
 

 

SORU 1 

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden 

hangisinin yazım yanlıştır? 

A) Kaç tane soruyu yalnış yaptın. 

B) Daha dün tıraş oldum şu hale bak. 

C) Bugün laboratuvar dersimiz var. 

D) Maçtan önceki antrenman iptal edildi. 

 

SORU 2 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilim-

siler örneklendirilmiştir? 

A) Seni yanımda gülerken görmeyi en çok iste-

yendim. 

B) Benim yanımda durman için daha ne yapa-

yım? 

C) Bildiğin ev varsa da gidip bakmayalım artık 

yeter. 

D) Beni burada bıraktığında çok küçüktüm. 

 

SORU 3 

Demek valizine her şeyi yerleştirip gideceksin. 

Belirtilen cümleyle çatısı özdeş olan cümle 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buraya bakarsan doğruları görürsün. 

B) Sabah erkenden kalkıp eksiksiz bir şekilde 

hazırlandı. 

C) Meydandaki bütün çöpler bir kenara toplandı. 

D) Ormana yüz bin adet fidan dikildi. 

 

SORU 4 

Kitap okumak insanın ruhunu dinlendiriyor ve sa-

kinlik veriyor. 

Bu cümlede anlatım bozukluğunun nedeni 

nedir? 

A) Nesne eksikliği 

B) Özne eksikliği 

C) Yer tamlayıcısı eksikliği 

D) Zarf tümleci eksikliği 

 

 

SORU 5 

25 Şubat 1907 tarihinde, bugün Bulgaristan sınır-

ları içindeki Gümülcine kazası Eğridere köyünde 

doğdu. Babası, bir piyade yüzbaşısıydı bu yüzden 

görev yeri sık sık değişiyordu ve Sabahattin Ali, 

çocukluk yıllarında İstanbul, Çanakkale, Edremit 

gibi çeşitli şehirlerde yaşadı ve çeşitli okullarda 

okudu. İlköğrenimini Üsküdar, Çanakkale ve Ed-

remit'te yaptı. 1927'de,Balıkesir Muallim Mekte-

bi'ni bitirdi. Aynı yıl Yozgat Cumhuriyet İlkoku-

lu'nda öğretmen oldu. 

Bu metnin türü nedir? 

A) Otobiyografi 

B) Deneme 

C) Biyografi 

D) Anı 

 

 

SORU 6

Hayatta karşıma çıkan bazı engeller şevkimi kırdı

( ) Bu engeller( ) yokluk( ) darlık( ) ilgisizlik( )

Yukarıdaki  boşluklara  hangi noktalama işa-

retleri getirilebilir?

A) (.) (:) (,) (,) (.)

B) (.) (;) (,) (,) (.)

C) (:) (,) (,) (,) (… )

D) (.) (:) (,) (,) (… )

 

 

SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Bizleri ,sizin için çalışanları, öylece bırakıp 

gidiyorsunuz öyle mi? 

B) Öğle yemeğinde et yoksa, biz yemeğe inmiyo-

ruz. 

C) Forma, şort, tozluk içinde her şey dahil elli lira. 

D) Burak, bugünlere gelmek için çok çalıştığını 

söylüyor. 

Sınıf 
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SORU 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü-

ne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Ders saatim azaldığı için bugün okula gitme-

dim.

B) Senin, beni beklediğini Ahmet söyledi.

C) Dün aldığımız kalemlerin hepsi kayboldu.

D) Bunları hak eden kişi en çok çalışandır.

 

 
SORU 9 

Biz buraya akşamdan geldik. 

Bu cümlede vurgulanan öge hangisidir? 

A) Yer tamlayıcısı 

B) Nesne 

C) Özne 

D) Zarf tümleci 

 
 

SORU 10 

Aşağıdaki cümlenin öge dizilişi nasıldır? 

Son yıllarda televizyonlarda pek çok yarışma 

programı izliyoruz. 

A) Yer Tamlayıcısı / Özne / Yüklem 

B) Zarf Tümleci / Yer Tamlayıcısı / Nesne / Yük-

lem 

C) Zarf Tamlayıcısı / Yer Tamlayıcısı / Özne / 

Yüklem 

D) Yer Tamlayıcısı / Yer Tamlayıcısı / Özne / 

Yüklem 

 
 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık 

anlamı yoktur? 

A) Buraya kadar gelmemiş olsaydım da bunları 

görmeseydim. 

B) Keşke ben de sizinle geziye gelseydim. 

C) Keşke seni bu kadar sevmeseydim. 

D) Böyle bir hata yapmamam lazımdı. 

 

SORU 12 

Her yazar yarını göremeyebilir. Bugünle sınırlı 

kalabilir. Bugünün sınırlarını aşmak için yazının 

ve edebiyatın da sınırlarını aşmak gerekir. 

Bu metinde altı çizili sözle anlatılmak istenen 

nedir? 

A) Bazı yazarlar çabuk pes edebilir. 

B) Yazarların bir kısmı sadece günümüzü konu 

edinir. 

C) Bir bölüm yazar kalıcılığı yakalayamayabilir. 

D) Her zaman kullanılan kalıpların dışında eser-

ler verilmelidir. 

 

 

SORU 13 

Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri bakı-

mından hangisi farklıdır? 

A) Defterimi yarın getirmek üzere alabilirsin. 

B) Bu insanların bir zararı olmadığından yıllardır 

burada yaşıyorlar. 

C) Denemelerin yetmeyeceğini görünce sınavı 

yapmaktan vazgeçtik. 

D) Sınıfa girmeyelim diye toplantı var dedi. 

 

 

SORU 14 

Tiftik keçisinin kılları kesilmeden önce su dolu bir 

havuza alınıyor. (I)Keçilerin kıllarının temizlenme-

si için yapılan bu aşamadan sonra keçiler kuruya-

na kadar bekleniyor.(II)Daha sonra iyice kılları 

kesilerek paketleniyor. (III)Paketlenen kıllar araç-

lara yüklenerek açık artırma usulü ile satılmak için 

limana getiriliyor. (IV)Ünlü marka sahipleri bu de-

ğerli ip için birbirleriyle kıyasıya bir yarışa tutuşu-

yor. 

Bu metindeki hangi cümle, kendinden önceki 

cümlenin “amacı” durumundadır? 

A) IV 

B) III 

C) II 

D) I 
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Tarihin ilk kar delik fotoğrafı Dünya’dan 53 milyon 

ışık yolu uzaktaki Messeier 87 Galaksisi merke-

zinde çekildi. Tarihin ilk fotoğrafı çekilen kara de-

liğinin artık bir ismi var. Bilim insanları, oldukça 

manidasr ve anlamlı olan “Powehi” adında karar 

kıldılar. Yerel dildeki anlamından yola çıkılarak bu 

isim verildi. Dünya’dan 3 milyon kat büyük, Gü-

neş’ten ise 6,5 milyar kat daha ağırdır. 4 kıtaya 

yerleştirilen 8 farklı teleskoptan alınan verilerle 

ortaya çıkan fotoğraf çok da net değildir. Olay 

Ufku Teleskobu “Powehi” kara deliği hakkında net 

görüntü ve veriler için çalışmalarına devam et-

mektedir. 

15 ve 16. soruları metne göre cevaplayınız. 

SORU 15 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşı-

lamaz? 

A) Kara deliğin yaşadığımız gezegene olan uzak-

lığına 

B) Kara deliğin isminin anlamına 

C) Dünya ile arasındaki boyut farkına 

D) Bu verileri ortaya çıkarmak için kullanılan ay-

gıta 

 

SORU 16 

16-Yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi ge-

liştirme yolu kullanılmıştır? 

A) Tanık gösterme 

B) Örneklendirme 

C) Sayısal verilerden yararlanma 

D) Tanımlama 

 

 

SORU 17 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 

somutken soyut anlam kazanmıştır? 

A) Sabahattin Ali’nin nasıl öldüğü bilinmemekte-

dir. 

B) Böyle gereksiz davranışlarda bulunma artık. 

C) Bu sıcak havada çalışmak çok zor! 

D) Bu kadar soğuk davranışlarla nasıl arkadaş 

edineceksin? 

 

Altı katlı bir otoparka araçlarını park edecek olan 

Ali, Cenk, Burcu, Derya, Erdem, Gül isimli arka-

daşlar bir erkek bir bayan olacak şekilde araçları-

nı park eder. Beyaz, kırmızı, yeşil, siyah, mavi, 

gri renkten oluşan araçlar için şunlar bilinmek-

tedir: 

 3. Kattaki araç kırmızı renktedir. 

 Ali, Gül ile en son gelmiştir ve ona öncelik 

tanımıştır. 

 Cenk aracını Burcu’nun alt katına veya üst 

katına park etmemiştir. 

 5. sıradaki araç ise beyazdır. 

18 ve 19. soruları metne göre cevaplayınız. 

 

SORU 18 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

A) Burcu’nun aracı kırmızıdır. 

B) Erdem’in aracı dördüncü kattadır. 

C) Cenk aracı siyahtır. 

D) Erdem, Burcu’nun bir üst katındadır. 

 

SORU 19 

Erdem’in mavi araç kullandığı biliniyorsa han-

gisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Ali’nin aracı gridir. 

B) Cenk’in aracı yeşildir. 

C) Beyaz ve mavi araç alt altadır. 

D) Siyah araç birinci kattadır. 

 

SORU 20

Deneme sınavında dereceye giren öğrenciler de

bizim okuldan oldu.

Bu cümleden hangisi kesin olarak çıkarılabi-

lir?

A) Bizim okulun öğrencileri başka alanda da de-

rece yapmıştır.

B) En başarılı okul bizim okuldur.

C) Sınavda dereceye giren başka öğrenciler de

vardır.

D) En başarılı öğrenciler bizim okuldadır.
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