üzerinde şehir bir geometrik düzen kazanıyordu. 
Birkaç devlet dairesi taştan ve iki katlı inşa edilmiştir. 
7. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir? 
A) Deprem sonrası Erzincan’ın yerinin değiştiğine 
B) Yeni yapıların deprem riskine göre inşa edildiğine 
C) Tek katlı evlerin iki katlı evlere göre daha kullanışlı 
olduğuna 
D) Şehrin sokaklarının ve evlerinin bir düzen içinde 
yapıldığına 

 
 

(1) Gözler ve bakışlar iyi bir anlatıcıdır. (2) Yüzün 
kıvrımları ve dudaklar, hâlden anlayana çok şeyler 
söyler. (3) Siz bir insanın yüzüne baktığınızda onun 
aynasına vuran macerasını okur, mutluluğunu veya 
kederini resmedebilirsiniz. (4) İnsanların yüzünü 
güldüren bayramlara ne çok şey borçluyuz! (5) Onun 
hayallerini, içinde oynayıp duran dalgaları 
görebilirsiniz. 
8. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, 
parçanın düşünce akışını bozmaktadır? 
A) 2     B) 3       C) 4       D) 5 

 
Karanlık bir sonbahar gecesiydi. Yaşlı adam odasında 
bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. On beş yıl önce 
sonbaharda verdiği akşam yemeğini düşünüyordu. 
Pek çok kimse vardı yemekte, ilginç konuşmalar 
olmuştu. 
9. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parça için 
söylenemez? 
A) Yaşanmış ya da tasarlanmış bir olay anlatılmıştır. 
B) Olay üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır. 
C) Olay hareket hâlinde verilmiştir. 
D) Zaman ve mekân gibi unsurlar yoktur. 

 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel düşünce 
içermektedir? 
A) Sabah bahçıvanın ilk işi sebzeleri sulamak oldu. 
B) Bazı sebzelerin toplanma zamanı gelmişti. 
C) Bahçıvanın yaptığı işten zevk almadığı anlarsınız. 
D) İlk önce girişteki domatesleri suladı. 
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yoktur? 
A) Bitlis’te ki dayısını özlemişti. 
B) Otobüs yolculuğunu sevmiyen var mı? 
C) Türkçenin yapısal özelliklerini kavradık. 
D) Doğu Anadolu bölgesinde kar, bir metreyi 
buldu. 

 

12. Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde anlam 
karışıklığını önlemek için kullanılmıştır? 
A) Salonu, mutfağı ve çocuk odasını boyadı. 
B) Çocuklar, ileriden sağa döneceğiz! 
C) Bol kaşarlı tost istiyorum, dedi. 
D) Bayan, terziye ölçüleri verdi. 

 

İpekböcekçiliği dut ağacının yoğun olduğu yerlerde 
yapılır. Elde edilen ipek, dokuma sanayisinde ve tıpta 
kullanılır. Ülkemizde ise en fazla Marmara bölgesinde 
daha sonra Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır. 
13. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden 
faydalanılmıştır? 
A) Açıklama B) Öyküleme 
C) Betimleme D) Tartışma 

 

Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak? 
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin!... 
14. Şair bu şiirin ikinci dizesinde anlatımı 
güçlendirmek için aşağıdakilerden hangisine 
başvurmuştur? 
A) Benzetme B) Konuşturma 
C) Karşıtlık D) Abartma 

 
Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle 
doğrudan doğruya ilgili değil. Bakarsınız bir adam canını 
dişine takmış, kurşun yağmuru altında, yıkık bir kale 
duvarına tırmanıyor bütün hıncıyla; bir başkası, karşı 
tarafta kan revan içinde aç susuz savunuyor o kaleyi 
ölesiye. Kendileri için mi gösteriyorlar bu faydayı? 

15. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin 
hangisinden alınmış olabilir? 
A) Sohbet   C) Deneme    B) Makale     D) Günlük 

 

16. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: 
İçimde kanayan yara gibisin. 

Dizelerde hangi söz sanatları bulunmaktadır? 
A) Benzetme - Tezat 
B) Kişileştirme - Abartma 
C) Abartma - Tezat 
D) Konuşturma- Benzetme 

Kar çok yağdı. Köy yolları kapandı. 
Cümleleri fiilimsiler ile birleştirebiliriz. 
Kar çok yağdığı için köy yolları kapandı. 
17. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
fiilimsi ekleriyle birbirine bağlanmış cümle değildir? 
A) Kürsüye gelir gelmez heyecandan her şeyi unuttu. 
B) Beni dinlemeden sürekli kendisi konuşuyordu. 
C) Karşı kaldırama geçip eve doğru yavaşça yürüdü. 
D) Okula gidecekti fakat o gücü kendinde bulamadı. 

 
Hece ölçüsü Osmanlı zamanında Anadolu halkının arasında 
yayılmış sazla söylenmiş ve kış gecelerinin sıcağı olmuştur. 
Aruz ölçüsü denilen sanat ölçüsü ise edebiyat çevresi 
denilebilecek dar bir alanda yaşamını sürdürmüş ve 
zorluğu nedeni ile de halkın arasına girememiş ve halk 
tarafından da çok benimsenmemiştir. Halkın benimsediği 
her zaman daha çok tanınır. Bu nedenle hece mi aruz mu? 
Diye sormaya gerek yok. 

18. Metnin anlatımında hangileri vardır? 
A) açıklama - benzetme  B) tartışma - karşılaştırma 
C) betimleme - tanımlama D) öyküleme - karşılaştırma 

 

Itri, İstanbul’da doğdu. Itri’nin adı ‘Mustafa’dır. Itri” 
şiirlerinde kullandığı mahlastır. Aile adı “Buhûrîzade” 
dir, yani “Buhurcuoğlu”. Babasının, dedesinin yahut 
atalarından birinin buhur (günlük, güzel koku) taciri 
olduğu anlaşılır. 
19. Yukarıdaki paragrafın yazılış amacı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Yönlendirmek B) Tanıtmak 
C) Uyarmak D) İkna etmek 

 
Büyük Okyanus'ta, yalnızca mako köpek balıklarının 
görebildiği hayalî bir sınır var. Size tuhaf gelebilir ama dişi 
köpek balıkları bu sının doğusunda, erkek mako köpek 
balıklarıysa batısında dolaşmayı yeğliyor. Bu durum, dört 
ayını balıkçılarla birlikte okyanusta geçiren iki araştırmacı 
tarafından keşfedilmiş. 

 
ABD'den araştırmacılar, tarım bitkilerinin yapraklarına 
takılabilen minik alıcılar geliştirmişler. Bu alıcıların görevi, 
bitkinin su gereksinimini belirlemek. Tarlanın farklı 
bölümlerindeki bazı bitkilere bu alıcılar takılıyor. Bitki suya 
gereksinim duyduğunda alıcılar sinyal gönderiyor. 

20. Yukarıdaki iki metnin ortak özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aynı konuya farklı bakış açıları getirmek 
B) Duygu ve düşünceleri okuyucuyla paylaşmak 
C) Bir araştırma sonucunu haber vermek 
D) Okuyucunun hayal dünyasını zenginleştirmek 


