
 

 

SORU 1 

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Bizler bugünleri görmek için pek çok şeye 

katlandık. 

B) Yarınki yarışmaya birçok ülkeden sporcu katı-

lacak. 

C) Bugün aramızdan bir kaç kişi eksildi. 

D) Bazı insanlar yan yana olmak için her şeyini 

feda edebilir. 

 

SORU 2 

Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna farklı 

bir noktalama işareti getirilmelidir? 

A) Bugün payımıza düşen bir avuç mutluluk 

B) Şu karşıda görünen dağlar bizim 

C) Bugün sabaha karşı gördüğümüz o şey 

D) Bizler damarlarımızda o asil kanı taşıyanlarız 

 

SORU 3 

(I) Biz, bugün sabaha karşı yola çıkacağız.(II) 

Çıkmadan önce gördüğümüz manzara bizi şoka 

uğrattı.(III) Maalesef arabamızın ön lastiği patla-

mıştı. (IV) Onu hemen tamir edip yola çıkmamız 

lazımdı.(V) Bu yüzden zaman kaybetmemiz la-

zım, hemen işe koyulduk. 

Bu metinde numaralanmış tümcelerden hangi-

leri yapı bakımından aynı özelliğe sahiptir? 

A) I-II     B)   II-IV      C)    I-V     D) IV-V 

 

SORU 4 

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde işi yapan 

bellidir? 

A) Bugün sabah işçiler tarafından bütün sokaklar 

temizlendi. 

B) Dünkü deneme sonuçları bugün açıklandı. 

C) Sabah kalkınca bir güzel temizlendi. 

D) Yarın sabaha karşı gidileceği söylendi. 

 

 

 

SORU 5 

 

Bu cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğ-

ru verilmiştir? 

A) Özne-Yer Tamlayıcısı-Yüklem 

B) Özne-Yüklem 

C) Yüklem 

D) Özne-Edat Tümleci-Yüklem 

 

 

 

 

 
 
 

SORU 6 

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ad-eylem 

kullanılmamıştır? 

A) Bugün kalın ağızlı bir kazma almak için çarşı-

ya çıktık. 

B) İşlemler için öncelikle danışmaya uğramalıyız. 

C) Onu dondurma için ısıyı iyice düşürmeliyiz. 

D) Çok derin kazma, derinliği düşürmek için baş-

ka bir şey bulmalıyız. 

 

SORU 7 

Bugün bizim orada çeşmeye gitme günüdür.  Su-

lar haftada bir geldiği için bu kültür iyice yerleş-

miştir. Bütün insanlar ellerinde kovalarla muhab-

bet ede ede yola koyulur. Suyumuz yok belki ama  

dostluğumuz, muhabbetimiz gülüşmelerimiz var. 

Bu tümcede altı çizili sözcüklerden hangisi 

eylemsi değildir? 

A) çeşmeye                 B) geldiği 

C) ede ede                  D) gülüşmelerimiz 
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SORU 8 

Bugünlerde tüm Türkiye Necmettin öğretmenine 

ağlıyor. Görevi başındayken talihsiz bir olay so-

nucu hayata gözlerini yuman değerli öğretmeni-

miz, son yolculuğuna binler-yüz binler eşliğinde 

uğurlandı. Mahşeri bir kalabalık ile eşlik edilen bu 

elim olay tüm halkımızı derin bir üzüntüye boğdu. 

Son yıllarda medyanın bizzat başı çektiği bu şid-

dete eğilim maalesef geri dönüşü olmayan sonuç-

lar doğuruyor. Necmettin öğretmenimiz de bu 

medyanın kurbanlarından biri oldu. Öğrenciler, 

veliler ve binlerin esiri olduğu bu şiddet medyası-

na bir çözüm getirilmesi kaçınılmaz. Bakalım yet-

kililer bu konu hakkında gerekli adımları atacak 

mı?    

Bu metnin türü nedir? 

A) Deneme            B) Sohbet       
C) Anı                       D)   Haber Yazısı 

 

 

 

SORU 9 

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili hangi sözcük 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) O yol bozuk olduğu için burayı kullanıyoruz. 

B) Bu işin başka yolu yok, ona göre iyi çalışın. 

C) Bu gördüğünüz yollar yıllardır bu vaziyette. 

D) Bugün yol asfaltlama çalışmaları başlıyor. 

 

 

 

SORU 10 

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin 

anlamları hangisinde yanlış verilmiştir? 

A) Bugün sabaha doğru yola çıkacağız.(gerçek 

anlam) 

B) İlk perde pek istediğimiz gibi bitmedi.(terim 

anlam) 

C) Bu rüzgârlı havada yürümek çok güç.(Soyut 

anlam) 

D) Öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizdi.(terim 

anlam) 

SORU 11 

 

Bu tümcede yazarın hangi özelliğe sahip ol-

duğu söylenebilir? 

A) Evrensellik             B) Ulusallık         
C) Özgünlük                   D) Yalınlık 

 

 

 

 

SORU 12 

Aşağıdaki tümcelerin hangisi diğerlerinden 

farklı anlamdadır? 

A) Yarınların bize neler getireceğini yaşamadan 

bilemeyiz. 

B) Bugünün değeri yarın olunca anlaşılır. 

C) İnsan bazı şeylerin değerini kaybedince anlar. 

D) Hastalanmadan sağlığımızın değerini anla-

yamıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

SORU 13 

Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam ilişkisi 

bakımından farklıdır? 

A) Güzel günler gelsin diye durmadan çalışıyo-

ruz. 

B) Bunlar biz iyi olalım diye her şeye katlanıyor-

lar. 

C) Rahatça gidip gelmemiz için araba almamız 

lazım.  

D) Başım ağrıyor deyip sürekli oturuyor.  
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Hafta içi açık olan bir kurs merkezinde Ali; Türkçe, 

Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, İngilizce 

ve Geometri derslerini almaktadır. 

 Sayısal derslerle sayısal dersler, sözel ders-

lerle de sözel dersler art arda gelmemektedir. 

 Haftanın ilk günü paragrafa ait püf noktaları 

öğrenmiştir. 

 Matematik dersinden sonra ise İngilizce dersi-

ne girmiştir. 

14 ve 15. soruyu verilen bilgilere göre bağım-

sız cevaplayınız. 

 

SORU 14 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

A) Haftanın üçüncü günü İnkılap dersine girmiş-

tir. 

B) Cuma günü Fen Bilimleri dersine girmiştir. 

C) Perşembe günü İngilizce veya İnkılap dersini 

almıştır. 

D) Ali, Fen Bilimleri ve Geometri derslerinden 

yalnızca birini almıştır. 

 

SORU 15 

Verilen bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlış-

tır? 

A) Salı günü Matematik dersine girmiştir. 

B) Çarşamba günü İngilizce dersine girmiştir. 

C) Perşembe günü mutlaka sözel bir derse gir-

miştir. 

D) Cuma günü İnkılap dersine girmiştir. 

 

SORU 16 

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Bugün ya da yarın elbet buluşacağız seninle 

unutma! 

B) Tam şu anda ilk tanışmamızın üstünden yirmi 

yıl geçti. 

C) Yarın bir gün neden böyle yapmadım diye 

pişman olmayasın! 

D) Kulağımı, ağrısız bir şekilde deldirdim. 

 

Mutluluğun kaynağı: Sensin! Çünkü insanlar mut-

luluğu da mutsuzluğu da kendi kendine ortay çı-

karır. Kimi zaman düşünceleriyle, kimi zaman 

beklentileriyle kimi zaman da sevdikleriyle. Ben 

hayattan çok şey beklemem. Hayatın verdikleriyle 

mutlu olmayı öğrettim kendime. Vermediklerini de 

istememeyi tabii. Ben daima mutluluğu bulacağı-

ma inandım. Acabalarla boğuşmadım, keşkelere 

sığınmadım. Mutluyum! 

17 ve 18. soruyu metne göre cevaplayınız. 

 

 
SORU 17 

Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez? 

A) Gelecekle ilgili bazı acabaları vardır. 

B) Özgüveni yerindedir. 

C) Elindeki ile yetinmeyi bilendir. 

D) Hayata karşı genelde olumlu bakandır. 

 

 

 

SORU 18 

Metinde asıl anlatılmak istenen nedir? 

A) Aslında hayatta mutluluk diye bir şey yoktur. 

B) Mutluluğa da mutsuzluğa da insan kendi karar 

verir. 

C) Hayatta mutlu olmak için çevremiz de önemli-

dir. 

D) Hayatta istediklerimiz oldukça mutluyuz de-

mektir. 
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SORU 19 

I. Babam yarın sabaha karşı çıkalım, iyi olur 

dedi. 

II. Bizler hazırlanırken annem de yiyecekle-

rimizi hazırlıyordu. 

III. Ne yapacağımızı konuşuyorduk, ben öğ-

len çıkalım dedim. 

IV. Artık yola çıkma vakti gelmişti. Tatilin son 

gecesiydi. 

V. Sabah uyanır uyanmaz hazırlıklara başla-

dık. 

Bu tümcelerden bir paragraf oluşturulmak is-

tense sıralama nasıl olmalıdır? 

A) IV-III-I-V-II      B) III-I-IV-V-II      

C) I-III-IV-V-II      D) V-II-IV-III-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 20 

“Dünyanın en ünlü kalp doktoru Michael De Ba-

key‟ in arabası bozulmuş, arabasını tamire götür-

müş. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve 

Dr.Michael, De Bakey‟ e dönerek; 

„Size bir şey soracağım neredeyse ben ve siz 

aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile 

kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede 

olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyece-

ğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştirece-

ğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine 

yenisini takacağım. Söylesenize nasıl oluyor da 

siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben me-

teliğe kurşun atıyorum?‟ diye sormuş. Bunun üze-

rine Dr. Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöy-

le demiş; „Bunların hepsini motor çalışıyorken 

yapmayı denesene!‟” 

Bu metnin ana fikri nedir? 

A) Doktorlar ve araba tamircileri aynı işi yapar. 

B) Önemli olan arabayı tamir etmek değil, insanı 

iyileştirmektir. 

C) Araba tamircileri de doktorluk yapabilir. 

D) Asıl olan mekanizma işler haldeyken problem-

leri gidermektir.  
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