
 
                                        SORULAR 

1.SORU:                                                                    … Puan 

Kan davası yüzünden gencecik çocuğu  ne yazık ki pisi  
pisine vurdular.   
Bu cümlede geçen altı çizili söz öbeğinin yerine                        
aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 
 

A) Bir hiç uğruna  
B) Boş yere 
C) Hiç yoktan  
D) Göz göre göre 

2.SORU:                                                                  …   Puan 

Metin Özdamarlar, akıntıya karşı kürek çekmeseydi 
bugün yüzlerce esere imza atamaz ve bu eserlerin 
gelirlerini LÖSEV’e, Mehmetçik Vakfına bağışlayamazdı. 
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) M. Özdamarlar’ın başarılı bir yazar olduğu 

B) Her türlü zorluğa direnerek onları yendiği 

C) Olmayacak bir iş uğrunda boşa çabaladığı 

D) Başarıya giden yolda destek aldığı 

3.SORU:                                                                    … Puan 

1821’de doğup 1881’de ölen,  günümüzde bile soluk 

alıp veren romanlar ortaya koyan Dostoyevski; 

yapıtlarında, yaşadığı döneme ayna tutmuştur. Sokağı 

olduğu gibi yansıtmanın yanında, yeni bir cümle 

düzeniyle de çağdaşları arasında farklı olduğunu 

göstermiştir. 

Bu parçada sözü edilen sanatçının yapıtlarıyla ilgili 
olarak aşağıdaki kavramların hangisinden söz 
edilmemiştir? 
A) Samimilikten  
B)Kalıcılıktan 
C)Gerçekçilikten 
D)Özgünlükten 
 

4.SORU:                                                                    5 Puan 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi 
görevinde kullanılmamıştır?  
A) Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeydik. 
B) Kırlarda güle oynaya eğlendik. 
C) Sabah yürüyüşleriyle güne zinde başlıyorum. 
D) Dağ başındayken stresten uzak yaşamak harika. 
 
 
 

5.SORU:                                                                     …Puan 

 
"Sepetiniz ve yumurtanız   var mı?" sorusuna cevap 
olabilecek cümle hangi seçenekte doğru yazılmıştır? 
A)          Sepet de var yumurta da var. 
B) Sepetde var yumurta da var. 
C) Sepette var yumurtada var. 
D) Sepet te var yumurta da var. 
 
 

6.SORU:                                                                     …Puan 

 

Sonuna nokta konulmayan kısaltmalara getirilen ekler, 
kesme İşaretiyle ayrılır. Ekler, kısaltmaların okunuşuna 
uygun olarak yazılır. 

 

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinde bu kurala 
uyulmamıştır? 
A) Akşam saatlerinde DSİ'ye geçeceğini söyledi. 
B) THY’nin son kampanyası çok ekonomik olmuş. 
C) Yarın TBMM'yi ziyaret edip Mersin'e döneceğiz.  
D)  Greve TCDD'nin yanı sıra  TMO'nin de katıldığı 
görüldü. 
 
 

7.SORU:                                                                     …Puan 

Aşağıdaki cümlenin anlam özelliğiyle ilgili doğru yolu 
takip ettiğimizde hangi rakama  ulaşılırız? 
 

Anadolu’daki birçok tarihi eser, ne yazık ki 
bakımsızlıktan yıkılacak. 
 

 
Koşul Sonuç                                              Sebep Sonuç 
 

Sahipsiz hayvanlar için 
kapınıza bir tas su koyun. 

Sağlık en değerli 
hazinemizdir. 

 
Amaç Sonuç  Neden Sonuç  Tanım cümlesi Koşul cüm. 
     A) 3    B) 5    C)7   D) 9 
                                                 

8.SORU:                                                                     …Puan 

Bugün, “Dünya Hayvanları Koruma Günü”... Hayvanlar 
aleminde   varlıkları ile insanlığın hayatını kolaylaştıran 
ve zenginleştiren arıların yardımımıza ihtiyacı var. ……….. 
tarımda kullanılan bazı kimyasal maddeler, arıların sinir 
sistemlerini etkileyerek ölmelerine neden oluyor. 
Greenpeace Akdeniz, başlattığı “Hepimiz Aynı 
Kovandayız” projesi ile arıların ölümüne neden olan 
tarım ilaçlarının yasaklanmasını talep ediyor.  
 
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygun olmaz? 
A) Çünkü   B) Zira  
C) Şu nedenle   D)Söz gelimi 
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9.SORU:                                                                     …Puan 

 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük 
kalıcı isim   görevinde değildir? 
 
A) Bu haftaki deneme daha kolaydı. 
B)  Arabanın sileceği yine çalışmıyor. 
C)  Antakya’da yediğim dönerin tadı hala damağımda. 
D) Bu bölgede kızakla kaymak tehlikelidir. 
 

10.SORU:                                                                     …Puan 

 
“Kulak” sözcüğü ile kurulan deyimlerden hangisi “iyice 
,dikkatli dinlemek” anlamına gelmektedir? 
 
A) Kulak ardı etmek         B) Kulak kabartmak           
C) Kulak vermek               D)  Kulak kesilmek 
 

11.SORU:                                                                     …Puan 

Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin, 
 Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin.  
Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır ,bir güldürür; 
Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.  
 
 
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır 
basmaktadır? 
A) Zıtlık   B) Benzetme  
C) Konuşturma   D) Kişileştirme 
 

12.SORU:                                                                     …Puan 

 
Ebru, ”Son okuduğum kitap içerik olarak  Stephen 
King’in ‘Yabancı’ adlı romanına benziyor.” dedi. 
Bu cümleyle ilgili, 

I. Ebru, farklı türlerde eserler okumuştur. 
II. Ebru, aynı içerikte farklı kitaplar okumuştur. 
III. “Yabancı” adlı romanda işlenen konu tüm 

yazarların işlediği bir konudur. 
IV. Ebru, “Yabancı”yı beğenmiştir. 
V. Ebru, birden fazla kitap okumuştur. 

numaralanmış yargılardan hangileri kesin olarak 
çıkarılabilir? 
I ve II B) Yalnızca II C) III ve IV D) II ve V 

 

13.SORU:                                                                     …Puan 

 
Değerli kimselere sataşırlar, onları eleştiriler ; atalarımız 
boşuna  ……………………demişler. 
Yukarıdaki cümle aşağıdaki atasözlerinin hangisiyle 
tamamlanabilir? 

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 
B) Al elmaya taş atan çok olur. 
C) Büyük balık küçük balığı yutar. 
D) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. 

 

 

14.SORU:                                                                     …Puan 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 
diğerlerinden farklı bir anlam (durum-zaman) katmıştır? 

 
A)  Nemrut Dağı’nın doruklarında doyasıya eğlendik. 
B) Seyit Onbaşı olayı yaşarcasına anlatıyordu.  
C) Elazığ’dan ayrılalı neredeyse 25 yıl olmuş. 
D) Abuzittin, hep bilir bilmez konuşurdu. 
 

15.SORU:                                                                     …Puan 

 
 

Yukarıdaki fotoğrafta hangi duygu ön plana 

çıkarılmıştır? 
A) Empati(duygudaşlık)  

B) Yardımlaşma 

C) Özgüven 

D) Özveri 

16.SORU:                                                                     …Puan 

Televizyon   haberlerine  göre Marmaris’te  dün çıkan 
orman yangınında binlerce hektarlık alandaki ağaçlar kül 
oldu. Keşke sadece ağaçlar diyesim geliyor! Sadece 
ağaçları değil; börtü böceğinden, bitkisine, 
karıncasından, yılanına, tavşanından kargasına kadar 
orada yaşayan tüm canlıları etkiledi. Sebebini henüz 
bilmiyoruz. İnsan kaynaklı da olabilir ,iklimsel de .. 
Yaklaşık 10 milyon ağacımız kül oldu. Zararın maddi 
kısmı telafi edilebilir ama o yöredeki “yaşam” maalesef 
geri getirilemez. 
 
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Makale    B) Fıkra    C) Deneme    D) Hatıra 
 

17.SORU:                                                                     …Puan 

Bu sene de baharın gelişini yeni bir öykü kitabıyla 
haber veren yazarın son kitabi okurla buluştu. (ll)Bu 
kitap başta film senaryosu olarak yazılmış bir metin 
aslında.(IIl) Sinema ve televizyon macerası yarıda 
kalan bu yapıt, tertemiz bir aşk hikâyesini anlatıyor. 
(IV)Sinema ve televizyon düşünülerek yazılan öykü 
ve romanlarda daha çok aşk konusuna yer veriliyor. 
(V) Bu, izleyicinin ilgisini daha çok çekmek için 
yapılıyor.(VI) Çünkü izleyicilerin büyük bir kısmı, 
hâlâ acıklı aşk hikâyelerini izlemeyi tercih ediyor. 
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar? 

A) III B) IV C) V D) VI 


