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1. “Katı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisindeki mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Ekmek yutulamayacak kadar katıydı. 
B) Onun arkadaşı çok katı bir insandı. 
C) Çiçek ekeceğimiz toprak katı olmamalı. 
D) Bu koltuklarda katı bir sünger kullanılmış. 

 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle 
ikinci cümlenin nedenini bildirmektedir? 
A) Havalar soğudu, paltolarımızı giyelim. 
B) Eşyaları alsınlar, yeni eve götürsünler. 
C) Parasını ödesin, arabayı ondan sonra alsın. 
D) Peşinden koştum ama yetişemedim. 

 

3. 
Üstüme doğan güneş, kanarak içtiğim su, 
Ciğerlerime dolan temiz hava gibisin. 
Her bahar çiçek açan, meyve veren ağaçtan, 
Tarlamdaki tohumdan daha cömertsin anam. 

 
Dörtlükte “anne”, aşağıdaki varlıklardan hangisine 
benzetilmemiştir? 

 
A) su B) hava C) güneş D) çiçek 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “şaşırma” 
bildirmektedir? 
A) Bu konularda Ayşe’ye güvenilemeyeceğini sana 
söylemiştim. 
B) Oyunun ortasında ilacımı aldığımı 
anımsayıverdim. 
C) Demek o da bunca işi üç beş saatte bitiriverdi. 
D) Önüne çıkan her şeyi geçiyor, dere tepe 
demeden yol alıyordu. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, gereklilik kipinin 
olumsuzu için bir örnektir? 
A) gelmedim 
B) gelmemelisin 
C) gelmelisin 
D) gelmeyeceğim 

 
6. “ Sabah erkenden yola çıktılar.” cümlesindeki 
yüklemin kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Haber kipi – geniş zaman- 2.tekil kişi 
B) Dilek kipi-gelecek zaman – 1.tekil kişi 
C) Haber kipi –görülen geçmiş zaman –3. çoğul kişi 
D) Dilek kipi-görülen zaman- 3. çoğul kişi 

7. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi dilek 
kipiyle çekimlenmiştir? 

A) Yolcular uçağa tek tek alındı. 
B) Bence bugün yağmur yağmaz. 
C) İşçiler kolileri ikinci kata çıkarsın. 
D) Bu park yeniden düzenlenecek. 

 
8. Aşağıdakilerden hangisinde eylem, sözün 
söylendiği anda gerçekleşmektedir? 
A) Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içer. 
B) Kardeşiyle o günden sonra hiç görüşmedi. 
C) Ailesini ziyaret etmek için haftaya yola çıkıyor. 

D) Ahmet, çalışma odasında yazısını bitirmeye 

çalışıyor. 
 

9. Paraya ihtiyacı olan bir işçiye günlük ücretini 
verip bir kuyuyu açtırabilirsiniz. Bu işi gayreti 
ölçüsünde yapar. Bir müddet sonra aynı işçiye yine 
günlük ücretini vererek kuyuyu doldurmasını 
söylerseniz onu da yapar. Aynı adamdan kuyuyu 
tekrar açmasını isteyecek olursanız biraz canının 
sıkıldığını fark edersiniz. Ne çare ki para almak için 
bu işe katlanacaktır. Fakat kuyuyu açtıktan sonra 
tekrar doldurmasını söylerseniz o muhtaç adam 
bütün ihtiyacına rağmen bu işi bırakır. Karnını 
doyurmak, çoluk çocuğunu geçindirmek pahasına 
da olsa bu amaçsız işe devam etmeyecektir. 

 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İnsanlar yetenekleri ölçüsünde iş yaparlar. 
B) Bireyler kendi düşünceleri doğrultusunda 
çalışırlar. 

C) İnsanlar yaptıkları işlerin bir maksadı olsun 
isterler. 
D) Bireyler aynı işi tekrarlamaktan hoşlanmazlar. 

 
10. “Bunu sana vermez.” cümlesindeki fiilin kipi, 
kişisi ve biçimi için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
A) Geniş Zaman - 1. Çoğul Şahıs – Olumsuz 
B) Şimdiki Zaman - 3. Çoğul Şahıs– Olumsuz 
C) Geniş Zaman - 3. Tekil Şahıs – Olumsuz 
D) Gelecek Zaman - 2. Tekil Şahıs– Olumsuz 

 
 

11. 11. 

1. Söğüt ağaçlarını da çok severim. 
2. Söğüt ağaçlarını eskiden beri severim. 
3. Söğüt ağaçlarını oldum olası severim. 
4. Söğüt ağaçlarını çok severim. 

 
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yakın 
anlamlıdır? 

 
A) 2 –3 B) 3 – 4 C) 1 - 2 D) 2 -4 
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12. 
I. Ağaçtan yere bir yaprak düştü. 
II. Çalışmak bize, övünmek ailemize düşer. 
III. Yemene, içmene dikkat etmezsen zayıf dü- 
şersin. 
IV. Sonunda o da elime düştü. 

 
"Düşmek" sözcüğü, numaralanmış cümlelerde kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır? 

 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

 
 

13. Aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla iş, oluş ve 
durum bildiren fiillerin üçüne de örnek var- 
dır? 

A) Görmek , almak , söylemek 
B) Kırmak ,   oturmak , kaçmak 
C) Solmak , ağlamak , gülmek 
D) Kırmak , uzamak , uyumak 

 
 

14. Adalet topaldır, ağır ağır yürür fakat gideceği 
yere er geç varır. 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye 
anlamca en yakındır? 

 
A) Adaleti işlemeyen toplumlar varlığını 
sürdüremez. 
B) Adalet geciktikçe haksızlıklar artar. 
C) Adalet bir gün mutlaka yerini bulur. 
D) Adaleti yaralayanlar mutlaka cezasını çeker. 

 
 

15. Halide Edip için esas olan hayatın kendisidir. 
Romanları gözleme dayalı fakat hayalleriyle 
genişletilmiştir. Halide Edip, hayal ve hakikati 
birlikte kullanmıştır. Eserlerine kendisinden bir 
şeyler katar fakat hiçbir kahramanının bütünüyle 
kendisi olmadığını dile getirmiştir. 
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 
A) Halide Edip, romanlarına gözleme yer vermiştir. 
B) Halide Edip, genellikle sade bir dil kullanmıştır.  
C) Halide Edip’in kendi özelliklerini 
eserlerinde görebiliriz. 
D) Halide Edip, hayal ve gerçeği bir arada 
kullanmıştır. 

 
 

16. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı 
bir zarf türüne girer? 
A) Misafirlerini gülerek karşıladı. 
B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk. 
C) Adamcağız hayli üzgün görünüyor. 
D) Biraz bekleyin arkadaşımız gelecek. 

17. Bir şeyin değerli olup olmadığı, yeri geldiğinde 
anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede ne işe 
yarayacağını bilmektir. 
Bu paragrafın anlamını içeren atasözü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adam adamı bir kere aldatır. 
B) Acemi katır, kapı önünde yük indirir. 
C) Abdalın dostluğu köyü görünene kadardır. 
D) Abanın kadri yağmurda bilinir. 

 
 

18. İnsanın doğal kişiliğini yaratan kültürdür. Bu 
kültüre kavuşmuş insan, dünya kültürünü de 
özümserse, o zaman büyük yaratıcı olur. Kendi 
kültürüne sırtını dönmüş, kendi kültürünü yok 
sayan insan yaratıcı olamaz. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yaratıcılık ulusal ve evrensel kültürün 

özümsenmesiyle gerçekleşir. 
B) Her sanatçının yapıtları, yaşadığı toplumun 

izlerini taşır. 
C) Kendi çevresini anlatan sanatçı konu darlığı 

çekmeyeceğinden evrenselleşir. 
D) Sanatçının yaratıcılığı yetiştiği ortama bağlıdır. 

 
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili birleşik 
zamanlı değildir? 

 
A) Sonbaharda yapraklar ağaçlardan sararıp 
düşerdi. 
B) İşi zamanında yapardı. 
C) Çocukları dışarı çıkardı. 
D) Her yıl İstanbul’a giderdi. 

 

20. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız 
düşünürü ve romancısı Albert Camus, “Ahlaka dair 
bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. Çünkü top 
hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.” demiş. 

 
Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden 
hangisini anlatmak istemiş olabilir? 

 
A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada 
futbol terimlerinden yararlandığını 
B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını, eskiden 
sporla uğraşmış olmasına bağladığını 
C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama 
bakış açısını etkilediğini 
D) Kendisini, düşün ve yazın alanlarında, futbolda 
olduğundan daha başarılı bulduğunu 

 
BAŞARILAR DİLERİM… 

 
Mesut SOLMAZ 

Türkçe Öğretmeni 


