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SORULAR 

(İlk üç soruyu parçaya göre cevaplayınız.) 

1.SORU: Namık Kemal, ne zaman ve nerede 

doğmuştur? (5 puan) 

1840 yılında, Tekirdağ’da doğdu. 

2.SORU: Namık Kemal, düzenli olarak niçin 

okula gidemedi? (5 puan) 

Annesini küçük yaşta kaybedince dedesi 

tarafından büyütüldü. Dedesi ile birlikte birçok 

yeri gezdi. Bu yüzden düzenli olarak okula 

gelemedi. 

3.SORU: Aşağıdaki deyimleri anlamları ile 

eşleştiriniz. (5 puan) 

(1) Kanlı canlı olmak ( 5 ) Hiç acımamak 

(2) Gözü tutmak 
( 4 ) Güçlük 
çıkarmak 

(3) Burnunun dikine 
gitmek 

( 1 ) Sağlığı, gücü 
yerinde olmak 

(4) Bin dereden su 
getirmek 

( 2 ) Güvenmek, 
beğenmek  

(5) Gözünün yaşına 
bakmamak 

( 3 ) Söz 
dinlememek 

 

 

4.SORU: Aşağıdaki cümlelerin ait olduğu 

özelliği karşısına işaretleyiniz. (10 puan) 

CÜMLELER NESNEL ÖZNEL 

Türkiye’de 112 milyar 
metre küp temiz su 

bulunuyor. 
x  

Tek doğru bilgi kaynağı 
akıldır. 

 x 

Son kitabında olağanüstü 
bir anlatım kullanmış. 

 x 

TBMM 23 Nisan 1920’ de 
açılmıştır. 

x  

Arkadaşlarla yaptığımız tatil 
çok güzel geçti. 

 x 

 

5.SORU: Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili 

kelimelerin ait olduğu bölümü işaretleyiniz. 

(10 puan) 

CÜMLELER 
GERÇEK 
ANLAM 

MECAZ 
ANLAM 

TERİM 
ANLAM 

Evin etrafını bir sürü 
adam sarmıştı. 

x   

Birbirinize ağır sözler 
söylemeyiniz. 

 x  

Kara bahtının kurbanı 
olmuştu. 

 x  

İzlediğimiz tiyatro üç 
perdeydi. 

  x 

Sıcak ve lezzetli bir 
çay içmeyi severim 

x   

 

6.SORU: Aşağıdaki cümleleri ait oldukları 

bölümlere işaretleyiniz. (10 puan) 

CÜMLELER 
SEBEP-
SONUÇ 

AMAÇ-
SONUÇ 

KOŞUL 
SONUÇ 

Tatilimizi geçirmek 
üzere Gölcük’e 
gideceğiz. 

 x  

Uykusu geldiği için 
yatağına yattı. 

x   

Benzin almak için yer 
aradı. 

 x  

Köyüne geldiği için 
mutluydu. 

x   

Sabaha kadar yağmur 
yağarsa sel gelir. 

  x 

 

                                                      NAMIK KEMAL 

     Namık Kemal, 1840 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi. 

Annesini küçük yaşta kaybedince dedesi tarafından 

büyütüldü. Dedesi Abdüllatif Paşa ile birlikte birçok yeri 

gezdi. Bu yüzden düzenli olarak okula gidemedi. Özel olarak 

Fransızca, Arapça ve Farsça dersleri aldı. 

     Namık Kemal, küçük yaşta şiir yazmaya başladı. Yazmaya 

ve okumaya çok meraklıydı. Osmanlı tarihi yanında önemli 

yabancı yazarların eserlerini de büyük bir ilgiyle okudu. 

Dedesinin görevden alınması üzerine İstanbul’a döndü. 

Yabancı dil bildiğinden Babıali’ye tercüman olarak girdi. 



7.SORU: Aşağıdaki cümlelerde verilen 

boşlukları doldurunuz. (10 puan) 

• “Unutmamak için bir kâğıda yazmış 

bütün olan biteni.” cümlesinde 

“kâğıda.” kelimesi ünsüz 

yumuşamasına uğramıştır. 

• “Sabah uyandığımda karnım zil 

çalıyordu.” cümlesinde “karnım” 

kelimesi ünlü düşmesine uğramıştır. 

• “Markette asık bir suratla alışveriş 

yapıyordu.” cümlesinde “markette” 

kelimesi ünsüz benzeşmesine 

uğramıştır. 

• “Parkta çok sevdiği bir arkadaşını 

bekliyordu.” cümlesinde “bekliyordu” 

kelimesi ünlü daralmasına uğramıştır. 

• “Bugün kendimi çok mutlu 

hissediyorum” cümlesinde 

“hissediyorum” kelimesi ünsüz 

türemesine uğramıştır. 

7.SORU: Sabah erkenden kalkarak her zamanki 

gibi çiçeklerin bulunduğu balkona çıktı. …………. 

Gördüğü manzara karşısında âdeta yıkıldı. 

Çünkü çiçeklerin hepsi boynunu bükmüştü. Ne 

yapacağını kara kara düşünmeye başladı. 

Bu parçada boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (5 puan) 

A) ama     B) lakin     C) ancak     D) meğer 

8.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik 

çizgi yanlış kullanılmıştır? (5 puan) 

A) “-lık/ -lik/ -luk/ -lük” isimden isim yapım 

ekidir. 

B) Ankara/İstanbul arası hızlı tren yolu yapıldı. 

C) Babaannemler Sincan/Ankara’da 

oturuyorlar. 

D) Uzunu ince bir yoldayım/ Gidiyorum 

gündüz gece dizeler Âşık Veysel’e aittir. 

 

 

9.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay 

ayraçla belirtilen yere tırnak işareti 

getirilmelidir? (5 puan) 

A) ( “ ) Kendi Gökkubbemiz ( ”  ) şairin en 

sevdiğim kitabıdır. 

B) Küçük Prens ( ’ ) i önce büyükler okumalı. 

C) Güzel (  , ) zeki ve çalışkan bir öğrenciydi. 

D) Saat 08.30 ( ’ ) da uyanmalısın. 

10.SORU: “Bayram” sözcüğüne aşağıdaki 

eklerden hangisi getirilirse sözcü yeni bir 

anlam kazanır? (5 puan) 

A) -dan     B) -lar     C) -lık     D) -ın 

11.SORU: “İnsanlara ahlâk ve ibret dersi 

vermek, örnek göstermek ya da bir düşünceye 

güç kazandırmak için insan dışındaki varlıkların 

konuşturulmasına dayanan yazı türüdür.”  

Açıklaması verilen yazı türü hangisidir? (5 

puan) 

A) Fabl     B) Hikâye     C) Roman     D) Şiir 

12.SORU: “Bir dileği bildirmek için resmî 

makamlara sunulan, imzalı ve adresli 

yazılardır. ‘arz ederim, rica ederim’ gibi 

ifadeler kullanılır.”  Özellikleri verilen yazı 

türü hangisidir? (5 puan) 

A) Masal     B) Efsane     C) Dilekçe     D) Tiyatro 

13.SORU: İlteriş adlı öğrenci 

“www.kitapyurdu.com” a üye olmak için 

üyelik formu doldurmaktadır. Şifre belirleme 

bölümüne geldiğinde karşısına çıkan sayfadaki 

şifre belirleme kuralları şunlardır:  

• Oluşturulacak şifre en az 8 

karakterden oluşmalıdır. 

• Şifrenin içerisinde en az bir küçük, bir 

büyük harf, bir rakam ve özel karakter 

olmalıdır ( . , ! ? - + * / ) olmalıdır. 

Buna göre İlteriş’in belirleyeceği şifre hangisi 

olmalıdır? (15 puan) 

A) C645+K       B) 0203nE.20      
C) kitap.0634      D) 553KA?C41 

BAŞARILAR DİLİYORUM. 


