
 

 
SORULAR 

 
1.SORU:                                                                    5 Puan  5.SORU                                                                    5 Puan
I. Dengesini yitirerek yere serilmek, devrilmek, yıkılmak 
II. Aşırı ilgi ya da sevgi göstermek 
III. Yerinde olmak, yakışık almak, uygun olmak 
IV. Görevi, ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak 
“Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
numaralanmış anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? 
A) Yıllardır küs olan iki kardeşi barıştırma işi sana düşer. 
B) Tek çocuk olduğundan ailesi üzerine çok düşüyor. 
C) Asırlık çınar birkaç balta darbesiyle yerlere düştü. 
D) İş bulabilmenin umuduyla düştü gurbet yollarına.
2.SORU:                                                                    5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz konusu işin 
birkaç kez yapıldığı anlamı yoktur?  
A)  Bunu nasıl yapacağını bir kez de ben sana 
anlatayım.  
B)  Ben sana bunu nasıl yapacağını bir kez anlatayım.  
C)  Ben de sana bunu nasıl yapacağını bir kez 
anlatayım.  
D)  Bir kez de sana bunu nasıl yapacağını ben 
anlatayım. 
 
3.SORU                                                                     5 Puan 
Şair, bir okulun davetlisi olarak gittiği İzmir’de 

şiirseverlerle buluştu. Bu buluşmada dinleyicilere şiir 

macerasını anlatıp eserlerinden örnekler sundu. 

Dinleyicilerin merak ettiği soruları cevaplayan şair, 

sohbet sonrası kitaplarını imzaladı ve Anadolu’nun 

her köşesine şiir tohumları ekmekten mutlu 

olduğunu söyledi. 

 Bu parçada geçen “şiir tohumları ekmek” sözüyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

A) İnsanların şiire ilgi duymasını sağlamak 
B) Şiirin anlaşılmasını sağlamak 
C) Öğrencilere şiir yazmayı öğretmek 
D) Değişik türlerde şiirler yazmak 
 
4.SORU:                                                                    5 Puan 
I. İki ya da üç haftadan fazla yaşıyacağını sanmıyorum.  
II. Eve döndüğünde onu bekleyen işlerinden sözetti. 
III. Görevim hem hastam hemde ailesi için duyduğum 
acıya dayanmaktır.  
IV. Onun kendi kendini tanımasına yardımcı mı olmalıyım? 
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmamıştır?  
A) I.   B) II.  C) III.     D) IV.    

6.SORU:                                                                        5 Puan 
Aşağıdaki sorulardan hangisi, özneyi buldurmaya 
yöneliktir? 
A) – Bu saatte nereden geliyorsun? 

– Okuldan. 
B) – Bana çarşıdan ne aldın? 

– Kalem. 
C) – Meyvelerden hangisi bozulmuş? 

– Muz. 
D) – Sınav ne zamandı? 

– İkide. 

7.SORU:                                                                 5 Puan 
Ben öyle her şeyi hemen yazalım, günü gününe not 
edelim demiyorum. İnsan elbette birçok şey yaşar. 
Ama bunların hepsini aklında tutamaz ki. Aklımızda 
ilginç olanlar kalır değil mi? Yoksa kim yirmi gün önce 
öğle yemeğinde ne yediğini hatırlıyor, söylesin 
bakalım. Dediğim gibi insan yazarken önce başından 
geçen ilginçlikleri ve o ilginçliklerin yaşamında iz 
bırakmasını önemsemelidir. Sonra da onları gerekli 
dil yeterliliği ile işleyip okuyucusunun duygu 
dünyasına yollamalıdır. 
Bu parçada konuşan kişinin sözünü ettiği metin türü 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Biyografi     B) Günlük     C) Deneme   D) Anı 
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     Eskiden şirin mi şirin bir mahalle bakkalımız vardı: 
Emin amca. Bayramlarda harçlıkları cebimize 
koyduğumuzda soluğu onun yanında alırdık. 
Şekerler, balonlar, patpatlar bizi mutlu etmeye 
yeterdi. Bakkala gelen müşteri kim olursa olsun 
iki laf edilmemişse alışveriş tamam sayılmazdı. 
Emin amca, mahallede olan biten her şeyin 
kendisiyle konuşulduğu tek kişiydi sanki. Her 
haber ona ulaşır, her bilgi sıcağı sıcağına ondan 
alınırdı. Bizi bizden iyi tanırdı o. Şimdilerde 
süpermarket raflarında asla bulamayacağınız bir 
tatlılık, bir huzur vardı onda, onun küçücük 
bakkalında. (…) 

 
 Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre 

aşağıdaki yargılardan hangisi getirilemez? 
 

A) O güzelim günleri özlüyorum şimdi. 
B) Değişim, güzel şeyleri de alıp götürdü. 
C) Küçük şeylerle mutlu olabilmek ne güzeldi! 
D) İyi ki artık büyük alışveriş merkezleri var. 

 
 



 

8.SORU:                                                                        5 Puan 
      Ne güzel enseyi geçmemesi saçların 

 Alnımızda bitmesi 
 Tane tane olması kirpiklerin 
 Tel tel olması kaşların 
 Ne güzel insan yüzü 
 Elmacık kemiği ve on parmak 
 Ya dünyamız bütün bu mevsimler 
 Bulutlar, telli kavak ve İstanbul 
 Bu şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Dünyaya farklı bir gözle bakmaktadır. 
B) Gördüğü şeylere hayranlık duymaktadır. 
C) İnsan ve çevre ile ilgili birtakım düşünceleri vardır. 

D) Sevgi dolu bir insandır. 
9.SORU:                                                                        5 Puan 

• Eş görevli sözcükleri ayırmak için 

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra 

• Sıralı cümleleri ayırmak için 
Aşağıdakilerin hangisinde virgül, sıralanmış 
görevlerinin dışında bir görevde kullanılmıştır? 
A) Gün boyu çok yoruldum, psikolojim bozuldu. 
B) Sakin olun çocuklar, diye seslendi. 
C) Komşular, bu dar günümüzde hep yanımızdaydı. 
D) Amasya’yı, Tokat’ı, Çorum’u gezdik. 
10. SORU:                                                                     5 Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı 
vurgulanmıştır? 
A) Önümüzdeki hafta sizi Bursa’da bekleyeceğiz. 
B) Dolma kalemi kardeşine hediye etmiş. 
C) Büyükbabam, her akşam erkenden uyur. 
D) Kütüphaneden aldığım kitabı ablama verdim. 
11. SORU:                                                              10 Puan 
Çorum, Niğde, Bolu, Konya ve Muş illerinden bir spor 
müsabakasına katılan 12, 15, 18, 24 ve 25 
yaşlarındaki Akın, Basri, Hayri, Kâmil ve Mert adlı 
öğrencilerin yaşları ve geldikleri yerlerle ilgili 
bilinenler şunlardır:  
- Yaşı en küçük olan kişi Bolu’dan, yaşı en büyük olan 
kişi Konya’dan katılmıştır.  
- Çorum’dan gelen Hayri, Muştan gelen Mert’ten üç 
yaş küçüktür.  
- Akın, Kamil’den büyüktür.  
Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle doğrudur?  
A) Akın, Niğde’den katılmıştır.  
B) Kâmil, Bolu’dan katılmıştır.  
C) Mert, 15 yaşındadır.  
D) Hayri sadece bir kişiden büyüktür. 
12. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
A) Dışarı işleriyle ben, evdeki işlerle eşim meşgul olur. 
B) Yergilerimizde olduğu gibi övgülerimizde de ölçülü 

olmalıyız.  
C) Susuyorlar; dut yemiş bülbül gibi susuyorlar.  
D) Türkçe, kökeni dünya dilleri içinde en eski devirlere 

dayanan dillerden biridir. 
 

 

13. SORU:                                                                    5 Puan 

”Elinde imkân olduğu halde fazla mal ve kazanç 
imkânı aramayan, zorunlu ihtiyaçları karşılanınca 
bununla yetinen bir kişiydi.” cümlesinden sonra anlamı 

pekiştirmek için aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Gönlü kırıktı           B) Gözü gönlü toktu 
C) Eli sıkıydı                 D) Ağır canlıydı 
 

14. SORU                                                                10 Puan 
Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. 
a) Akşam öylece boş bir bankta oturup insanlara 
bakarken şimdiye kadar yaptıklarımın aslında benim 
isteklerim olmadığını anlamıştım. 
 
 
 
 
 
 
b) Gerçek arzularımın peşinden koşmaya cesaret 
edememiş olan ben, sadece benden beklenenleri 
yerine getirmiştim. 
 
 
 
 
 
 
 
15. SORU:                                                             10 Puan 
 

“Başarılı olmak için çıktığın yolda bir gözün 
başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse hedefine 
ulaşmak için kullanabileceğin tek gözün kalır.” bu 
cümlede anlatılmak isteneni bir cümle ile yazınız.  
 
 
 
 
 

16. SORU:                                                              10 Puan 
Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını altlarına 
yazınız.  
 
a) Ömrümde zararsız günümü bilmem 
    Her senede yüz milyonluk kârım var 
 
 
 
b) Çardak altları bitti, bitti üzümün tadı, 
    Artık ihtiyar çamların, servilerin saltanatı. 

 
 
 

…………………… 
Türkçe Öğretmeni 



 

 
Cevaplar 
14. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. 
a) Akşam öylece boş bir bankta oturup insanlara 
bakarken: Zarf Tamlayıcısı  
Şimdiye kadar yaptıklarımın aslında benim isteklerim 
olmadığını: Belirtili nesne  
Anlamıştım: Yüklem 
 
 
b) Gerçek arzularımın peşinden koşmaya cesaret 
edememiş olan ben: Özne 
Sadece: Zarf tamlayıcısı  
benden beklenenleri: Belirtili nesne  
yerine getirmiştim: Yüklem 
 
15. Kendi çaba ve çalışmalarına odaklanan kişiler, 
başarıya daha kolay ulaşır. 
 
16. 
 

a) Tezat 
b) Kişileştirme 


