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1.  Yaz gelir de heveslenir bitersin,  

Güz gelince başın alır gidersin.  

Yavru niçin boynu eğri gezersin? 

Senin derdin benden beter menevşe.  

Karacaoğlan  

Güz: Sonbahar,  

Menevşe: Menekşe 

Bu dörtlükte kendisine “insan” özelliği verilen kelime, aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Güz  B) Menevşe  C) Yaz    D) Dert 

 

2. Sabah artık gözünü erken açar,  

Ta uzakta meleşirler kuzular, 

Her kuşun, her kuzunun neşesi var;  

Ey çocuklar! Sevinin geldi bahar.  

.A. Gövsa  

Bu dörtlükten baharın gelişiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 

A) Çocukların mutlu olacağı 

B) Güneşin erken saatlerde doğduğu 

C) Verimli bir yıl olacağı 

D) Kuzuların kırlarda dolaştıkları 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 

 

A) Hasta olduğu için okula gelemedi. 

B) Senin için söylenecek bir çift sözüm var. 

C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı. 

 D) Beni aradığın için çok mutlu oldum 

 

4.Mutluluk , dağlar gibidir ; ses verir , ama kımıldamaz , bekler ki sen ona gidesin. 

      Cenap Şahabettin 

Bu sözde mutlulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır ? 

 

A) Kişinin çabasına bağlı olduğu 

B) Ulaşmanın kolay olduğu 

C) Peşini bırakmamak gerektiği 

D) Uzaklarda aramak gerektiği 

 

5.”Fırtınalı günlerde bile sarsılmayan bir kale gibi durur.” Cümlesiyle anlatılan biri için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez ? 

 



A) Güvenilir B) Kararlı  C) Güçlü  D) Telaşlı 

 

6.Aşağıdaki cümlelerde , altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir ? 

 

A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz. 

B) Sessiz sedasız gidiver. 

C) Yarın erkenden yola çıkıyorlar. 

 D)          Doktor ona gözlük vermiş.  

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır.? 

 

A) Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm. 

B) Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım. 

C) Babam işten henüz gelmedi. 

D) Söylediklerine bir anlam veremedim. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır ? 

 

A) Okuduğu kitapta kısa hikayeler var. 

B) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış. 

C) “Kaşağı “ adlı hikayeyi çok beğendim. 

D) Bazı hikayelerin konusu tarihten alınmış. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük yoktur ? 

 

     A) Orada derin uçurumlar vardır. 

     B) Küçük sandallar karaya çekilmişti. 

     C) Eski kayığın boyaları dökülmeye başladı. 

     D) Balıkçılar erkenden denize açıldılar. 

 

10.”Tıpkı bizim gibi başkaları da isteklerinin kabul edilmesini bekler.” Düşüncesini benimseyen biri için 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? 

 

A) Yardımsever olduğu 

B) Hoşgörülü olduğu 

C) Bencil olduğu 

D) Kararsız olduğu 

 

11.”Ancak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “ en erken” anlamında kullanılmıştır ? 

 

A) Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin. 

B) Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş. 

C) İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi. 

D) Bu hızla ancak akşama varırız. 

 



12.”Başarısızlıklarımız için kırk milyon bahane vardır da bir tek özür yoktur.” Sözündeki düşünceyi 

aşağıdakilerden hangisini destekler ? 

 

A) Başarısızlık , bize kendimizi tanıtan bir okuldur. 

B) Özür dilemesini bilmeyen kişi hata yapmaktan korkar. 

C) Başarısızlığın nedenleri bilinmeden başarı yakalanamaz. 

D) Başarısızlığı hiç kimse kabul etmek istemez. 

 

13.   Başkasından üstün olmanız önemli değildir , önemli olan dünkü durumunuzdan üstün olup 

olmadığınızdır. 

       Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?  

A) Her geçen gün daha ileriye gitmek gerektiği 

B) İnsanın başkalarıyla yarış içinde olduğu 

C) Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiği 

D) Çalışanların toplumda üstün duruma geleceği 

 

 

 

14.Bilgisayar düşünce biçimini değiştirdi.Bazen dünyayı çok küçük görmeme neden oluyor.Aslında dünya 

büyük.Monitörün ekranından bir tuşla okyanusları aşmak , uzak ülkelere gitmek harika bir şey ! Bu 

inanılmaz gelişmeye herkes en az benim kadar hayret ediyor. 

 

Bu parçadan bilgisayarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz <* 

 

A) Düşünce biçimini etkilediği 

B) Uzakları yakınlaştırdığı 

C) Geçmişle bağlarımızı kopardığı 

D) Şaşkınlıkla karşılandığı 

 

15.”Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse , Salih Ağa’nın 

yürüyüşüne bakınız.” Cümlesine göre Salih Ağa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? 

 

A) Gizlice kötülük yapabileceği 

B) Hızlı yürüdüğü 

C) Çalışmayı çok sevdiği 

D) Avcılıkla uğraştığı 

 

16.Günlük yaşamda bazı insanların size tuhaf gelen davranışlarını görebilirsiniz.Kimi duvara dayalı bir 

merdivenin altından geçmez ve bunu uğursuzluk sayar.Kimi önünde bir kara kedi çıkarsa o günü kötü 

geçireceğini düşünür.Oysa bunların sağlam bir dayanağı ya da bilimsel bir geçerliliği yoktur. 

 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir ? 

 

A) Toplumdaki yanlış inanışlar 

B) Bilimin ortaya çıkışı 

C) Toplumsal aksaklıklar 

D) İnsanlar arasındaki ilişkiler. 

 



17.”Yol “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Bu problem ancak bu yolla çözülür.” Cümlesindeki 

anlamıyla kullanılmıştır. 

 

A) Hayatta epeyce yol almış bir insandı. 

B) Bu yolda varını yoğunu harcadı. 

C) Başarılı olmanın  birçok yolu vardır. 

D) Çocuklara yolda top oynamayın , dedi. 

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermeyerek “ anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır ? 

 

A) Arkadaşım , sade bir törenle evlendi. 

B) Yalandan bir temizlik yapıverdi. 

C) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi. 

D) Beni , şakayla karışık uyardı. 

 

19.”Yıkmak “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır.?  

 

A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı. 

B) Güreşçi rakibini yere yıktı. 

C) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık. 

D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı. 

 

 

 

20.”Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamak ,kavramak” anlamında kullanılmıştır?  

 

A) Annenin gözü yavrusundan başkasını görmüyordu. 

B) Beni aileden biri olarak görüyor. 

C) Mehmet Çavuş , Birinci Dünya Savaşı’nı görmüş. 

D) O da sonunda bu işin iyiye gitmeyeceğini gördü. 

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’konuk’’ sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? 

A)Dostlarımızla yolda karşılaştık.   

B)Sizi akrabamla görüştüreceğim. 

C)Geziye tanıdıklarımızla çıkarız.  

D)Az sonra misafirlerimiz gelecek. 

 

a- kötülüklerle savaşmaktır 

    b- elimizden geldiğince 

 c- en büyük iyilik 

 d- insanlara yapabileceğimiz 

22.Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 

A) b – d – a – c  B)  d – c – b - a      C) d – a – c - b  D)  b – c – a – d 

 

23) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte birinci sırada yer alır? 

 A)Öte   B)Örtü   C)Özden  D)Özel 

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur ?                               



A) Vay be, bunu da mı görecektik! 

B) Eyvah, ocağı söndürmeyi unuttum!    

C) Yoo, olmaz böyle şey!          

D) Tüh, bilseydim ben de gelirdim !  

 

25. “Çığlık çığlığa koşuşan çocuklar, çiçekleri koparıp yerlere saçarken yaptıkları işin yanlışlığının 

farkında bile değillerdi.” cümlesinde, hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?  

A) görme B) işitme      C) tatma        D) dokunma 

 

 

 

 

 

 


