
İSTİKLAL MARŞI’NDAN
Çatma, kurban olayım, çehreni ey
nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu
şiddet, bu celal!
Sana olmaz dökülen kanlarımız
sonra helal…
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin
istiklal!

Mehmet
Akif Ersoy

1. “Kurban olmak” deyimi,
aşağıdaki cümlelerin
hangisinde şiirdeki anlamıyla
kullanılmıştır?

A) Bu bayramda koç kurban ettik.
B) Bu yanlışın kurbanı sen oldun.
C) Bu yıl kurbanlar çok pahalıydı.
D) Üzülme sakın, kurban olayım.

2. Verilen dörtlükte Mehmet Akif
Ersoy kime sesleniyor?

A) Milletimize B)
Askerimize
C) Bayrağımıza D)
Devletimize

3. Aşağıdaki tümcelerin
hangisinde yanlış yazılmış
bir kelime vardır?

A) Ağaca çıkma B) Balık
yemeliyiz.
C) Gelin tacını giydi. D)
Kitapı getir.

4. Aşağıdaki kelimelerin
hangisinin eş seslisi yoktur?

A) Gül B) Çay
C) Yüz D) Soba

5. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde emir anlamı
vardır?

A) Aslı geldi. B)
Hemen odana git.
C) Ders çalışmış. D)
Başaramayacak.

6. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde ünlü düşmesi
olmuştur?

A) Beyin ameliyatı kolay geçmiş.
B) Burun kemikleri kırılmış.
C) Yemekten ağzı yanmış.
D) Akıl, akıldan üstündür.

7. Aşağıdaki tümcelerin
hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada
kullanılmıştır?

A) İstersen koş, istersen koşma.
B) Fakir, fukara bir araya
toplanmış.
C) Öğrenci, öğretmene saygılı
olmalıdır.
D) Sıcak havalar yakında
soğuyacakmış.

8. “Bu yaz çok sıcak
geçecekmiş” tümcesindeki
“yaz” kelimesinin anlamdaşı
aşağıdaki tümcelerin
hangisinde vardır?

A) Bana haftada bir mektup yaz.
B) Yazı seven kışı da sevmelidir.
C) Yazarken noktalama işaretlerine
uymalıyız
D) Türkiye bu maçta yeni bir tarih
yazdı.

9. “Kahraman ırkıma bir gül!”
tümcesindeki gül kelimesinin
eş anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde
vardır?

A) Benim “Gül” isminde bir
arkadaşım var.
B) Bahçedeki güller yeni açmış.
C) Gülmek sana yakışıyor.
D) Bana bir gül ver.

10.Aşağıdaki kelimelerden
hangisinin sonuna ünlü ile
başlayan bir ek getirilirse
yumuşama olur?

A) Silgi B) Kalem
C) Defter D) Koltuk

11.“Bazılarına göre radyonun
devri geçti.” tümcesinde
hangi sözcükte ünlü
düşmesi olmuştur?

A) radyonun. B) devri
C) geçti D)
bazılarına



12.Aşağıdaki kelimelerin
hangisinin sonuna ünlü bir
harfle başlayan ek gelirse
yumuşamaya uğramaz.

A) Burak B) Orak C)Budak
D)Kürek

13.“Ağzı, burnu kan içinde
kalmıştı.” tümcesinde kaç
sözcükte ünlü düşmesi
olmuştur?

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

14.Aşağıdaki hangi sözcüğün
sonuna ünlü harfle başlayan
bir ek getirilirse yumuşama
olmaz?

A) Murat B) kayık C) inat
D) çocuk

15.“Yiğidi öldür ama hakkını
yeme.” tümcesinde hangi
sözcükte yumuşama
olmuştur?

A) öldür B) hakkını C) yiğidi
D) yeme

16.“Başına ……………… sular
………………” deyiminin
anlamlı olması için noktalı
yerlere hangi sözcükler
getirilmelidir?

A) ılık-yağmak B)kaynar-
dökülmek
C) sıcak-ekmek D) soğuk-
yıkamak

17.“Onun fikrine herkes karşı
çıktı.” tümcesinde hangi
sözcükte hece düşmesi
olmuştur?

A) onun B)
fikrine
C) herkes D) karşı

18.“Bütün üyeler özveriyle
çalıştı.” tümcesindeki altı çizili
sözcüğün anlamdaşı hangi
seçenektedir?

A) Aldığı plaket onu gururlandırdı.
B) Yaptığı fedakârlığın karşılığı
ödenemezdi.
C) Onun öz yapısı çok farklıydı.
D) Herkes öz eleştiri yapmalıdır.

19.“Galiba oltama balık takıldı.”
tümcesindeki  “takılmak”
sözcüğü hangi seçenekte
aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Arkadaşımın sorduğu soru
kafama takıldı.
B) Bu sorunları fazla takmamak
gerekir.
C) Uçurtmam tellere takıldı.
D) Gürcan hep bana takılır.

20.Aşağıdaki tümcelerdeki altı
çizili sözcüklerden hangisi
yanlış yazılmıştır?

A) Dilek’e selam söyle.
B) Ahmed’i gördün mü?
C) Mecidiye İlköğretim Okulunda
okuyorum.
D) Ali ile Veli geliyorlar.

21.“çiçek” sözcüğü hangi
tümcede yumuşamaya
uğramamıştır?

A) Berna çiçeğini suluyordu.
B) Çiçeği dalından koparma.
C) Pembe olan çiçeği istiyorum.
D) Bahçedeki sarı çiçek solmuş.

22.Aşağıdaki tümcelerin
hangisinde olay henüz
gerçekleşmemiştir?

A) Arabanın benzini bitti.
B) Akşamki maçı izleyeceğim.
C) Annem ütü yapıyor.
D) Bardakları yıkadım.

23.Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde virgül kaldırılırsa
tümcenin anlamı değişir?

A) Futbolcu, çocuğa selam verdi.
B) Esra, çok başarılıdır.
C) Kardeşim, akşam geldi.
D) Doktor, bize seslendi.

24.“İpek” sözcüğü hangi tümcede
farklı bir anlamda
kullanılmıştır?

A) İpek mendilimi kaybettim.
B) İpek dördüncü sınıfa gidiyor.
C) Annem ipek elbise giymeyi sever.
D) Dün kumaşçıdan ipek kumaş
aldık.

25.“Seda okulun bahçesinde
arkadaşının omzundan
tutarak güçlükle yürüyordu.”
tümcesinde hece düşmesine
uğrayan sözcük hangisidir?

A) bahçesinde B)
arkadaşının
C) okulun D)
omzundan



26.“Ben trafik kurallarına
uyarım.” tümcesinden hangi
sözcük çıkarılırsa tümcede
anlam kaybı olmaz.

A) uyarım B)
kurallarına
C) ben D) trafik

27.“Sen kaç senedir bu işi
yapıyorsun(  )” tümcesinin
sonuna hangi noktalama
işareti konulmalıdır?

A) nokta B)
virgül
C) ünlem işareti D) soru
işareti

28.Hangi sözcük çifti birbiriyle zıt
anlamdadır?

A) sevinç-üzüntü B) neşe-
sevinç
C) korku-kaygı D) dert-
keder

29.Aşağıdaki sözcüklerin
hangisi yapım eki almıştır?

A) Balık B)
Yakalık
C) Bamya D)
Böcek

30.Hangi seçenek “bakmak”
sözcüğünün olumlusudur?

A) baktı B)
bakmalı
C) bakar D)
bakacak

31.Kendisine çok sevgi ve saygı
duyulması anlamına gelen
deyim aşağıdakilerden
hangisidir.

A) El üstünde tutulmak.
B) Faka basmak.
C) Eli ayağı buz kesilmek.
D) Sırtı yere gelmemek.

Aşağıdaki paragrafta noktalama işaretleri verilmemiştir. Parantezlerin içine, uygun olan
noktalama işaretlerini yazınız. Her noktalama işareti 1(bir) puandır. (7x1=7 puan)

“Atatürk(  ) Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu(  ) Kalabalık bir halk topluluğu iskelede etrafını

sarmış bulunmakta idi(  ) Bir kadının(  ) elinde bir kâğıtla Atatürk’e yaklaştığı görüldü(  ) İhtiyar(  )

zayıf bir kadındı(  )”


