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  Baran: Böyle kuru bir yaşam istemiyorum.
  Özlem: Çok sığ düşünceli bir adam oldun sen.

 Serdar: Bu sene ailesiyle beraber İtalya’ya taşı-
nıyorlar.
 Ada: Öğretmen, bende bir ışık gördüğünü söy-
ledi.

Yukarıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde me-
cazlı bir anlatım yoktur?

 A) Baran                 B) Özlem                

 C) Serdar                  D) Ada 

“Pazar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “belirli bir şeyin satıldığı yer” anlamında 

kullanılmıştır?

A) Bu pazar ablamla tiyatroya gideceğiz.                
B) Siparişlerimiz pazar değil cumartesi geliyormuş.               
C) Beşiktaş’ın maçı pazar 19.00’da.                 
D) Pazarda sebze fiyatlarına zam gelmiş.

“Bütün başarılarımı, işlerimi vaktinden önce 
yapmış olmama borçluyumdur.” 

Yukarıdaki özdeyişin iletmek istediği mesaj aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?

A) El elden üstündür.              
B) Bugünün işini yarına bırakma.              
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.           
D) Damlaya damlaya göl olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç 
ilişkisi kurulmuştur?

 
A) Bahçedeki ağaçlar hızla büyüyordu.            
B) Babam eve erken gelirse sinemaya gideceğiz.             
C) Duvarlar yıprandığından eve badana yaptık.         
D) Akşamki yemeği çok beğendim.

 Bahar: Yazılışları farklı ancak anlamları aynı 
olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

 Ozan: Nasıl yani, bir örnek verir misin?
 Bahar: .......................................
 
Bahar aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir 
örnek vermiş olur?

A) aşağı - yukarı                B) gülmek - sevinmek                

C) yurt - vatan                D) ayakkabı - terlik 

“Doğru” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.               
B) Hiçbir işim doğru düzgün gitmiyor.          
C) Matematik dersine tahtaya bir doğru çizerek başla-
dık.              
D) Ahmet Usta, çok doğru bir adamdır.
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 Öğretmen: Yazdığım kelimeleri sözlükteki sıra-
larına göre yazmanızı istiyorum.

 Yiğit: göçük-göçer-göçebe-göçmen-göç
 Alp: göçer-göçük-göç-göçmen-göçebe
 Zeynep: göç-göçebe-göçer-göçmen-göçük
 İlayda: göç-göçer-göçebe-göçük-göçmen
 
Hangi öğrenci kelimeleri doğru sıralamıştır?

 A) Yiğit                B) Alp                

 C) Zeynep                D) İlayda

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir an-
latım kullanılmıştır?

A) Çocuklar lunaparkta kahkahalar atarak eğleniyor-
lardı.                
B) Haberi alınca evden kurşun gibi çıktı.           
C) Sevimli bebek etrafa gülücükler saçıyor.                
D) Sevincinden yerinde duramıyordu.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde amaç-sonuç 
cümlesi kullanılmamıştır?

A) Beşiktaş maçı kazandığı için mutlu oldum.              
B) Yağmurda ıslanmamak için şemsiye aldım.         
C) Sağlıklı yaşam için kahvaltıya özen gösteriyorum.            
D) Amcama mektup yazmak için kâğıt hazırladım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargının ger-
çekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

A) Toplara çok sert vurabiliyordu.              
B) Ben ağlarsam gökler ağlar.        
C) Okul gezimiz çok eğlenceli oldu.           
D) Tüm mahallede elektrikler kesildi.

 @: Okuduğum bu kitap çok etkileyici.
 %: Evimizde iki tane televizyon var.

 &: Şair, şiirinde mükemmeli bir dil kullanmış.
 #: Futbol oynamak büyük zevktir.

Hangi semboldeki cümlede nesnel anlatıma yer ve-
rilmiştir?

A) @               B) %  C) &           D) #

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan-
lışlığı söz konusudur?

 
A) Öznel ifadeler, herkese göre değişebilen ifadeler-
dir.               
B) Öznel ifadelerde kişisel görüşlere yer verilir. 
C) Nesnel ifadeler, kişiden kişiye değişmeyen ifadeler-
dir.           
D) Nesnel ifadelerde duygular ağır basmaktadır.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1. tekil kişili 
anlatım kullanılmıştır?

A) Derse bugün de geç kaldı.               
B) Aşırı sıcaklardan çok bunaldım.          
C) Kafasında yüzlerce soru işareti vardı.               
D) Bütün seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

İnsanoğlunun her çağda duyduğu istek nedir?
 

A) Ölümsüzlük              B) Görünmezlik 
         
C) Acıkmama              D) Uçma

Hezarfen Ahmet Çelebi büyük uçuşunu nerede 
gerçekleştirmiştir?

 
A) Ok Meydanı’nda            B) Galata Kulesi’nde
         
C) Dolmabahçe Sarayı’nda D) Boğaz Köprüsü’nde

     I. Deli  II. Dahi 
 

  III. Büyücü IV. Öncü

 Uçma isteği duyanlara ne gözle bakılmıştır?
 
A) I ve II             B) I ve III
         
C) II ve III   D) III ve IV

  Ben özledim galiba seni 
  Bu yüzden bu kadar sitemlerim 
 Sen üzülme acıdan bu sözlerim 
 Karşımda görsem dolar gözlerim

 Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hasret              B) Kızgınlık  
       
C) Üzüntü             D) Mutluluk

UÇAN TÜRKLER

 İnsanoğlu her çağda uçma isteği duymuştur. 
Bu istekle çeşitli araçlar yapmış, çeşitli denemelere 
girişmiştir. Bu yüzden de uçmayı isteyenlere ‘deli’ ve-
ya ‘büyücü’ gözüyle bakılmıştır. Ama onlar yılmamış, 
bazıları bu yolda hayatlarını kaybetmiştir. Böylece bu 
insanlar, bugünkü havacılık ve uzay çalışmalarının ön-
cüleri olmuşlardır.

 Tarihteki uçma çalışmalarının başlangıcında 
Türklerin de büyük payı vardır. Nişaburlu İmam Cevhe-
ri bu alanda ilk denemeyi yapmış ancak hayatını kay-
betmiştir. Uçmaya çalışan ikinci Türk, Hezarfen Ahmet 
Çelebi’dir. Çelebi, Ok Meydanı’nda yaptığı dokuz de-
nemede de başarılı olmuştur. Ama asıl büyük uçuşunu 
1630 yılında Galata Kulesi’nden yapmıştır.

15, 16, ve 17. soruları “Uçan Türkler” metnine göre 
cevaplayınız.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama 
yanlışlığı yapılmıştır? 

 
A) TBMM 23.04.1920’de açıldı.              
B) Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta yedim.         
C) İhtiyar, manava muz istediğini söyledi.              
D) Güzel mi güzel bir bebeği vardı?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 
işareti getirilemez? 

 
A) Saat kaçta burada olursun            
B) Annem de geldi mi parti başlayabilir        
C) Bütün hazırlıklar tamamlandı mı            
D) Nereden geliyorsunuz böyle

  “Kadir ( ) Murat ( ) Ceylan ve Nuri için önemli 
bir gelişmedir ( ) Sizce de öyle değil mi ( )”

 
Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sı-
rayla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir?
 
A) (,) - (,) - (.) - (?)           B) (,) - (.) - (.) - (.)  
    
C) (.) - (,) - (,) - (.)        D) (,) - (,) - (,) - (?)
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CEVAP ANAHTARINA 
ULAŞMAK İÇİN 

LÜTFEN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN.

KANAL TÜRKÇE ÖĞRETMEN
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