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"Acımak" sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde "kıyamamak" 
anlamında kullanılmıştır?

A) Uzun zaman beklemekten tereyağı acımış.                                
B) Halı saha maçından beri her yerim acıyor.           
C) Çukura düşen ihtiyar adama çok acıdım.        
D) Eşyaların ayrı bir hatırası var, atmaya acıyorum.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 
açıklaması yanlıştır?

A) İki dinle bir söyle: Çok dinleyip iyi düşünmeli,
öyle konuşmalıyız.
B) Baş dille tartılır: Kişinin aklı, söylediği sözle
ölçülür.
C) Akıl akıldan üstündür: Bildiklerimizle
yetinmemeli, başkalarına da danışmalıyız.
D) Akıl yaşta değil baştadır: Yaşlı insanlar her
zaman bir yol bulur.

“Benim çocukluğumda hemen her yerli 
evin ayrı bir meyve odası vardı. Kokularının 
bile bütün canlılığı ile de hafızamda yaşadığı 
bu oda, zamanla birlikte akıp giden birçok 
güzelliğimizle artık masal oldu.”

Dilimizde değişik anlamlarda kullanılan 
deyimler vardır. (1) Birini ikna etmeye çalışmak 
anlamında; dil dökmek, (2) birinin kusurunu açıkça 
söylemek için; yüzüne vurmak, (3) bir şeyin 
değiştiğini, aynı kalmadığını belirtmek anlamında; 
eski hamam eski tas, (4) hayranlık duyduğunu ifade 
etmek için; şapka çıkarmak deyimi kullanılır.

Numaralandırılmış yerlerin hangisinde deyimin 
açıklaması yanlış verilmiştir?

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

Numaralandırılmış cümleler  olayların oluş 
sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

5

A) 3, 5, 1, 2, 4 B) 5, 1, 4, 2, 3
C) 2, 3, 5, 4, 1 D) 4, 5, 3, 1, 2

1. Yüzünü, çenesinin altını bu suyla iyice sıvazladı.
2. Sonra çömeldiği yerden biraz geriye çekilip uzandı.
3. Öğle güneşinin sıcağında gölün kenarına çömelerek
birkaç avuç su içti.
4. Güneş batmak üzereyken köye doğru yola koyuldu.
5. Serinlemek için yüzüne biraz su çarptı.

Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Biyografi  B) Masal C) Anı      D)Roman

"Anadolu(  )da üç köklü uygarlığın izleri 
vardır ( ) Hitit, Roma, Yunan ( ) "

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen 
yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir?

A) ( ' ) ( ; ) ( . ) B) ( ' ) ( : ) ( ... )

C) ( ' ) ( ; ) ( ... ) D) ( ' ) ( : ) ( . )
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Tek Rumeli adlı televizyon kanalı bir yıldır 
yayın yapıyor.
B) Konya karatay medresesi tadilat nedeniyle bir 
haftadır kapalıymış.
C) Üstün Dökmen’in "Komşu Köyün Delisi" adlı 
tiyatro eseri Ankara’da sahnelendi.
D) Fatih İlköğretim Okulunda düzenlenen bilgi 
yarışmasında 6/A sınıfı 1. oldu. 

8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“düş” kelimesi, “rüya” kelimesinin eş 
anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Kadın çocuğa, hemen önüme düş, dedi.
B) Dimdik yolda düşe kalka ilerliyoruz.
C) Sen benim kıymetimi, bir kötüye düş de gör.
D) Gördüklerim düş mü, hayal mi bilmem.

Hangi seçenekte “bir” sözcüğü 
belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Bir erkek kardeşi vardı.
B) Yemekte bir ekmek de ben yedim.
C) Otoparkta sadece bir araba vardı.
D) Bir gün bitecek bütün sorunlarımız.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili 
ad tamlaması vardır?

A) Adamın evi cayır cayır yandı.
B) Ev sahibi kapıya dayandı.
C) Yaya kaldırımında bisiklet sürüyordu.
D) Yemek saatinde eve gelmelisin. 

Seviyorlar yine İstanbul’u; sıcaklarına, 
yağmurlarına aldırmayıp seviyorlar. Şairlerine 
inanıp seviyorlar, oysaki Fuzuli haber vermiş: 
“Aldanma ki şair sözü elbette yalandır.”

Verilen paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Karşılaştırma
C) Tanımlama

B) Örnekleme   
D)Tanık gösterme

Mevlana der ki:
Gel, gel, kim olursan ol gel!
Kâfir de olsan, ateşe de tapsan, putperest de olsan gel!
Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
Mevlana'nın vurgulamak istediği aşağıdaki insani 
davranışlarımızdan hangisidir?

A) Yardımseverlik
B) Hoşgörü
C) Dostluk
D) Şefkat
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“Yaşını içine akıtmak” deyiminin 
anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A) Acısını sezdirmemek
B) Bir köşede ağlamak
C) Gizli iş yapmak
D) Dışına su sızdırmamak 

“Bir tasarının geçerliliği, uygulamaya 
konulmadan anlaşılamaz. Bazen umulanın 
dışında sonuçlar verir. Bu bakımdan her 
konuda iyi düşünüp gerçekçi davranmak ve 
boş umutlara kapılmamak gerekir. Herhangi 
bir işe kalkışırken konu her yönüyle 
incelenmeli ve inceden inceye hesaplar 
yapılarak sağlam adımlar atılmalıdır.”

Bu sözlerin sahibi için aşağıdakilerden hangisi 
söylenir?
A)Tembel B)Tedbirli
C) Gayretli D) Kaygılı

O altın adamı müşfik ve sevimli kılan 
bakışlarıydı, sesi meltem rüzgarı gibi sıcaktı ve 
insana huzur veriyordu. Ama konu vatan olduğunda 
o adamım gözlerimde şimşekler çakıyordu. Her
nutkunda sanki yer sarsılıyor, depremler oluyordu.
Millet bu adamın ruhunda kendini buluyordu. Her
sözünde dağlar, taşlar bile heyecandan titriyordu.

Yukarıdaki metinde anlatımı güçlendirmek için 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

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

Elanur ve Arzen iyi arkadaşlardı. 
Elanur voleybol oynamayı çok severdi. Her 
teneffüs voleybol oynardı. Arzen ise ip 
atlama konusunda uzmandı. Kimse ondan 
daha fazla ip atlayamazdı. Sınıftaki birçok 
arkadaş onlara özenirdi.

Bu metinde aşağıdakilerden hangi ikisi 
karşılaştırılmıştır?

A) Voleybol -İp atlama B) Sınıf- Okul
C) Elanur - Sınıf D) Elanur - Arzen

1. Öğretmen çalışma masasını düzenledi.
2. Sulak yerde tarım yapmak kolaydır.
3. Bugün, Ankara’da sular kesilmiş.
4. Erken kalkan yol alır.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
türemiştir? 

A) masasını
B) sulak
C) sular
D) alır
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1. koşturdu 4. kolaylık
2. resimli 5. saygısız
3. yapıştırıcı 6. ezberci

Numaralandırılmış sözcükler köklerinin 
çeşidine göre aşağıdakilerin hangisinde doğru 
gruplandırılmıştır? 

           İSİM KÖKÜ         FİİL KÖKÜ

A) 1 – 2 - 5 3 – 4 - 6
B) 4 – 5 - 6 1 – 2 - 3
C) 2 – 4 - 6 1 – 3 - 5  
D) 1 – 3 - 4 2 – 5 - 6

1.Hayıflanma
2. Özlem
3. Endişe
4. Beklenti

Numaralanmış duyguları karşılayan cümleler aşağıda 
verilmiştir. 

K. Bu kadar bekledik ama ya gelmezse…
L. Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı…
M. Annem doğum günümde bana en sevdiğim
oyuncağı alacak.
N. Hasta olmadan önce sağlığımın kıymetini bilseydim.

Buna göre duygular ve bu duyguları karşılayan 
cümleler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir? 

A) 1 – K     B) 1 – N     C) 1 – N    D) 1 – M
     2 – M        2 – L           2 – L          2 – K
     3 – N         3 – K          3 – M         3 – L
     4 – L          4 – M         4 – K          4 – N

"Bir başka dünyaya ayak basmıştı 
sanki. Bu, hesapta olmayan bir kar yağışıyla 
karşılaşmaya benziyordu. Bir de, ilk kez 
kalınan yabancı bir evde, uyandıktan sonraki 
şaşkınlığa... Sabah sabah, yirmi çeşit şarkıya, 
yerinde duramayan rengarenk kalabalığa 
karışmak... İşte hayatın yalan gürültüsü, 
yalan sessizliği. Bir bakıyorsunuz, düş 
mavileriyle çevrilmiş kocaman dünya. Bir 
bakıyorsunuz, çığlık çığlığa, sarılar, kırmızılar 
sarmış her yanı. Değişmeyen renk nerede? 
Onu bulamıyorsunuz. Size gülünç geliyor 
düşününce, çırpınışı insanın. Her şey, eskiyor, 
yenileniyor, çürüyor, atılıyor."

Paragrafta yazar asıl neyi vurgulamaktadır?

A) Dünyanın insana farklı şeyler sunduğu
B) Her gün farklı şeylerle ilgilenmenin güzelliği
C) İnsanın dünyadaki çırpınışının komik olduğu
D) Hesapta olmayan bir kar yağışının zorluğu
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CEVAP ANAHTARINA 
ULAŞMAK İÇİN 

LÜTFEN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN.

KANAL TÜRKÇE ÖĞRETMEN
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