
 

 
SORULAR 

 
SORU 1:                                                                    5 Puan  5.SORU                                                                    5 Puan
Çağımızın en önemli buluşlarından olan internet 
gereğinden fazla kullanıldığında vakit kaybına neden olur. 
Zararlı siteler özellikle çocukların ruh sağlıklarının 
bozulmasında önemli rol oynar. Yine internetin başında 
fazlaca vakit geçirmek göz, boyun, bel ve el bileklerinde 
bazı rahatsızlıklara yol açar. Aile içi ve paylaşım azalır ve 
insanlar gün geçtikçe yalnızlaşmaya başlar. 
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ülkemizde internet kullanımı 
B) Bilinçsiz internet kullanımının zararları 
C) İnternetin göz sağlığına etkileri 
D) İnternetin tarihsel gelişimi
2.SORU:                                                                    5 Puan 
Sağlıklı bir birey günde 2-4 su bardağı yani 0,5-1 litre 
süt tüketebilir. Ancak yüksek tansiyon, kalp, 
şişmanlık gibi sağlık problemleri var ise günlük süt 
miktarını kısıtlamak gerekebilir. Bu kişilere günde 2 
bardak süt içmeleri önerilir. 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Günde en az 1 litre süt tüketilmelidir. 
B) Bazı hastalıkları olanlar günlük süt tüketimlerini 
sınırlandırmalıdır. 
C)  Sağlıklı bireyler günde en fazla 4 su bardağı süt 
tüketmelidir. 
D) Kalp hastası bireyler günde 2 bardak süt 
içebilirler. 
3.SORU                                                                     5 Puan 
Başarılı olmak için çok çalışmak değil, belirli bir 
programa uyarak çalışmak gerekir. Bir gün boyunca 
saatlerce ders çalışıp sonraki günler hiç ders 
çalışmayan öğrencilerin başarılı olma ihtimalleri çok 
düşüktür. Başarı, bir program eşliğinde planlı ve 
sistemli çalışmayla gelecektir. 
Bu parçada verilmek istenen mesaj (ana fikir) 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Başarılı olmak istiyorsak çok çalışmalıyız. 
B) Başarılı öğrenciler sürekli ders çalışırlar. 
C) Başarılı olmak için düzenli çalışmak gerekir. 
D) Zeki öğrenciler çok çalışmadan da başarılı olurlar. 
4.SORU:                                                                    5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir 
noktalama işareti getirilmelidir? 
A) Soruyu nasıl çözdüğünü anlayamadım 
B) Bana filmin ne zaman başlayacağını sordu 
C) Güzel mi güzel bir araba almışlar 
D) Yaptığım ödevi niçin beğenmedin 

6.SORU:                                                                        5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi (şahıs) zamiri 
kullanılmamıştır? 
A) Olayın tüm detaylarını bize anlattı. 
B) Kaybolan kalemimi ve silgimi o bulmuş. 

C) Çok aramama rağmen sizi bulamadım. 

D) Onu hemen çöpe atmanız gerekiyor. 

7.SORU:                                                                 5 Puan 
Sözcüğün sözlükteki ilk anlamına, akla gelen ilk 
anlamına gerçek anlam; sözcüğün gerçek 
anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni 
anlama mecaz anlam denir. 
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“yanmak” sözcüğü gerçek anlamının dışında 
kullanılmıştır? 
A) Evi yanan adamı komşuları teselli etti. 
B) Bu sınavda yüksek not alamayacağıma yanıyorum. 
C) Yazın bazı illerimizde yanan ormanların yerine 
yenileri dikilecek. 
D) Park halindeki arabanın yandığını gören mahalleli 
itfaiyeye haber verdi. 
8.SORU:                                                                        5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmıştır? 
A) Pencereleri kapatıp klimayı açtı. 
 B) Onunla hava kararınca buluşacağız.                  
C) Öğretmen bazı öğrencilerin velilerini çağırdı.                    
D) Doğru söylemek dürüst insanların 
özelliklerindendir. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 
A) Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıktı. 
B) Arkadaşlarımla Beyşehir Gölü’nü gezdik. 

C) Avukat Ahmet bey bizi yanına çağırmış. 

D) Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır. 

 

 



 

9.SORU:                                                                        5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime 
bağlaç değildir? 
A) Öğretmen bana kızmıştı çünkü ödevimi 
yapmamıştım. 
B) Beni yanlış anladı oysa onu kırmak istememiştim. 
C) Anladım ki çalışmadan başarılı olmak mümkün 
değil. 
D) Sınıfımızda kızlar erkeklere göre daha başarılıdır. 
 
10. SORU:                                                                     5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 
yapılmamıştır? 
A) Parmak kadar çocuğa bu kadar kızılır mı? 
B) Şu aralar hayatımda çok fazla sıkıntı var. 
C) Diyet yapınca bir deri bir kemik kalmış. 
D) Burası çok kalabalık, iğne atsan yere düşmez. 
11. SORU:                                                              5 Puan 
“Adam” sözcüğünün önüne aşağıdakilerden hangisi 
getirilirse sırasıyla “niteleme sıfatı- işaret sıfatı- sıra 
sayı sıfat- belgisiz sıfat “getirilmiş olur? 
A) yaşlı- şu-birkaç-ikinci 
B) genç-uzun-üçüncü-birçok 
C) mutlu-öteki-beşinci-birkaç 
D) birçok-bu-dördüncü-üzgün 
12. SORU:                                                              5 Puan 
Sabah ezanına doğru Bursa Ulu Cami’ye vardık. Ulu 
Cami ihtişamı ve mimarisiyle göz kamaştırıyordu. 
Caminin içine girince duvarlardaki hat yazıları olsun 
caminin içindeki havuzu olsun şaheserdi . Her yeri 
buram buram tarih kokuyordu. Abdesti içerdeki 
havuzdan aldım, bir kenara oturup kafamı havaya 
doğru kaldırdım ve muhteşem bir görüntü ile 
karşılaştım. Caminin 20 tane kubbesi vardı. Her 
birine hayran kalmıştım. Sabah namazını kıldıktan 
sonra hat sanatıyla yapılan yazıları incelemeye 
başladım.  
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anı         B) Masal        C) Mektup       D) Gezi yazısı 
13. SORU:                                                                    5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden (sebep)-sonuç 
cümlesidir? 
A) Sınavdan yüksek not almak için çabalıyorum. 
B) Çok çalışırsan yüksek not alabilirsin. 
C) Soruya cevap vermek için parmak kaldırdı. 
D) Sınavı kazandığım için çok mutlu oldum. 

 
14. SORU                                                                5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişisel yorum içeren 
(öznel) bir cümledir? 
A) Durakta siyah ceketli bir adam bekliyordu. 
B) Ayakkabıları yırtık, acınacak haldeki bu adamın 
haline çok üzüldüm. 
C) Adama nereye gideceğini sordum. 
D) Adam, oğlunun dükkânına gideceğini söyledi. 

15. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü 
edat olarak kullanılmıştır? 
A) Çayı çok seviyorum ancak fazla içince rahatsız 
oluyorum. 
B) Bu soruyu sınıfta ancak sen çözebilirsin. 
C) Onun arkasından koştum ancak yetişemedim. 
D) İş yerine geldim ancak seni göremedim. 

 
16. SORU:                                                              5 Puan 

“İle” sözcüğü cümlede hem edat hem de bağlaç 
olarak kullanılabilen sözcüklerden biridir. 
Bu bilgiye göre; 

I. Marketten peynir ile zeytin aldım. 
II. Hafta sonu Konya’ya ablam ile gittim. 
III. Evden okula bisiklet ile gidiyorum. 
IV. Kedi ile köpek en sevdiğim hayvanlardır. 

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde “ile” 
sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır? 
A) I ve II         B) II ve III       C) II ve IV       D) I ve IV 
 
17. SORU:                                                               5  Puan 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “için” edatı 
cümleye “uğruna” anlamı katmıştır? 
A) Senin için tüm zorluklara katlandım. 
B) Ablamı görmek için Erzurum’a gittim. 
C) Yağmur yağdığı için dışarıya çıkamadık. 
D) Birkaç gün için kuzenimin yanına uğrayacağım. 
 
18. SORU:                                                             5 Puan 
                                 I. Şarj kablosu 
                                II. Kapının zili 
                                III. Otobüs durağı 
                                IV. Düdük sesi 
Numaralanmış isim tamlamalarından hangisinin 
tamlayanı tamlayan eklerinden birini, tamlananı ise 
tamlanan eklerinden birini almıştır? 
A) I                 B) II                C) III                D) IV     
                                                                                  
19. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki tamlamalardan hangisi zincirleme isim 
tamlamasıdır? 
A) Arkadaşımın yeni ayakkabısı 
B) Elif’in sarı saçları 
C) Sınıf defterinin sayfaları 
D) Adamın yıpranmış ceketi 
 
20. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlaması değildir? 
A) Yarım ekmek 
B) Mavi bisiklet 
C) Çöp kovası 
D) Çalışkan öğrenci 
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