
 

 
SORULAR 

      

1. SORU:                                                                  5 Puan  5. SORU:                                                                 5 Puan
Baharın gelmesiyle tomurcuklar açılmaya başladı.  
Tüm ağaçlar beyaz, pembe, mor hemen her renkten  
çiçekler açıyor. Bahçenin arka tarafında badem ve  
akasya; ön kısmında ise ceviz, zeytin ve ayva ağaçları  
var. Ağaçlar, rüzgârın etkisiyle bize selam vermek için  
eğilip tekrar hazır ol vaziyetini alıyorlar. Evin karşısındaki  
tepeler kış boyu üzerlerinde taşıdıkları gri elbiselerini  
çıkarıp attılar. Şimdi bütün tepelerde yeşilin zümrüt  
tonlarını görmek mümkün. Masmavi gökyüzü ise bu  
güzelliğin ayrı bir parçası. 
Bu parçada kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden  
hangileridir? 
A) Bahçe ve gökyüzü 
B) Ağaçlar ve tepeler 
C) Çiçekler ve gökyüzü 
D) Bahar ve tomurcuklar 
2. SORU:                                                                   5 Puan 
Zor olan kahramanca ölmek değil; onurlu yaşamaktır. 
Bu cümleye anlamca en yakın cümle, 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Onurlu bir yaşam, kahramanca ölmekten daha 
zordur. 
B) Onurlu bir yaşam, zor elde edilir. 
C) Önemli olan nasıl değil; ne uğruna öldüğümüzdür. 
D) İnsanlar için ölüm, kahramanca olmalıdır. 

3. SORU:                                                                   5 Puan 
"Seni seviyor ve saygı duyuyorum." cümlesindekine 

benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 

hangisinde vardır?  

A) Elbette yarın gelebilir. 

B) Görüşlerimi beğendiği gibi katılıyor da.  

C) Ben göreve daha yeni başladım.  

D) Herkes rahatsız ve iyi değil. 

4. SORU:                                                                   5 Puan       
(1) Onu daha bir aydır tanıyordum; kişilik özellikleri 
hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyordum. (2) Çok iyi 
bir arkadaş, çok iyi bir sırdaştı; onunla paylaştıklarım 
her zaman onda kalıyordu. (3) Oldukça değişken bir 
ruh hâline sahipti. (4) Bazen mutluluktan uçardı, 
etrafına neşe saçardı ama bazen dünya başına 
yıkılmışçasına kendi kabuğuna çekilirdi. 
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde, bir varlığın karşıt durumlarından söz 
edilmiştir? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 

6. SORU:                                                                 5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli olduğu 
halde nesne almamış bir fiil kullanılmıştır?  
A) Kitapları, raflara yerleştirdim. 
B) Şimdi geliyorum, biraz bekleyin. 
C) Bana, gezide çektirdiği fotoğrafları gösterdi. 
D) Babasıyla köye gideceğine seviniyor.  
7. SORU:                                                                 5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 
kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? 
A) 1945’te Anadolu’nun Doğu’sundan gelip 

İstanbul’a yerleşmişlerdi. 
B) Peyami Safa, 7 Haziran 1957 tarihli gazetede 

Ahmet Haşim’i konu alan bir yazı yazar. 
C) Bu ayaklanmalar esnasında Başçavuş Talip de 

şehit olmuştur. 
D) Kahvenin bir köşesinde oturan Avukat Şeref Bey, 

bu saldırıyı beklemiyordu. 
 

8. SORU:                                                                   5 Puan 
Ağır adımlarla ilerlerken yolun kenarında, bir eski 
heybe gibi bırakılmış bir ihtiyar kadın buldum. 
Kupkuru, kapkara bir yaşlı kadın... Üstü başı o kadar 
parça parça idi ki, ilk görüşte yere bir tarla korkuluğu 
yuvarlanmış sandım. 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) İkileme ve pekiştirmelerden yararlanılmıştır. 
B) Betimleme yapılmıştır. 
C) Benzetmeler yapılmıştır. 
D) Farklı duyulardan yararlanılmıştır. 
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Bazı insanlar çok çabuk dost sahibi olurlar. Emek 
ve ilgilerini bir başkasına hemencecik yöneltirler. 
İlişkilerini çabucak derinleştirir, ilerletirler. Kendi 
benlikleriyle başkalarının benliklerini 
kaynaştırıverirler. Oysa dostluk kısık ateşte yavaş 
yavaş pişen bir yemektir. 
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Herkesle kolay dostluk kurulamayacağı 
B) Gerçek dostu bulmanın zor olacağı 
C) Dostluğun bir anda değil zamanla 

olgunlaşacağı 
D) Kalıcı dostlukların hemencecik kurulabileceği 
 



 

9. SORU:                                                                 5 Puan 
“Fiilimsi eki alan bazı sözcükler bir varlık veya 
kavramın adı olabilir.” 
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden 
hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek değildir? 
A) Yağmurun dineceği yok, en iyisi silecekleri 

çalıştırayım. 
B) Bu pazar sabahında mutfaktan gelen kızartma 

kokuları iştahımı kabartmıştı. 
C) Arkadaşlarla ormana kızılcık toplamaya gideceğiz 

bugün. 
D) Pastaneden aldığım açmalar dahi bu sabah beni 

doyuramazdı. 
10. SORU:                                                                5 Puan 
Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini 
kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, 
doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe 
kullanılan, çok canlı, anlamlı bir sözcük, bir süre 
sonra ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun 
nedeni, gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara 
gereksinimidir. 
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler. 
B) Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, 
gelişir ve zamanı gelince de ölürler. 
C) Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır. 
D) Hiçbir ulus geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez. 
11. SORU:                                                              5 Puan 
Yanında damla damla bittiğimi duyarım (   ) 

Yoklarım yerinde mi yüzüm (  ) alnım (   ) saçlarım (   ) 

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama 

işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 

A) (.) (;) (;) (?)  B) (;) (,) (,) (?)   C) (.) (,) (,) (?)  D) (.) (?) (,) (.) 

 

12. SORU:                                                              5 Puan 
      Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı  

Aradım bir ömür arkadaşımı  
Ölsem dikecek yok mezar taşımı 
Hâlime ben bile hayret ederim. 

Bu dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?  
A) Yalnız    B) Heyecanlı     C) Ümitsiz    D) Karamsar  
13. SORU:                                                                 5 Puan 
“Gökyüzünde birkaç beyaz bulut kümesi, ağır ritimli 
yolculuğuna devam ediyordu.” cümlesinin yapı 
bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tek yüklemli cümle          B)  Fiilimsi bulunan cümle        
C)  Birden çok yüklemli cümle   D)  Bağlacı olan cümle 
14. SORU:                                                                5 Puan 
“Elde edilen kitapları dört arkadaş, nöbetleşe 
okudular.” cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 
A) etken-geçişsiz                     B) dönüşlü-geçişli 
C) etken-geçişli                        D) edilgen-geçişsiz 

15. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada 
yanlışlık yapılmıştır? 
A) Buraya / şehrin boğucu sıcağından kaçanlar / 
gelirler. 
B) Havuzun içinde / belki bir milyon kurbağa / avazı 
çıktığı kadar / bağırıyordu. 
C) Güneş / bulanık bir ışık uzatarak / arkların durgun 
sularını / yer yer / parlatıyordu. 
D) Suyu çekilmiş / bir sel yatağı gibi duran / sokak 
akşama doğru / hareketlenir. 
16. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman 
kavramı üzerindedir? 
A) Ali, yarın akşam uçakla Adana'ya gidecek. 
B) Yarın akşam uçakla Adana'ya Ali gidecek. 
C) Ali, Adana'ya uçakla yarın akşam gidecek. 
D) Ali, Adana'ya yarın akşam uçakla gidecek. 
17. SORU:                                                               5  Puan 
 I.   konuşmaktan                    II.  acı da olsa 
 III.  başarılı olmak için           IV.  çekinmeyiniz 
                             V.   gerçekleri 
Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı 
ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl 
olur? 
A) III - II - V – I – IV                      B) II – III – V – IV - I 
C) III – IV – II – V – I                    D) III – V – I – IV – II 
18. SORU:                                                             5 Puan 
1 ve 2. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. 
2 ve 3. sözcükler arsında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre 
düzenlenmiştir? 
        1          2          3 

A)  eylem fiil isim 

B)  güzel çirkin hoş 

C)  bulanık duru berrak 

D)  çok fazla az 

 
19. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan 
çok, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur? 
A) Ne yapacağınıza karar verebildiniz mi? 
B) Bu yıl ürünün kalitesi nasıl? 
C) Hangimiz seyahat etmeyi sevmeyiz? 
D) Kiminle görüşmeyi düşünüyorsunuz? 
20. SORU:                                                              5 Puan 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öneri gerekçesiyle 
birlikte verilmiştir? 
A)  Bu kitaba bir de ön söz yazmayı düşünün. 
B)  Dinlemek dersin özüdür, tek kelime bile 
kaçırmayın.                                                            
C)  Önce amcanıza, sonra dayınıza uğrayın. 
D)  Kitabın içeriğine bakın, şekline değil. 
 
Başarılar Dilerim.                       MESUT HAYAT                    
                                                   Türkçe Öğretmeni  


