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AD/SOYAD: 
SINIF/NUMARA:

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç 
cümlesi değildir? 
A) Dinlenmek için odasına çıktı. 
B) Soğukta fazla kaldı, hastalandı.  
C) Bulunduğu ortamdan sıkılınca dışarı çıktı.  
D) Gözlüğünü kaybettiğinden gazeteyi okuyamadı. 

 
2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel değildir? 
A) Büyük şehirlerdeki trafik çilesi insanı bunaltıyor. 
B) Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü almış bir Türk 
romancısıdır. 
C) Yüzme eğlenceli bir spordur.  
D) Türk mutfağında mantı çok lezzetlidir. 

 
3. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşumu 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) Çevremizde doğru dürüst insan kalmadı. 
B) Yalan yanlış sözlerle herkesi kandırdı. 
C) İleri geri konuşup ailesini üzdü.  
D) İnsan eş dost edinmesini bilmeli. 

 
4. Aşağıdakilerden hangisinde örtülü anlam yoktur?  
A) Bugün de yağmur yağdı. 
B) Geçen yıl kış bu kadar erken gelmemişti. 
C) Babam artık sigara içmiyor. 
D) Çocuklar parkta top oynuyorlar. 

 
5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı 
değildir? 
A) Sınav sonucunu öğrenince havalara uçtu. 
B) Geçen gün toplantıda tanışmışlar. 
C) Arkadaşına ters bir bakış fırlattı. 
D) Gözlerindeki ışık, onunla ilgili düşüncelerimi 
yumuşattı. 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır? 
A) Senin bu şakaların artık beni bıktırdı, kabak tadı 
vermeye başladı. 
B) Her önüne gelene direnerek, kafa tutarak bir yere 
gelemezsin. 
C) Sözümü bitirmeme fırsat vermeden lafı ağzıma 
tıkadı. 
D) Lamı cimi yok, bu akşam bize geleceksin. 
 
7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden 
hangisinin zıt anlamlısı yoktur? 
A) İhtiyar adam yavaş yavaş yürüyordu. 
B) Dünya barışı için gönüllü çalışıyordu. 
C) Düşüncesini herkese anlatmak istiyordu. 
D) Şişman arkadaşı onun üzerine atlamış. 

 

 

8. 
Yeni usul şiirimiz   ; zevksiz  ,   köksüz ,  
                                1              2               3 
 
acemice görünüyordu :  (Y. Kemal Beyatlı)                                            
                                           4 
Bu cümlede numaralandırılmış noktalama 
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 
 
A) 4         B) 3        C) 2       D) 1 

 
9. 

I. Bu yıl tatile Antalya’ya gideceğiz. 
II. 31 Ağustos Pazartesi günü okullar açılacak. 
III. Varsayalım ki sen bize geldin. 
IV. THY’na ne zaman gireceksin? 
 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde 
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili yazım kuralına örnek 
yoktur? 
A) Tarihlerin yazımı 
B) Büyük harflerin yazımı 
C) “ki” bağlacının yazımı 
D) “mi” soru ekinin yazımı 
 
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması 
olmamıştır? 
A) Yarın akşam yola çıkıyoruz. 
B) Her sabah koşuyor. 
C) Keloğlan annesinin sözünü dinler. 
D) Şimdi odasında ders çalışıyor. 
 
11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarftır? 
A) Öğretmen sana ne söyledi? 
B) Müdürünüz ne gün gelecek? 
C) Sabahtan beri ne bakıyorsun? 
D) Bana ne iş yaptığımı sordu. 
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yolla 
kurulmuş bir birleşik fiil vardır? 
A) Güneşin doğuşunu birlikte seyrediyoruz. 
B) Arabayı yine yanlış yere park ettim. 
C) Ormanda yürürken kaybolduk. 
D) Annesi canlı dersteyken kardeşine göz kulak oluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Fatih’te büyük bir yangın çıktı. Bu yangında 
Mehmet Akiflerin de evi yandı. Aile evsiz kaldı. Bu 
yetmezmiş gibi bir de maddi sorun yaşadılar. Mesela 
Mehmet Akif’in okul forması bile okul açıldıktan sonra 
alınabildi. Bu kadar olumsuz durum karşısında 
Mehmet Akif vazgeçmedi, hayata daha sıkı sarıldı. Onu 
başarılı yapan da bu zaten.  
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yangın anında mutlaka cesur davranmalıyız. 
B) Hayatta tüm zorluklarla mücadele etmeliyiz. 
C) Maddi sorunlar yaşamak herkes için zordur. 
D) Hayat, her zaman sürprizlerle doludur. 
 
14. 
 

 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin 
yüklemi basit zamanlıdır? 
A) Zamanının çoğunu evde geçiriyormuş. 
B) Fırsat buldukça öykü yazıyorum. 
C) Üç yıldır aynı okulda çalışıyormuş. 
D) Uzun zamandır satranç oynuyordu. 
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum eylemi 
kullanılmamıştır? 
A) Çocuğun yüzü hastalıktan sararmıştı. 
B) Çok seneler geçti dönen yok seferinden. 
C) Yarınki toplantıya mutlaka gelmelisin. 
D) Zaman zaman onunla görüşürmüş. 
 
16. 
“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
‘Gömelim gel seni tarihe’ desem sığmazsın.” 
                                         Mehmet Akif ERSOY 
Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 
A) Abartma              B) Benzetme 
C) Konuşturma        D) Kişileştirme 
 
17. (I)İlkbahar gelip de bitkiler yeşermeye başlayınca 
hayvanlar da canlanır. (II) Birçok küçük yaratık kış 
uykusundan uyandığında taze yapraklarla beslenir. 
(III)Kendileri de bazen acemice başka yırtıcı hayvanlara 
yem olur. (IV) Bu yırtıcılar omurga sırtlar, küçük kuşlar 
ve böcekçil memelileri içerir. 
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişisel görüş 
bildirmektedir? 
A) I        B) II          C) III             D) IV 
 
 
 
 
 
 

 
18. 

I. Körle yatan şaşı kalkar. 
II. Akıl yaşta değil baştadır. 
III. Bin bilsen de bir bilene danış. 
IV. Kır atın yanında duran ya huyundan ya 

suyundan. 
Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisi yakın 
anlamlıdır? 
A) I ve II                  B) I ve IV 
C) II ve III                D) III ve IV 

 
19. Türkiye dağcılığının en önemli yerlerinden biri 
kuşkusuz Niğde –Adana–Kayseri illeri arasında 
bulunan Aladağlar. Çamardı ilçesi yakınlarındaki 
Sokullupınar kamp yerinden başlayan rota, Eznevit 
Yaylası’na yükseldikten sonra dağın en ihtişamlı 
zirvelerinin manzarası eşliğinde ilerleyip 
Akşampınarı’na, ardından da diğer bir popüler kamp 
noktası olan Emli Vadisi’ne iniyor. Sıradağların 
büyüsünü kesintisiz olarak yaşayacağınız, panoramik 
manzaralarla dolu enfes bir rota. Tam bir görsel şölen! 
Hemen burada, bu yürüyüş için haziran ayının en iyi 
zaman olduğunu hatırlatalım. 
Bu paragrafın metin türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Deneme          B) Makale 
C) Gezi yazısı       D) Hikâye 
 
20. Okuma alışkanlığını henüz çocuk yaşlarda edinmek 
gerekiyor. Bunun için en bilinen yol olan çocuk 
kitapları, kalıcı okuma alışkanlığının temelini atmanın 
yanı sıra çocukların keyifli zaman geçirmelerini de 
sağlıyor. Tabii tüm bu süreçte ebeveynlere de büyük 
sorumluluklar düşüyor. Çünkü dikkat edilmesi 
gerekenlerin sayısı hiç de az değil. Çocuk gelişimine 
katkı sağlayacak kitaplar seçilmelidir. 
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Okuma alışkanlığı çocuk yaşlarda kazandırılmalıdır. 
B) Kitap okuma alışkanlığı için ailelere görev 

düşmektedir. 
C) Çocuklar için eğlenceli kitaplar seçilmelidir. 
D) Kalıcı ve keyifli okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 
 
 
BAŞARILAR DİLİYORUM 
NOT: HER SORU BEŞ PUANDIR.                                                                                                                    
              
 
 
 
 

Basit zamanlı fiiller tek zaman eki 

alırlar. 
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