
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİL 

Bir milleti ayakta tutan, 

En büyük güçtür dil. 

İnsanları anlaştırır, 

Küsleri barıştırır dil. 

 

Beşikte tatlı ninnim, 

Okulda ilk hecem, 

Dilimde söylediğim; 

En güzel türküdür dil. 

 

Düşünüyor, hissediyorsam, 

Anlıyor, anlatıyorsam; 

Yazıyor, okuyorsam, 

Anlamlı ve yücedir dil. 

                    İlknur Mersin 

( İlk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.) 

 

1.  Şiire göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç 

nedir? 

A) Din        B) Askeri güç             C) Bayrak    D) Dil 

 

2.  Şair ikinci dörtlükte “dil”i aşağıdakilerden 

hangisine benzetmemiştir?  

A) en güzel masal    B) beşikte tatlı ninni 

C) en güzel türkü    D) okuldaki ilk hece 

 

3.  Şiire göre “dil”in anlamlı ve yüce olması için 

aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

A) Savaşmak                 B) Düşünmek 

C) Anlatmak                 D) Yazmak 

 

4. “Bugün öğretmenimiz bir duyuru yaptı.” cümlesinde 

aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?  

A) Neden?                          B) Ne zaman?       

C) Kim?                               D) Ne? 

 

5. Kitabın üstündeki cümle aşağıdakilerden hangisi 

ile tamamlanırsa nesnel bir 

anlatım ifade eder? 

A)  diğer kitaplardan daha 

güzel.  

B)  hiç hoşuma gitmedi. 

C)  yüz elli sayfadan 

oluşuyor. 

D)  insanı kendine bağlıyor.  

 

 

 

 

 

Petrol yerine patates nişastası 

kullanılarak biyoplastik üretiliyor. 

Özellikle pet şişe yapımında 

kullanılması düşünülen 

biyoplastiklere, İngiltere ve 

Japonya büyük ilgi gösteriyor. Üstelik mısır ile kenaf 

bitkisinin liflerinden de üretilebilen biyoplastikler, sağlığa 

zararlı toksit maddeler de içermiyor. 

6. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine karşı 

söylenmiş olabilir? 

A) Plastikten kurtuluyor muyuz? 

B) Biyoplastik nasıl üretilmektedir? 

C) Petrol önemini yitirmekte midir?                          

D) Bitkilerin hayatımıza katkısı nasıldır? 

 

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Ormandaki çamlar kışın da yaprak dökmüyor. 

B) Akşama kadar yoldan geçenleri seyretti. 

C) Eteğimin üzerine çay döküldü. 

D) Bu ders sadece toplama yaptık. 

 

8. “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 

hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır? 

A) Bu sene tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum. 

B) Vaktinde değiştirilmeyen biletler yandı. 

C) Akşam oldu, evlerin ışıkları yandı. 

D) Çocuk günlerce ateşler içinde yandı. 

 

9. Aşağıdaki tablo oluşturulurken hangi seçenekte 

yanlışlık yapılmıştır? 

 

 Sözcük Eş Anlamlısı Zıt Anlamlısı 

A) Fayda Yarar Zararsız 

B) Siyah Kara Beyaz 

C) İhtiyar Yaşlı Genç 

D) Mutlu Sevinçli Üzgün 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay 

sebebiyle birlikte verilmiştir? 

A) Annem için yapamayacağım bir şey yoktur. 

B) Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş. 

C)  Siz de bizimle birlikte bir bardak süt için.  

D) Çantasının içinde oyuncakları da vardı. 
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11. Yukarıda açıklaması yapılan deyim hangi 

seçenekte verilmiştir? 

A) Yolu açık olmak           B) Sinek olmak 

C) Hava almak                  D) Sinek avlamak 

 

12. Spor yaparken yaşımız, hastalıklarımız, vücut 

özelliklerimiz mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kilolu ve belli yaşın üzerindeki insanlar halı saha 

maçlarından uzak durmalı, bel ve boyun problemi olanlar 

halter kaldırmamalı, kalça veya bacağında herhangi bir 

problem yaşayanlar basketbol, voleybol gibi sporlardan 

uzak durmalıdır. 

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Herkes, özelliklerine uygun spor dalını seçmelidir. 

B) Belli yaşın üzerindeki insanlar spor yapamaz. 

C) Hastalıkları yenmede spor etkili bir araçtır. 

D) Belli yaşın üzerindeki herkes spor yapabilir. 

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme 

yapılmıştır? 

A) Şimdi tarlalarda güneş vardır. 

Karlar donmuştur otların uçlarında. 
 

B) Bekleme, ağlama, beni çağırma 

Tükendi dermanım gelemiyorum. 
 

C) Dinle yolcu, bu ses onun sesidir 

Sinsi adımlarla akşam yürüyor 
 

D) Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 

Sokak lambaları birden yanıyor        
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14. “Ben yazdığım bir hikayenin on yıl sonra da yüz yıl 

sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim.’’ diyen 

bir yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? 

A) Hikayelerini anlaşılır bir dille yazdığını 

B) Hikayelerinin kalıcı olmasını amaçladığını 

C) İleride hikayelerinden çok para kazanacağını 

D) Yazdığı hikayenin herkesçe sevilmesini beklediğini 

 

I. Bu sabah çok geç uyandım. 

II. Acele ettikçe elim ayağıma dolaşıyordu. 

III. Birden bugünün Pazar olduğunu hatırladım. 

IV. Okula yetişmek için fazla vaktim yoktu. 

15. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf 

oluşturulursa sıralama nasıl olur? 

A) I – II – III – IV           B) I – IV – II – III            

C) II – III – I – IV          D) III – II – I - IV 

 
16. Yukarıdaki grafikte Mert’in Türkçe dersinden yıl 

içinde aldığı puanlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 

yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Mert, en yüksek notu 6. sınavda almıştır. 

B) Mert, en düşük notu 1. sınavda almıştır.   

C) En çok yanlışı 3. sınavda yapmıştır. 

D) Mert’in 5. sınav notu ilk sınavından daha yüksektir. 

 

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hem yapım eki 

hem de çekim eki vardır? 

A) tarlada  B) odunluk      

C) çiçekçide  D) yolculuk 

 

Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük 

parçasıdır. Diğer bir ifadeyle sözcükte bulunan tüm 

yapım ve çekim ekleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan 

anlamlı kısım, o sözcüğün kökü sayılmaktadır. Bir 

sözcüğün kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam 

bakımından ilişkili olmak zorundadır. 

18. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün 

kökü yanlış gösterilmiştir? 

A) Nasrettin Hoca bir gün yabancı bir köyde misafir olur. 

B) Davranışlarındaki incelik kimsenin gözünden kaçmadı. 

C) Kütüphane yıllar önce bir yangında hasar görmüş. 

D) Dolunayın parlak görüntüsü herkesi çok etkiledi. 

 

19.  “Bilme-“ kelimesi hangi eki alırsa kelimenin 

sonundaki “e” harfi daralıp “i” harfine dönüşür? 

A) -yen          B) -yor           C)  -yecek           D)  -yip 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Ülkede son günlerde yaşananlar, birlik ve beraberlik 

içinde olmayı öğretmişti. 

B) Kitabın arka kapağında yer alan özeti okumaya başladım. 

C) Kadın öylesine safdı ki aklından hiç kötülük geçirmiyordu. 

D) İş yerine geldim ve hemen masanın üzerindeki kağıtlara 

baktım. 

 

Murat Çalışır 

Türkçe Öğretmeni 
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