
1. “Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ 

Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Deprem yüzünden bazı evlerin çatısı çöktü.  

B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. 

C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. 

D) Köpeğim yanımda koşarken birden yere çöktü.  

 

2. Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor. 

“Vurmak” sözcüğünün bu cümledeki anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumsuz yönde etkilemek 

B) Hızla değmek, çarpmak 

C) Üzerine düşmek, yansımak 

D) Duyulmak, hissedilmek 

 

3. Her şey yerli yerinde; havuz başında servi 

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan 

Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan, 

Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. 

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? 

A) Benzetme  B) Abartma 

C) Kişileştirme D) Konuşturma  

 

4. Bana yıllar önce verdiğin çiçekler hâlâ kitabımın 

arasında duruyor. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile 

özdeştir? 

A) Bir gün onunla karşılaşabileceğimi asla tahmin 

etmezdim.  

B) Depremin yaraları yıllar geçse de sarılamaz.  

C) Bu hastalık hiçbir şeyi ertelemememiz gerektiğini 

öğretti.  

D) Bu olaydan sonra tamamen içine kapandı. 

 

5. Uykuların kaçar geceleri 

                          I 

Bir türlü sabah olmayı bilmez 

                                            II 

Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya 

    III 

Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında 

           IV 

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-

fiildir? 

 

A) I. B) II. C) III. D) IV. 

 

 

 

 

 

 

6. Bu sabah hava berrak 

Bu sabah her şey billurdan gibi. 

Gök masmavi bu sabah, 

Güzel şeyler düşünelim diye. 

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şaşkınlık             B) Memleket özlemi   

C) Yaşama sevinci  D) Doğa sevgisi 

 

7. Sporun insan sağlığına sayısız faydası vardır. Düzenli 

spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları 

gibi yaşam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. 

İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem 

bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir 

yaşam için, ilerleyen yaşları beklemeden hatta 

çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı 

kazanılmalıdır. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Spor yapmayanların sorunları 

B) Düzenli spor yapmanın önemi 

C) Sporun önlediği hastalıklar 

D) Çocukların spor alışkanlıkları 

 

8. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya’da. Sonbahar 

mevsiminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı 

olduğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o 

yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek 

çaktı körfezin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her 

yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök 

gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfezin karşı 

kıyısının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü 

Ayşe. 

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

yoktur? 

A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? 

B) Olay nerede gerçekleşmiştir? 

C) Kahramanın özellikleri nelerdir? 

D) Olay ne zaman yaşanmıştır? 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili 

bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Hâlâ ilk günki gibi duruyordu yaşlı çınar.  

B) Hep birlikte yarınki oyun için bilet aldık. 

C) Ne yazık ki artık kimse karşısındakini dinlemiyor. 

D) En sonunda anladım ki maçı kazanamayacağız. 

 

10. Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde 

zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir 

sözcük vardır? 

A) İlçemizde uçurtma şenliği yapılacakmış.  

B) Yorulsa da bahçesini kazmaya devam etti. 

C) Ödevlerini erken teslim etme telaşına düştü. 

D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı akıl edememiş.  
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11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne 

eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Yardımcımızı hepimiz çok seviyorduk, laf söylet- 

miyorduk. 

B) Yeterince çalışmadığını herkes söylüyor. 

C) Olayın aslını dostlarıma anlatır ve ikna ederim. 

D) Evi temizleyip en sonunda iki çeşit yemek yapıldı.  

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Motorlu taşıtlar havayı kirlettiğinden onları mümkün 

olduğu kadar az kullanmalıyız. 

B) Yeterince çalıştıysan sınav kaygısı taşımana gerek yok. 

C) Evin küçüğü, uyanır uyanmaz elini yüzünü yıkamak için 

banyoya koşmuş. 

D) Aradığın kitabı bulmak için kütüphaneye gidebilirsin. 

 

13. Yazar, kitabının ilk bölümünde bize çalışması ile ilgili 

bilgiler veriyor. Bizce en dişe dokunur çalışma kitabının 

sonunda yer alan hem Türkçe hem de İngilizce basılan 

bölüm. Çünkü yazarın kitabı ne amaçla ve ne koşullarda 

yazdığını buradan öğreniyoruz. 

 

Bu parçada altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Rahatsızlık veren 

B) İşe yarar, önemli 

C) Anlaşılır olan 

D) Okunması güç gelen 

 

14. Tarık Buğra, kaleme aldığı romanlarla Cumhuriyet 

Dönemi romanının önde gelen eserlerini ortaya 

koymuştur. Denemelerinde ise Türk kültür ve medeniyet 

tarihiyle ilgili birçok konuyu işlemiştir. Tiyatro alanında da 

önemli eserler ortaya koyan Tarık Buğra, Kurtuluş 

Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa romanıyla büyük bir 

başarıya imza atmıştır.  

Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır. 

B) Benzetmelerle anlatım güçlendirilmiştir. 

C) Öznel yargılara yer verilmiştir.  

D) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.  

 

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “öz eleştiri yapma 

ve empati kurma” anlamı vardır? 

 

A) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. 

B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını 

almış. 

C) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. 

D) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) 

diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

A) Yoğun siste yürümek nasıl bir şey acaba, diye aklından 

geçirdi. 

B) Genç kadın kapıyı çaldı, kimse kapıyı açmadı.  

C) Soruyu tahtaya yazdı, öğrencilerin çözmesini bekledi.  

D) Çok düşündük, yetkililerle görüştük ve sonuçta evi 

yıkmaya karar verdik. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve 

yüklemden oluşmuştur? 

A) Dağın tepesinden yuvarlanan taşlar aşağıda bir yığına 

dönüştü. 

B) Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. 

C) Hata yaptığını kabul eden kişi, doğru yoldadır. 

D) Amcamların bahçesi, gelen misafirleri büyüledi. 

 

18. 

I. Sen, müsait vakti gelince rüzgârın, 

II. Sonsuzluğa doğru kalkacak, sihirli 

III. Bir gemi gibisin, göklerde demirli, 

IV. Ve ben, rıhtımında bekleyen bir yolcu 

Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf-fiil eki alan bir 

sözcük vardır?  

A) I   B) II C) III D) IV 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümledir? 

A) Zorunlu olmadıkça özel araç kullanmayın, yürümeyi ve 

bisikleti tercih edin. 

B) Antarktika’da penguenlerden başka birçok mikroskobik 

canlı bulunur. 

C) Çok su tüketiyor, çok yolculuk yapıyor, çok fazla yiyip 

içiyoruz. 

D) Gagasının boyu kendi boyundan uzun olan tek kuş, 

kılıç gagalı sinekkuşudur. 

 

20. Azra, Başak, Esma, Mustafa, Serkan ve Tarık isimli altı 

arkadaşın mavi, kırmızı ve siyah rengi sevme durumlarıyla 

ilgili şunlar bilinmektedir: 

• 3 kişi mavi, 2 kişi kırmızı ve 1 kişi de siyah 

sevmektedir. 

• Esma, kırmızı rengi seviyor.  

• Azra, Tarık’tan farklı Başak ile aynı rengi 

seviyor.  

• Serkan, siyah sevmektedir.   

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi mavi rengi 

sevmemektedir?  

A) Azra              B) Tarık         C) Başak      D) Mustafa  

 

 

                                                           Başarılar dilerim. 

                                                           Büşra TAHİROĞLU 

 


