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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Karşıma köpek çıkınca birden sıçradım.

B) Bu soğuk tavırların benim hoşuma gitmedi.

C) Cevizin sert kabuğunu bir türlü kıramadım.

D) Ablam boş bardakları mutfağa götürdü.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak duygusu

vardır?

A) Düğünde hangi elbisemi giyeceğimi bilmiyorum.

B) Zavallı kedi yağmurda sırılsıklam olmuş.

C) Keşke zamanında sizin sözünüzü dinleseydim.

D) Doğum günüm için bana ne aldı acaba?

3. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden

hangisine nokta konulmaz?

A) Seçmeli ders olarak Alm( )yı seçtim.

B) 7( ) Nisan( ) 2009’da göreve başladım.

C) Bu işten toplam 21( )500 lira kazandım.

D) Sene sonunda sınıfça bir etkinlik yaparız( )

4. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım farklı bir kişi

tarafından yapılmıştır?

A) İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum.

Babadan kalma ev, anamın sayesinde gürül gürül

işliyordu. Bense orada kafamı kuma sokmuş

devekuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve

gecemi burada geçirecektim.

B) Bugün karşı arsaya yığılı kalasları kaldırdılar.

Kocaman kamyonlar onca kalası iki saat içinde aldı

gitti. Hiç ayrılmadım pencereden. Annem bir iki kere

“Ne oturuyorsun, ortalık süpürülecek!” dedi,

aldırmadım.

C) Bizim oralarda turna kuşuyla göz göze gelen ilk

çocuktum belki de. Belki de değil kesindi bu.

Arkadaşlarıma o hikâyeyi yüzüncü kez anlatırken

duyduğum gurur ve mutluluk doyumsuzdu.

D) Çocukluktan ilk gençliğe Ilgaz Dağlarında geçmişti.

Çamın bulutu, bulutun çimeni okşadığı; saçlarını

taradığı, dağ çiçeklerinin ve reçine kokusunun yeri

göğü sardığı bir köyde büyümüştü. Bunun için mi

suçlanıyordu?

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ayraç içinde

yanlış gösterilmiştir?

A) Askılar (As-) B) Dizgici ( Diz-)

C) Güreşçiler (Gür) D) Görüşme (Gör-)

7. Son yarışmacı yarışmada ……… 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 

öznel bir cümle oluşur? 

A) son soruyu bilemedi.

B) doksan puan kazandı.

C) çok heyecanlı görünüyordu.

D) barajı geçemedi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir

ifadeye yer verilmiştir?

A) Bulutlar, yağmur bekleyen çiftçileri mutlu ettikleri için

seviniyordu.

B) O kadar çalıştıktan sonra kolumu kaldıracak hâlim

kalmamıştı.

C) Çoban köpeği, karnını doyurduktan sonra sürünün

yanına gitti.

D) Okulların açıldığı ilk gün heyecanla okula gitmiş,

arkadaşlarıma kavuşmuştum.

9. Sözcüğün kendisiyle ilişkili ve anlamlı en küçük parçasına

kök denir.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök

hâlindedir?

A) Yangın B) Dilekçe

C) Saksı D) Gözcü

10. İnsan dışı varlılara insana ait özellikler vermeye

kişileştirme denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme

kullanılmıştır?

A) Bu sabah tavukların yemlerini ben verdim.

B) Bu kıvrımlı yol, dağın zirvesine kadar çıkıyor.

C) Hüzünlü ağaçlar bana sonbaharı anımsatıyor.

D) Papağan, sahibinin söylediklerini tekrarlıyordu.

5. “Atmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bir

yerden başka bir yere taşımak” anlamında

kullanılmıştır?

A) Elindeki taşı göle doğru attı.

B) Murat’ın attığı son gol çok güzeldi.

C) Ninem sırtına bir şal atıp dışarı çıktı.

D) Benim eşyaları arabanla bizim eve atalım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı unsura yer

verilmiştir?

A) Her gün dünyanın işini yapıyorum.

B) Sabaha kadar ders çalıştım.

C) Buraya kadar hiç dinlenmeden geldik.

D) O akşam yemekte yirmi bir kişi vardı.
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12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi

gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Kara haberi duyurmak muhtara düşmüştü.

B) Ben artık bu arabadan iyice soğudum.

C) Fırından birkaç pişkin ekmek al da gel.

D) Bu haber tüm aileyi âdeta yıkmıştı.

13. Kirazın derisinin altında kiraz

Narın içinde nar

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var

Canıma ciğerime dek işlemiş

Canıma ciğerime
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Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Memleket sevgisi

B) Umut

C) Korku

D) Pişmanlık

14. Çocuk oyunları, çocuğun gelecek yaşantısında gerekli

olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık

niteliği taşıyor. Çocuklar arkadaşları ile oyun oynamaya

başladığı zaman toplumsal ilişkileri de öğrenmeye başlıyor

ve oyunlarla birlikte yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek

için sorumluluk duyguları artıyor. Çocuğun toplumu ve

çevresindekileri tanımasına yardımcı oluyor.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların oynadığı oyunlara dikkat etmek gerekir.

B) Çocuk oyunları onların ilişkileri öğrenmesine

yardımcı olur.

C) Çocuklar birbirleriyle oyun oynamayı çok sever.

D) Toplumsal ilişkileri güçlü olan ülkelerde çocuklar

mutlu olur.

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi

sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

A) Arkadaşımla bugün oyuncak aldık.

B) Buraya bir odunluk yapmayı düşünüyorum.

C) Salih, çok güzel resimler yapmış.

D) Tahta silgisi dün yine kaybolmuş.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül “eş görevli

sözcükleri ayırmak için” kullanılmıştır?

A) Yanıma peynir, domates ve ekmek aldım.

B) Camı açtı, bizi eve davet etti.

C) O, eskiden beri böyle çalışkandır.

D) Neden geç geldiniz, diye sordu.

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı

yanlış verilmiştir?

A) Gayret – çaba

B) İhtimal – olanak

C) Kalp – yürek

D) Uzak – ırak

18. Çocuk kitapları seçerken çocukların dünyaya umutla ve

gerçekçi gözle bakabilmelerini sağlayan, sosyal ve doğal

çevre değerlerini önemsemeyi ana eksen alan edebiyat

ürünleri seçilmelidir. Konu ve resim seçimlerinde çocuğu

gerçek hayattan koparacak, düşsel ve fantastik olanı

gerçekleştirmeye yöneltecek etkilerin olmamasına dikkat

edilmelidir. Ayrıca insan, hayat ve toplum hakkında kötü

ve zararlı telkinler içeren eserler ayıklanmalı ve

çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklar için kitap seçimi

B) Çocuk gelişiminin önemi

C) Kitap okumanın faydaları

D) Toplumda kitap kültürü

19. Aşağıdaki tabloda cümleler öznellik-nesnelliklerine göre

incelenmiştir:

Cümle 
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z
n

e
l 

N
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e
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I. Uzaya gitmek insanların ilgisini 
hep çekmiştir. 

x 

II. Kışın kayak yapmak üzere 
Uludağ’a gittik. 

x 

III. Demiryolu yolculuğu çok 
güvenli ve zevklidir. 

x 

IV. Bu bina, Selçuklular tarafından 
yapılmıştır. 

x 

Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin özelliği 

yanlış işaretlenmiştir? 

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

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler

bir arada kullanılmıştır?

A) Annem olgun veya ham demeden tüm domatesleri

topladı.

B) Bu kadar zaman sonra beni neden aradın?

C) Yağmur diner dinmez dışarıdaki odunları toplayın.

D) El kadar çocukla neden tartışıyorsun ki?

Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim




