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❖ Ara vermek 
❖ Dinmek, kesilmek 
❖ İşlemez olmak, çalışmamak 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durmak” sözcüğü yukarıda verilen anlamlardan 
birini karşılamamaktadır? 

A) Dayım hiç durmadan akşama kadar çalıştı. 

B) Arkadaşım iki adım attı ve durdu. 

C) Duvar saatimiz bu sabah durdu. 

D) Dünden beri yağan yağmur az önce durdu. 

 

 

 

Alper, köpeği Şiva’yla birlikte parkta gezintiye çıkmıştı. Şiva, çimlerin üzerinde koştururken 

bir ara gözden kayboldu. Alper, Şiva’yı aradı ama bulamadı. Bunun üzerine Şiva’nın bütün 

özelliklerinin belirtildiği bir yazı yazdı ve yazıyı parkın girişine astı. 

Alper bu yazıda Şiva’yı şu şekilde tanıtmıştır:  

Şiva, küçük ama oldukça kaslı bir vücuda sahiptir. Pürüzsüz ve parlak tüyleri vardır. Kısa ve 

basık burunlu olup buruşuk yüzüyle yaşlı bir köpek görünümündedir. Kulakları kısadır. 

2. Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi Şiva’ya aittir? 

A)                                                                  B) 

 

C)        D)                                                                                                                                                 
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3. “Kirli” sözcüğü hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Kirli çamaşırları yıkamış. 

B) Bu kirli havuza girmeyin sakın. 

C) Onun çevirdiği kirli işleri herkes öğrendi. 

D) Hava kirliliği her geçen gün artıyor.   

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ açılmak “ sözcüğü “ bozulmak “ anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Ben her konuda anneme açılırım. 

B) Hatasını söyleyince aramız açıldı. 

C) İyi yüzdüğünden denizde epeyce açıldı. 

D) Bahçeye çıkınca içim açıldı. 

 

 

 

 

5. Bu görselde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hamur işi gıdalarla sebzeleri eşit miktarda tüketmeliyiz. 

B) Hazır yiyeceklerden uzak durmalıyız. 

C) Ayaküstü yenen yiyecekler daha sağlıklıdır. 

D) Gazlı içecekleri daha çok tüketmeliyiz. 
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Çakallar ürkek ve vahşi yaradılışlarıyla insanlara pek sokulmazlar. Seri ve atik yapılı 

hayvanlardır. Ayrıca çakallar saatte 50 km hızla koşabilirler. Çakallar, türlerine göre farklı 

beden uzunluklarına sahiptirler. Boz renkteki çizgili çakalın iki yanında belirsiz çizgiler vardır, 

kuyruğunun ucu da beyazdır. Ortalama bir çakalın baş dahil vücut uzunluğu 70-80 cm, 

ağırlığı ise 7-15 kg ağırlığındadır. Genelde sürü halinde gezen çakallara ülkemizde 

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanır. 

6. Bu metinde “Çakallar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  

A) Nesillerinin neden tükendiğine  

B) Hangi bölgelerde yaşadığına  

C) Fiziksel özelliklerine  

D) Hızlı koştuklarına 

 

7. “Soğuk” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yakın ve içten olmayan, ilgisiz” 

anlamında kullanılmıştır? 

A) Terliyken soğuk su içmemeliyiz. 

B) Soğuk çorbayı ısıtmak istedi. 

C) Soğuk bir havada yola çıktık. 

D) Bugün hepimize soğuk davrandı. 

 

 

1 Son romanında yaşamın 

bütün renkleri vardır. 

 

Gerçek 

2 Annesine kırmızı renkli bir 

ceket almış. 

 

Gerçek 

3 Mavi renkli kalemle bir şeyler 

boyuyordu. 

 

Gerçek 

4 O, resimlerinde koyu renkler 

kullanır. 

 

Mecaz 

 

Bu tabloda “renk” sözcüğünün kullanıldığı cümleler karşılarında verilen anlam özellikleriyle 

eşleştirilmiştir. 

8. Buna göre kaç numaralı cümleler yanlış eşleştirilmiştir? 

 

A) 1 - 3  B) 2 - 3  C) 1 - 4  D) 2 – 4 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87izgili_%C3%A7akal
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❖ 1 ve 2. sözcükler karşıt anlamlıdır. 

❖ 2 ve 3. sözcükler eş anlamlıdır. 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 

 

 1.Sözcük 2.Sözcük 3. Sözcük 

 

A genç yaşlı ihtiyar 

B kuru yaş ıslak 

C uzak ırak yakın 

D soru cevap yanıt 

 

 

O gün işçiler arasında çalışkan bir kadınla küçük bir kız çocuğu gördü. Belli ki ikisinin de  

                                          1                                         2 

ilginç hikâyesi vardı.                                                  

   3         4 

10. Bu cümlelerde geçen numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) 1 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı vardır. 

B) 2 numaralı sözcüğün eş seslisi vardır. 

C) 3 numaralı sözcük eş seslidir. 

D) 4 numaralı sözcüğün eş anlamlısı vardır. 

 

 

Çocuğun, aileden sonra gelen ikinci çevresi, beraber oyun oynadıkları, daima düşüp 

kalktıkları arkadaşlarıdır. Çocuğun arkadaş çevresi aileden sonra gelse de bazı alışkanlıkları 

kazanmasında ailesinden daha etkilidir. Çünkü çocuklar, yaşıtlarını kendilerine büyüklerden 

daha yakın bulurlar. Bu sebeple onların iyiliğe ve kötülüğe olan yönelimleri, arkadaş 

ortamında daha çok kamçılanmaktadır. 

11. Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Çocuğun eğitiminde arkadaşın önemi 

B) Çocuğun eğitiminde oyunun önemi 

C) Çocuğun eğitiminde okulun önemi 

D) Çocuğun eğitiminde ailenin önemi 
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12. “Geçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulaşmak” anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Kolundaki yara çok yakında geçecek. 

B) İplik, iğne deliğinden zor geçti. 

C) Bu hastalık bana arkadaşımdan geçti. 

D) Üşüyorum, soğuk hava ciğerlerime geçti. 

 

Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş ( eş sesli) sözcük 

denir. 

1. Ayşe teyze yan tarafımızda oturuyordu. 

2. Odunlar yaş olduğu için yanmadı. 

3. Her sabah aynı olayı anlatıp durdu. 

4. Sevimli kız çok güzel giyinmişti. 

13. Buna göre numaralandırılmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin 

eş seslisi yoktur? 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 

 

 

“Bu mahallede oturanların hepsi, bu adamın çok …….. biri olduğunu biliyor.” 

 

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere getirilirse mecaz 

anlam kazanır? 

 

A) korkak             B) azimli                         C) sert   D) çalışkan 

 

 

 

 

Pınar yosun tutmuş, eski bir çam oluktan çığıl çığıl akıyor, ta aşağılara kadar bir gümüş çizgi 

gibi iniyordu. Kıyıları koyu, taze bir çimenle örtülüydü. Yarpuz, salep, arı, çiçek almıştı yazıyı 

yabanı. Çamların altı pürden döşek gibi olmuştu. Pürlerin arasından yeşil otların uçları 

fışkırmıştı. Yaz bitti bitecek, güze doğru. Vakit ikindi. İnceden bir yel esiyor. Bir kuş daldan 

dala konuyor. Başkaca can eseri yok ortada. 

15. Yukarıdaki metinde aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer 

verilmemiştir? 

A) Koklama  B) Görme  C) Duyma  D) Dokunma  
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Öğrenciler 1. 

Sınav 

2. 

Sınav 

3. 

Sınav 

Perihan 92 96 100 

Necla 94 93 96 

Gülhan 76 81 88 

Emel 100 96 92 

 

Yukarıdaki tabloda öğrenciler ve bu öğrencilerin Türkçe dersi sınavlarından almış oldukları 

puanlar gösterilmiştir. 

16. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Gülhan’ın notları sürekli artmıştır. 

B) Perihan’ın son sınav notuyla Emel’in ilk sınav notu aynıdır. 

C) Necla en yüksek notu ikinci sınavda almıştır. 

D) Emel’in sınav notları sürekli azalmıştır. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem,  sebebiyle birlikte verilmemiştir? 
 
A) Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırılır. 
B) Düzenli çalıştığından hedeflerine ulaştı. 
C) Yoğun bir şekilde kar yağınca yolar kapandı. 
D) Yağmurda ıslandığı için hasta olmuştu.  
 
 
 
Orman yangınından dolayı birçok canlı zarar gördü.  
 
18. Bu cümledeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Sebep - sonuç    B) Amaç - sonuç  
C) Şart - sonuç    D) Karşılaştırma 
 

 
 
Tuşpa Kalesi …… 
 
19. Bu cümlede noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle öznel yargı 

bildirmiş olur? 

A) Van ili sınırları içindedir. 

B) Yüz metre yüksekliğindedir. 

C) Daha çok kerpiç ve taştan yapılmıştır. 

D) Büyüleyici bir görüntüye sahiptir. 
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20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargı değildir? 

A) Kayısısıyla ünlü şehrimiz Malatya’dır. 

B) Cemil Bey, uzun yıllar Adana’da görev yapmıştı. 

C) Öğretmenimiz konuyu etkileyici bir şekilde anlattı. 

D) Filmin bu sahnesi tam üç günde çekildi. 

 

 

 

21. Bu afişte anlatılmak isteneni en iyi ifade eden başlık aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Haydi Spora    B) Sağlıklı Yaşam  C) Temiz Toplum      D) Suyun Gücü 

 

 

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde "abartma" söz konusudur? 

 

A) Bu gün hava çok yağmurluydu. 

B) Senin gibi çalışkanını görmemiştim.  

C) Güneş gözlerimizi almaya başlamıştı.  

D) Çocuk ateşler içinde kıvranıyordu. 

 

 

 
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı vardır? 
 
A) Bunları benimle niçin konuşmadın? 
B) Öğretmenimiz bugün proje ödevlerini verebilir. 
C) Arkadaşlarını üzdüğünün farkında mısın? 
D) Çocuklar kumdan kaleler yapmayı çok sever. 
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24. Aşağıdakilerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır? 

 

A) Bilgimizi arttırmak için kitap okumalıyız. 

B) Otobüsle gidersek törene yetişiriz. 

C) Odanın hava alması için pencereyi açtım. 

D) Günlerdir bu konseri bekliyoruz. 

 

 

 

1. Mutluluktan ne diyeceğini bilemedi. 

2. Karganın bu sözleri canımı sıktı. 

3. Küçük kız, bulutlarla dans ediyordu. 

4. Yemeği fazla yediğinden rahatsızlanmıştı. 

 

25. Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde “hayal ürünü” bir ifadeye yer verilmiştir? 

 

A) 1 ve 2               B) 2 ve 3             C) 3 ve 4             D) 1 ve 4 

       

 
 

 

26. Bu görselden hareketle oluşturulacak bir metnin konusu aşağıdakilerden hangisi 

olamaz?  

A) Deprem  B) Dayanışma       C) Doğa Sevgisi  D) Yardımlaşma 

 
 
 
Arkadaşlarıyla buluşmuş …… 
 
27. Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “tahmin” anlamı kazanır? 
 
A) herhalde tiyatroya gidecekler. 

B) ders çalışmış. 

C) Ayşe teyzeyi ziyaret etmiş. 

D) alış veriş yapacaklar. 
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28. “Ağız” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır? 

 

A) Sınav sonuçlarını duyunca ağzı kulaklarına vardı. 

B) Olup bitenleri öğrenmek için herkesin ağzını arıyordu. 

C) Doktor, küçük çocuğa ağzını açmasını söyledi. 

D) Ağzı gevşek biri olduğundan kimse ona güvenmiyordu. 

 

 

 

29. “Kardeşim dünyaya gelince pabucum dama atıldı.” cümlesinde kullanılan deyimin 

anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Benimsemek, iyice kabul etmek 

B) İçinden çıkılmaz bir duruma gelmek 

C) Boyun eğmemek, direnmek 

D) Önceleri sahip olduğu değeri kaybetmek 

 

 

Çok üşüdüğü …… ceketini giydi. 

30. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) ve                     B) için            C) diye       D) hatta 

 

 

Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için 

Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin 

31. Bu dizelerde geçen altı çizili sözcükler arasında aşağıdaki söz sanatlarından 

hangisi kullanılmıştır? 

A) Kişileştirme          B) Benzetme      C) Abartma        D) Zıtlık 

 

 

Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu 

Dağına, ovasına, kuşuna selâm götürür 

32. Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu           B) Bulut                  C) Yayla         D) Kuş 
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33. Bu görselle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 

A) Hapşırık bulgusu nezle ve alerji için ortaktır. 

B) Şiddetli burun akıntısı yalnızca nezlede vardır. 

C) Grip ve nezle için ortak olan tek bulgu baş ve boğaz ağrısıdır. 

D) Nefes darlığı bulgusu grip ve kovid-19 için ortaktır.  

 

 

 

Yürüdüğünde yeri titretiyordu. 

34. Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Benzetme            B) Kişileştirme                  C) Abartma        D) Konuşturma 
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Yolcuyum bir kuru yaprak misali 

Rüzgârın önüne katılmışım ben.  

35. Bu dizelerde geçen altı çizili ifadede aşağıdakilerden hangisi vardır? 

A) Kişileştirme    B) Abartma                      

C) Benzetme    D) Karşılaştırma 

 

 

 

 

 

Altın gibi saçları dalgalanıyordu rüzgârda.  

 

36. Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde 

yoktur? 

 

A) Karınca gibi çalışıyordu hiç yorulmazdı. 

B) Bulutlar pamuk yığını gibi görünüyordu. 

C) Çocukluğum saklambaç oynuyordu yine. 

D) Kocaman cüssesiyle bir ağacı andırıyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamza amcadan, oğlu Niyazi’nin adresini aldım. Adresin yazılı olduğu kâğıdı cebime 

koydum. Kararım kesindi. Niyazi ağabeyin olduğu kente gidecek, onun yardımıyla iş bulacak, 

çalışacak, para kazanacak, sonra okuluma devam edecektim. Geçen yaz bu vakitlerdi, 

üzerinden bir yıl geçti. Şu an düşünüyorum da ne kadar doğru bir karar almışım yoksa 

okuyamazdım. 

 

37. Yukarıdaki metinde geçen altı çizili ifade hikâye unsurlarından hangisiyle ilgilidir? 

A) Kişi        B) Yer         C) Zaman        D) Olay 
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38. Aşağıdaki metinlerden hangisi bilgilendirici metinden alınmıştır? 

A) Böyle derin konularda bilgi sahibi değildim. O konuşuyordu, ben ise onu dinliyordum. 

Anlattıklarına bir anlam veremiyordum. Anlaşılan o ki daha çok kitap okumam gerekiyordu. 

Hemen gidip kitaplıktan bir kitap aldım ve okumaya başladım. 

B) Erozyon toprağın su veya rüzgârın etkisiyle aşınıp taşınmasıdır. Ülkemizin topraklarının 

sürekli erozyona uğraması ileride çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasına neden 

olacaktır. Ülkemiz için ciddi bir tehlike olan erozyonun önlenmesinde ülkenin her bireyine 

görevler düşmektedir. 

C) Rüzgâr iyice dinmişti. Güneş, sağa sola kaçışan bulutların arasından bir iki kere korka 

korka baktı. Fırtınalı bir gecenin izleri her yerde görülüyordu.  İnsanlar ne yapacaklarını 

bilemez durumdaydı. 

D) O sıralar okula gitmiyordum, köyde yaşıyordum. Hiç unutmuyorum, bir gün köyde kız 

kardeşim Melis’le kavga ettim. O sırada yoğurt yiyorduk. Başını tuttum ve yoğurt kabına 

batırdım, üstü başı yoğurt olmuştu. 

 

 

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? 

 

A) Toplantıya yetişmek için acele ediyordu. 

B) Bu kitapları kütüphaneye bırakmak üzere evden çıktı. 

C) Derslerine çalışmadığı için başarısız oldu. 

D) Fen lisesine girebilmek için çok çalışıyor. 

 

 

 

  I. Köpük 

 II. Köstek 

III. ? 

IV. Kötürüm 

40. Numaralandırılmış sözcükler sözlük sırasına göre dizilmiş olduğuna göre “?” nin 

bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Kuaför                          B) Köşe                             C) Kömür                        D) Kuduz 
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Arıların çalışma hayatını anlatan güzel bir belgesel izledim dün akşam. 

41. Bu cümlede geçen sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümle, nesnel anlam kazanır? 

A) çalışma                  B) güzel                            C) belgesel                   D) hayatını 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Yandaki görselden aşağıdaki 

yargılardan hangisi çıkarılabilir?  

A) Yeşili ve doğayı korumalıyız. 

B) Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.  

C) İnsanlarla dalga geçmemeli ve onları 

incitmemeliyiz. 

D) Yararlı besinler bizi güçlendirir. 

 

 

 

 

 

(I) Bir bahçenin kenarında geceliyorduk. (II) Biraz uzakta, bir adam develerini suluyordu. (III) 

Su, bu hayvanların uzun, geniş boğazlarından halkalı bir gürültü ile geçiyordu. (IV) Bütün 

gece Anadolu köylerinin inek seslerini işitir gibi oldum. 

43. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde gerçekte olmadığı 

halde öyle zannedilen bir durum söz konusudur? 

A) I                 B) II               C) III                    D) IV 
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Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk ve ışık vermek, daracık dünyamızda 

bulamadıklarımızı yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. 

44. Yukarıdaki cümle, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiştir?  

A) Niçin okumalıyız?    

B) Ne tür kitaplar okumalıyız? 

C) Nasıl okumalıyız?    

D) Okuma alışkanlığını nasıl edinebiliriz? 

 

 

İncir, bir ılıman iklim bitkisi olup kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerleri sever. İncir çelikleri 

kolay köklendiği için genellikle çelikle çoğaltılır. Çelik dikimi, ocak-şubat aylarında yapılabilir. 

Sofralık incirler, çok fazla yumuşamadan, çiğ düşmeyen yerlerde sabah şafakla birlikte, çiğ 

düşen yerlerde ise çiğ kalktıktan sonra yapılmalıdır.  

45. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 

A) İncir ağacı nasıl çoğaltılır? 

B) İncirin faydaları nelerdir? 

C) İncir hangi iklimin meyvesidir? 

D) İncirin toplanması için en uygun vakit ne zamandır? 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur? 

A) Üstelik böyle bir yapıtı bu zamanda yayımlamak zor. 

B) Sonra, birden yağmur bastırdı, hepimiz perişan olduk. 

C) Oysa oyunu dikkatle izlediğimizde böyle bir şey yok. 

D) Her olay, insanda ayrı bir izlenim uyandırmaz. 

 

Eylül ayının gelmesini hiç istemiyorum nedense.  Yaz tatili biter ve ben tekrar büyük şehrin 

gürültüsüne karışmak zorunda kalırım. Bir duygusallık çöker yüreğime. Anneannemden 

ayrılmak istemem. Dalından kopan bir yaprak görsem annesinden ayrılmış bir çocuk gelir 

aklıma. Bahar kavuşmayı anımsatırken sonbahar ayrılığı anımsatır bana. 

47. Yukarıdaki metne göre yazar, hangi duygu içindedir? 

A) Mutlu                       B) Hüzün        C) Sevinç                       D) Sitem 
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Apartmanlar insanları sınırladı. Süslü, gösterişli hücreler içinde hapsedildi insanlar. Aileler, 

kapıların ardında tek başlarına kaldılar apartmanlarda. Komşular, asma çardaklı bahçelerde, 

sobalı sohbetlerde kaldı. Aileler küçüldü, küçücük kaldı. Kocaman dairelerin dolu dolu 

odalarında kendilerine yer bulunamayan nineler, dedeler huzur evlerine terk edildi. 

48. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Apartman hayatının getirdikleri 

B) Ailelerin çekirdek aile olmaması 

C) Huzur evlerinin yetersizliği 

D) Komşuların anlayışsızlığı 

 

 Kırmızı Yeşil Mavi 

Mehmet 8 6 7 

Özlem 9 7 8 

Kübra 9 8 9 

Mustafa 7 9 8 

 

Yukarıdaki tabloda Mehmet, Özlem, Kübra ve Mustafa adındaki öğrencilerin boyama 

kalemleri ile ilgili sayısal bilgiler verilmiştir. 

49. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Mehmet’in kırmızı kalem sayısı, Kübra’nın yeşil kalem sayısıyla aynıdır. 

B) En çok mavi kaleme sahip olan öğrenci Kübra’dır. 

C) En az kırmızı kaleme sahip olan öğrenci Özlemdir. 

D) Mustafa ve Özlem’in toplam kalem sayısı eşittir. 

 

(1) Şüphesiz ki ağaçlar doğanın akciğeridir. (2) Büyük şehirlerde ağaç görmek neredeyse 

imkânsız hâle gelmiştir. (3) İnsanların nefes alabildiği yerler sadece parklardır. (4) İnsanların 

rahat bir nefes alabilecekleri, çocukların doğayla buluşacağı büyük park ormanlar 

yapılmalıdır. 

 

50. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öneri” anlamı vardır? 

 

A) 1       B) 2    C) 3    D) 4 
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Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi 

          1          2         3 

Değdi kaç dudağa Çoban Çeşmesi 

                      4 

51. Bu dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) 1                B) 2              C) 3                          D) 4 

 

52. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda 

kullanılmamıştır? 

A) Kanadı kırık bir martı gördüm. 

B) Soğuk sudan boğazı şişmişti. 

C) Yataktan kalkarken başımı duvara çarptım. 

D) Sıcak bakışlarıyla bir anda sevgimizi kazandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Bu görselden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?  

A) İnsanlar günümüzde daha çok yemek yemektedir. 

B) İnsanlar eskiden daha zayıftı.  

C) Teknoloji geliştikçe insanlar tembelleşmiştir. 

D) Teknoloji gün geçtikçe olumlu bir gelişme göstermiştir. 



 

 
DAHA FAZLASI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYARAK GRUBUMUZA 

KATILABİLİRSİNİZ. ☺ 
https://www.facebook.com/groups/1468438739924706 

54. "Sağlam" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sağlıklı" anlamında 

kullanılmıştır? 

A) En sağlam binalar bile hasar görmüş. 

B) Sele rağmen köprü sağlam kaldı. 

C) O adama inan, işini sağlam yapar. 

D) Yaşlı olmasına rağmen sağlam bir adamdı. 

 

 

55. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmamıştır? 

 

A) Bu film çok farklıydı, izlerken hem ağladık hem güldük. 

B) Uzun zamandır zarar eden bu şirket, son aylarda kâr etmeye başladı. 

C) Kurunun yanında yaş da yanar, diyordu dedem. 

D) Her ne kadar özgür olsa da babasının gölgesinde yaşıyordu. 

 

 

56. "Bakmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "aldırmamak, önemsememek" 

anlamında kullanılmıştır? 

A) Her sabah aynanın karşısına geçer ve kendine bakar. 

B) Siz ona bakmayın her zaman böyle konuşur. 

C) Küçük yaşta annesine bakmak zorunda kaldı. 

D) Pencereden bahçeye bakıyordu. 

 

 

Ne güzel konuşuyorsun, ağzından bal damlıyor sanki 

57. Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcükte görülen ses olayının benzeri 

aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 

A) Ufacık boyuyla her şeye karışıyordu. 

B) Çocuğun ayakkabısı yırtılmış. 

C) Her insan aklını kullanmayı bilmelidir. 

D) Ödevlerini çok güzel yapmıştı. 
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Arkadaşımız vaktinin çoğunu kütüphanede geçiriyordu. 

58. Bu cümlede geçen altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ünsüz yumuşaması 

B) Ünlü daralması 

C) Ünsüz benzeşmesi 

D) Ünlü düşmesi 

 

Ayağını yorganına göre uzat. 

59. Bu cümledeki ses olayının benzeri aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili 

sözcüklerin hangisinde vardır? 

A) Eski dosttan düşman olmaz. 

B) Herkesin gönlüne göre iş yapılmaz. 

C) Bu dolabı açarsak olayın sırrı çözülür. 

D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 

 

 

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız. 

60. Bu cümlede geçen altı çizili sözcükte hangi ses olayı meydana gelmiştir?  

A) Ünsüz yumuşaması        

B) Ünsüz türemesi 

C) Ünlü daralması   

D) Ünlü düşmesi 
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