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 Aşağıdakilerden hangisinde “ısınmak” 
kelimesi “alışmak, uyum sağlamak" anlamında 
kullanılmıştır?

A) Şiddetli bir kışın ardından deniz suyu ısındı.
B) Babasının memuriyetinden dolayı geldiği bu
şehre yeni ısındı.
C) Her yıl olduğu gibi cemreler düşünce toprak
da ısındı.
D) Sobaya atılan meşe odunlarından sonra oda
çok ısındı.

 Bugün içinde bulunduğumuz boşluk maziyi iyi 
tanıyamayışımızdan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla 
bizden öncekilerin neler düşündüklerini, neler tavsiye 
ettiklerini bilmek, yazdıklarını okumak, tartışmak 
zorundayız. Neden bu şekilde düşünüyorlardı, 
nerelerde hata yapmışlardı? Çare? Zindanımızı yıkmak, 
mimarı ve işçisi cehaletimiz olan zindanı. Önce 
kendimize vurduğumuz zincirleri kırmalıyız.
Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Mazinin tecrübelerinden faydalanılmalıdır.
B) Gelişmek isteyen toplumlar öncelikle cehaletten
kurtulmalıdır.
C) Tartışma, toplumun gelişmesine yardım eder.
D) Düşünce ve inançlara saygı gösterilmelidir.

       I- uygulanışıdır
II- değil
III- varlığı
IV- yasaların
V- olan
VI- önemli

Yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı bir cümle 
kurulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi 
olmalıdır?

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

Yaşlı adam oldukça şaşkın (   ) bir o kadar 
da öfkeli sordu bu kez (  ) "O türküyü söylüyor ve 
Burdurlu değilim diyorsun öyle mi (   )" "Evet." 
diye yanıtladı sanatçı (   )

Bu parçada parantezlerle (  ) belirtilen yerlere 
sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri 
getirilmelidir?

A) (,) (.) (?) (.) B) (,)(.)(…)(.)
C) (,) (;) (!) (.) D) (,) (:) (?) (.)

Dil bir milletin mantığıdır. Dil bir milletin
şarkısıdır; geçmişi, bugünü, geleceğidir. Dil bir milletin 
ta kendisidir. Milletin olmadığı yerde dil de yoktur. 
İnsan canlı bir varlıksa, dil de canlı bir varlıktır. 
Canlıların yaşamadığı yerlerde dil de yaşayamaz.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 A) Dilin temeli seslere dayanır.
B) Dil canlı bir varlıktır.
C) Dil ancak milletle birlikte var olabilir.
D) Dil milletin özelliklerini gösterir.

 Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır? 

A) Hayat bizi çok zor durumlarla karşılaştırabilir.
B) Öğretmeni okullar arası yarışmaya katılması için
teşvik ediyordu.
C) Birden, anahtarımı evde bıraktığımı fark ettim.
D) Onunla beraber gittiğime bin pişman oldum.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül 
kaldırılırsa anlam karışıklığı olur?

A) Geç kalınca, onu aramaktan vazgeçti.              
B) Köpekler, koşarak gözden kayboldular.
C) Bir varmış, bir yokmuş diye başlar masallar.
D) O genç, doktorla konuşmaya gitti.

Rüzgâr eser dallarınız atışır
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür
Ören yerler bu bayramda pek üşür
Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar

Yukarıdaki şiirde şair, kime seslenmektedir?

A) rüzgâra B) kuşlara
C) sümbüle D) dağlara

 Bir kilogram demir mi, bir kilogram pamuk mu 
daha ağırdır? Bu soru akıllarda “demir” cevabını 
uyandırsa da aslında ikisinin de kütleleri aynıdır. Ancak, 
bir kilogram pamuk boşlukta çok daha fazla yer kaplar. 
Bu demektir ki demirin yoğunluğu pamuktan daha 
fazladır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde 
verilenlerden yararlanılmıştır?
A) Öyküleme - Karşılaştırma
B) Açıklama - Karşılaştırma
C) Tartışma - Tanımlama
D) Betimleme – Örnekleme

 Herhangi bir konunun bir yazar tarafından 
okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde, 
zaman zaman sorular sorularak ve ispat amacı 
olmaksızın kaleme alındığı edebi türlere ........ 
denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin 
getirilmesi uygun olur?

C) Deneme
A) Sohbet (Söyleşi)  B) Hikaye

D) Makale

 Gereklilik kipi (1) (a) (-e/-a)
Şart kipi     (2)        (b) (----)
Emir kipi    (3)        (c) (-meli/-malı)
İstek kipi    (4)        (d) (-sa/-se)

Yukarıda kip ve onlara ait eklerin doğru eşleştirilmesi 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

1 2 3 4
A) c d b a
B) a b c d
C) d c a b          
D) c d a b      

 12 Cümlede genellikle fiillerin anlamını yer, 
miktar, zaman, durum ve soru bakımından etkileyen 
kelimelere zarf (belirteç ) denir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 
hangisi zarf değildir?

A) Akşam öğrenciler tiyatroya gidecek.
B) Bu sınavı kazanmak için çok çalıştı.
C) Saçları siyah ve uzundu.
D) Toplantıdan konuşarak çıktılar.
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 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde 
"sevgi-nefret" sözcükleri arasındaki ilişkinin 
benzeri vardır?
A) ihtiyar-yaşlı B) iyi-güzel
C) sahte-gerçek D) Dünya-Güneş

 Aşağıdakilerin hangisinde öznenin isteği 
dışında gerçekleşen ve öznedeki değişimi 
gösteren bir fiil (oluş fiili) vardır?

A) Yolcular garda saatlerce bekledi.
B) Ağaçların yaprakları şimdiden sarardı.
C) Çinli turistler döneri çok sevdi.
D) Berber saçlarımı oldukça kısa kesti.

 Bir zafer müjdesi burada her isim
Yekpâre bir anda gün,saat,mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın

     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şiirdeki fiille 
aynı kipte çekimlenmiş fiil bulunmaktadır?

A) Aydınlanmış buldum tebessümünle
B) Başındayım sanki bir mucizenin
C) Çalıyor bir zaman vehmiyle
D) Billur bir avize, Bursa’da zaman

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?

A) Bu olayda başı ağrımış, aylarca uğraşmıştı.
B) Öğretmenin gözüne girmek için çırpınıyordu.
C) Ona doğru yolu gösterebilmek için çok dil döktüm.
D) Öyle yorgundum ki gözlerime kan çöktü.

 I. Bıkmadan elindeki gülü kokluyordu.
II. Onun üzülebileceğini düşünmeliymişsin.

Bu cümlelerdeki altı çizili fiillerin zamanı hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

I. cümle II. cümle
A) Basit zamanlı Basit zamanlı
B) Basit zamanlı Birleşik zamanlı
C) Birleşik zamanlı       Basit zamanlı
D) Birleşik zamanlı       Birleşik zamanlı
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KANAL TÜRKÇE

 Su akar güldür güldür,
Mendilim dolu güldür,
Yeri göğü yaratan
Bir gün beni de güldür

Yukarıdaki dörtlükte “güldür” kelimeleri 
tekrarlanmıştır. Yazılışları aynı, anlamları farklı 
olan bu tür kelimelere ne ad verilir?

A) Eş anlamlı (Anlamdaş)
B) Eş sesli (Sesteş)
C) Zıt anlamlı
D) Deyim

 Derinden derine ırmaklar ağlar
             Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
             Ey suyun sesinden anlayan bağlar
             Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Bu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi 
kişileştirilmemiştir?

A) Irmaklar B) Çoban çeşmesi
C) Su D) Bağlar

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam 
kayması vardır?
A) Yurdumuzda her mevsim denize girilir.
B) Bizim takım yarın çalışmaya başlıyor.
C) Göreceksiniz yarın daha iyi koşacağım.
D) Okulda öğrendiklerinizi hayatta
uygulayacaksınız.
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CEVAP ANAHTARINA 
ULAŞMAK İÇİN 

LÜTFEN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN.

KANAL TÜRKÇE ÖĞRETMEN
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/

https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/
https://www.facebook.com/groups/kanalturkce/



