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Örnek / Sample

2

3
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Zihinsel Beceri

R

2.

Find and circle the pieces within the pattern.

N

Parçaları desenin içerisinde bulup etrafını çiz.

4

Aynada görünümlerini bul ve eşleştir.

Find and match their appearance on the mirror.
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S özcükt e - C ümle de A n la m 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcü-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daire” söz-

ğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

cüğü terim anlamda kullanılmıştır?

A) Bu akşam hafif bir şeyler yiyelim.

A) Ne yapıp edip bir devlet dairesinde memur olmalı, derdi babam.

B) Öyle hafif ki tek elimle taşıdım.

B) Bundan önce oturduğumuz daire hem daha küçük hem kullanışsızdı.

C) O hafif bavulu çocuk alsın.
D) Koltukların hafif olmasını istiyor.

C) Öğretmenimiz, tahtaya çizdiği dairenin alanını
bulmamızı istedi.

2. 1. Artık insanlarımız, boş vaatlere kulak asmıyor.

EK

2. Boş tesellilerle kendini avutup duruyordu.
3. Boş bir oda bulmak için tüm otelleri dolaştık.

Tİ
R

D) Burada daireler çok pahalı, başka bir mahalleye
bakalım artık.

Bu cümlelerde “boş” sözcüğünün anlamları
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Arkadaşım sıcakkanlı birisiydi.

6
1. cümle

2. cümle

3. cümle

B) Eğer dilini tutsaydın bunlar başına gelmezdi.

Mecaz

Mecaz

Gerçek

C) Yarışmayı kazandığı için sevinçten uçuyordu.

Gerçek

Mecaz

Gerçek

D) Kalorifer yanınca oda güzelce ısındı.  

C)

Mecaz

Gerçek

Gerçek

Gerçek

Gerçek

Mecaz

N

A)
B)

Ö

R

D)

6. I. Dolu, tüm kayısılara büyük zarar verdi.

3. “Eminim çok önemli biri olacaksın.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) Kesinlikle
C) Sanırım

II. Yağan dolular ceviz büyüklüğündeydi.
III. Çiftçiler, doluya karşı büyük önlemler aldılar.
IV. Dolu havuzu yarım saatte boşalttılar.
V. İçinin bu kadar dolu olduğunu bilmiyordum.
“Dolu” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “Küçük buz parçacıklarından oluşan
yağış türü” anlamında kullanılmamıştır?

B) Mutlaka

A) I - II

B) I - III

D) Kuşkusuz

C) II - IV

D) IV - V

Türkçe Soru Bankasıı
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7.

Test

 Kara haber, kısa süre içinde her tarafta duyulmuştu.
 Uzun saçları, kara gözleriyle çok güzel bir
çocuktu.
 Artık rahat olun, kara günler geride kaldı.

10. Aşağıdakilerin hangisinde “geçmek” sözcüğü
“kabul edilemez olmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Dün gece Yozgat’tan Anamur’a geçti.
B) Arabayı bu yoldan bir türlü geçiremedim.
C) Bu hastalık bana annemden geçmiş.
D) Onun parası buralarda geçmez.

2. cümle

3. cümle

A)

Gerçek

Mecaz

Gerçek

B)

Gerçek

Mecaz

Mecaz

C)

Mecaz

Gerçek

Mecaz

D)

Mecaz

Mecaz

Gerçek

Tİ
R

“Kara” sözcüğünün anlam özellikleri, hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
1. cümle

01

11.

EK

8.

Öğretmeni Ela’dan “sahne” sözcüğünü
“terim” anlma gelecek şekilde
kullanmasını istemiştir.

I. Evin bu bölgesi ışık almıyor.

N

II. İçeriye sızan ışık çocukları görmeye yeterli
değildi.
III. Sınavı kazanan öğrencilerin gözleri ışık saçıyordu.
IV. Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi.
V. Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
“ışık” sözcüğü“mutluluk, sevinç veya zekâdan
doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı” anlamıyla kullanılmıştır?
B) I - III

C) III - V

D) IV - V

Ö

R

A) I - II

Buna göre, Ela’nın hangi cümlesi doğrudur?

A) Onu bir ara siyaset sahnesinde görmüştüm.
B) Kazadan sonraki o sahneyi unutamıyorum.
C) Oyunun son sahnesinde karşılıklı konuşmalar
fazlaydı.

D) Arkadaşlarımla vedalaştığım sahne hayatımın
en önemli anıydı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?

12. “Kesmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-

A) Rüzgar öyle şiddetli esiyor ki perdeler  sallanıyordu.

gisinde “düzgün parçalara ayırmak” anlamında
kullanılmıştır?

B) O esnada gözüme sanki bir perde indi, hiçbir
şey göremedim.

A) Saçını kesen berber işinde ustalaşmıştı.

C) Bu iki bölümü birbirinden ayırmak için tahta bir
perde koyduk.

C) Faturaları ödeyemeyince telefonu kestiler.

D) Üç perdeden oluşan bu oyunu, seyirciler sonuna kadar ilgiyle izledi.

B) Patatesi keserken az kalsın elinden oluyordu.
D) Yaptığı her işte önünü kesen birileri olurdu çıkıyordu.

Türkçe Soru Bankasıı
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1. “Bağlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

4.

sinde “sevdirme” anlamındadır?

Dilimizde ekler sözcüklerin sonlarına
gelir.

A) Çuvalın ağzını sıkıca bağladı.
B) Ellerini iple bağlamış.
C) Köpeği ağaca bağlayıp gitmiş.

Takım kaptanı attığı güzel penaltı
golüyle takımı finale taşıdı.

Tİ
R

D) Öğretmen tüm sınıfı kendine bağlamış.

Artık notalara bakmadan keman
çalabiliyorum.

Arkadaşlarımız, konuşmalarında aşağıdaki
alanlardan hangisiyle ilgili bir terim kullanmamıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Pijamalarını giyip yatağına girdi.

B) Dil bilgisi

C) Müzik		

D) Sinema

EK

B) Kapı açıldı ve içeri girdi.

A) Futbol

C) Elindeki şemsiyeyi kapının arkasındaki rafa koydu.
D) Canım babamın spor hikâyesi sona erdi.
8

5. “O kadar tatlı sözden sonra bu şekilde davranarak

N

beni üzdü.” cümlesindeki hangi sözcük gerçek
anlamının dışında kullanılmıştır?

3. Öğrencilerden hangisinin cümlesinde terim an-

A) tatlı
B) söz
C) davranarak
D) üzdü

R

lamlı bir sözcük vardır?

A)

Dünkü maçta bizim takım gerçekten güzel oynadı.

Ö

B)

Faul yapan futbolcuyu hakem yardı.

6. “Sıkı bir beslenme ve derin bir ilgi sayesinde

C)

Olsun, sonuçta bir farkla da olsa
oyunu kazandık.

I
III

D)
Önümüzdeki hafta daha güçlü bir
takımla oynayacağız.

IV

Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden
hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) I

Türkçe Soru Bankasıı

II

hastalıktan çabucak kurtuldu.”

B) II

C) III

D) IV

Sözcükte - Cümlede Anlam 1

7. “Yükselmek” kelimesi, hangi cümlede “başarılı

Test
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili

olup ilerlemek” anlamında kullanılmıştır?

sözcük mecaz anlamlıdır?

A) Kardeşinin ateşi yükselmiş.

A) Not almak için boş bir kağıt istedi bizden.

B) Pazarda fiyatlar çok yükselmiş.

B) Bu formu doldurup danışmaya teslim etmelisiniz.

C) Burada sular yükselmiş.

C) Böyle pişkin bir insan görmedim, laf anlamıyor.
D) Odanın içi fırın gibi sıcacık olmuştu.

Tİ
R

D) Bu işte yükselebilirsin.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili

EK

sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

8. “Sıcak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Davetlileri çok sıcak karşıladılar.

B) Aramızda sıcak bir konuşma geçti.
C) Davetliler sıcaktan çok bunaldılar.

B) Akşamlara kadar gezip oyalanıyorsun, biraz da
derslerini düşünsen.
C) Birkaç gündür aralıksız yağan yağmur nihayet
dindi.
D) Kapı sesini inanın duymadım, kitaba çok dalmışım.

Ö

R

N

D) Sıcak insanlar, daima arkadaş bulur.

A) Elindeki çantaya dolaptan birkaç parça kıyafet
doldurdu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırmak” sözcüğü, gerçek anlamında kullanılmamıştır?
A) Fındıkların hepsini kırdı.
B) Futbol oynarken ayağını kırdı.
C) Elindeki çubuğu kırdı.
D) Yağan kar, soğuğun etkisini kırdı.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz
anlamda kullanılmıştır?
A) Dünkü toplantıda alınan kararlar yarından itibaren uygulanacak.
B) Köyün girişinden itibaren yol kenarlarında söğüt
ağaçları vardı.
C) Onca sıkıntı çekti, bir şey olmadı; son olay onu
çok sarstı.
D) Yokuşa gelince arabamız iyice yavaşlamaya
başladı.
Türkçe Soru Bankasıı
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı bil-

Koşudakilerden birkaçı geride

1. toplandı

Adam bu işten çok para

2. kaldı

A) Evde televizyon kumandası genellikle babamda
durur.

Alarm çalınca tüm polisler

3. vardı

B) Hatay, künefesi ile ünlü bir şehrimizdir.

Resmin yanında ismi

4. kazandı

C) Fotoğraf sergisinde yurt dışı fotoğrafları da vardı.

dirir?

D) Öğretmenin bileğinde hoş bir kolye vardı.

A)
-2
B)
		 - 4		
		 - 1		
		 - 3		

-2
-3
-1
-4

-4
D)
C)
		 - 2		
		 - 1		
		 - 3		

-4
-1
-2
-3

Tİ
R

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

5. • oturup

10

• dökmelidir

EK

2. Hepimiz, hayatta güzel şeyler yaşamak istiyo-

ruz. Bütün işlerimiz yolunda gitsin, hiç sıkıntı
yaşamayalım, herkes bizi sevsin, takdir etsin istiyoruz. ---- hangimiz bunlara sahip olmak için
hayatımızı bozmaya yanaşıyoruz. İstiyoruz ki
bütün bunlar, bize başkaları tarafından altın bir  
tepside sunulsun, biz elimizi bile kıpırdatmayalım.

N

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
B) Fakat

C) Ama 			

D) Veya

		

• dil

• çalışıp

• dökmektense

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir
cümle kurduğumuzda baştan ve sondan ikinci
kelimeler hangileri olur?

A) dil - ter

B) oturup - dökmektense
C) dil - dökmelidir
D) çalışıp - ter

R

A) Ancak 			

• ter

3.    1. sırasında
2. birçok

3. katlandığınızı

Ö

4. yorucu

5. biliyordum

6. güçlüğe

7. çalışmalar

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı
yoktur?
A) Dişlerini yemekten sonra fırçaladı.

A) 6 - 7 - 1 - 4 - 3 - 5 - 2

B) En güzel renk mavidir.

B) 6 - 5 - 3 - 2 - 4 - 7 - 1

C) Bu kitap iki yüz elli sayfadır.

C) 4 - 7 - 1 - 2 - 6 - 3 - 5

D) Sonbaharda ağaçlar yapraklarını dökmeye başlar.

D) 4 - 6 - 5 - 2 - 7 - 1 – 3

Türkçe Soru Bankasıı
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7. “Beş parmağın beşi bir değil.” demişler. Evet

10. 1.   Köyümüz, ilçeye 10 km mesafedeydi.

insanlar çeşit çeşit. Herkesin farklı özellikleri,
ilgileri, yetenekleri var. Bu yüzden ----

2. Yaz aylarında köylüler yaylaya çıkardı.

Bu paragraf hangi cümleyle sürdürülmelidir?
A) insanların hepsini bir tutmalıyız.
B) herkesten aynı şeyleri beklemek doğru olmaz.

03

3. Köyümüzün insanları çok sevecen ve sıcak
kanlıydı.
Numaralandırılmış cümlelerde nesnel anlamlı
olanlar
ile, olmayanlar
ile gösterildiğine göre hangi seçenekte verilenler doğrudur?
			 1. cümle

D) çocuklarımızı farklı yetiştirmeyelim.

A)			

2.cümle

3.cümle

Tİ
R

C) birbirimizden farkımız olmadığını bilmeliyiz.

B)			
C)			

EK

D)			

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik
açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Babamın boyu 1.90 metredir.

B) Bu elbise sana çok yakışmış.
C) Ablam güzel pasta yapar.

kü yazarlarından biridir. (2) 1954’te hayatını
kaybetmesinden önce yayımlanan son kitabı
“Alemdağ’da Var Bir Yılan”dır. (3) Bunu düşününce aramızdan erken ayrılışına edebiyatımız
adına üzülmemek elde mi? (4) O, ölümsüzlüğün
sırrını halkın diliyle halka seslenen eserler vermekte bulmuştur.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

R

N

D) Erdem çok yaramazdır.

11. (1) Sait Faik Abasıyanık, zevkle okunan öy-

9. 1.   sakin

Ö

2. kesilir

3. herkes

4. denizde
5. kaptan

Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 4 – 3 – 5 – 1 – 2
B) 5 – 4 – 3 – 1 – 2

12. Peşinden gidecek ---- varsa hayallerin gerçek
olabilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangi sözcüğün
getirilmesi en uygun olur?

C) 1 – 4 – 3 – 5 – 2

A) kalbin

B) sözün

D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5

C) cesaretin

D) işlerin

Türkçe Soru Bankasıı
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Sözcükte - Cümlede Anlam 1

1. Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir. Mecaz anlam, bir ilgi veya benzetme
sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.
Bu açıklamaya göre aşağıda Ali, Arda, Emel ve Sedat’ın konuşmalarında bulunan altı çizili kelimelerden
hangisi gerçek anlamda kullanılmış bir sözcük değildir?
Elindeki kitapları boş kutuya
koydu.

Tİ
R

Babam çok ince bir adamdır.
Her gün eve çiçekle gelir.

Kedi soğuktan tir tir titredi.

EK

Bir bardak sıcak çay içimi
ısıttı.

A) sıcak                           B) ince

N
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C) boş                   D) soğuk

Zehra, Bilge, Emre ve Can şu bilgilere ulaşmışlardır:

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

2. Zehra, Bilge, Emre ve Can öğretmenlerinin verdiği ödev için araştırma yapmaktadırlar. Araştırma sonucunda
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali
Akkuyu Nükleer Santralinin kurulması birçok insanı mutlu edecekmiş.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Mersin’e
140 km uzaklıktaki Akdeniz kıyısında, Akkuyu
mevkiinde inşa ediliyormuş.

Ö

Türkiye’nin ilk nükleer güç
santrali Akkuyu Nükleer
Santrali olacakmış.

Türkiye’nin ilk nükleer güç
santrali Akkuyu NGS, her biri
1200 MWe kurulu güce sahip
4 üniteden oluşacakmış.

Zehra

Emre

Bilge

Can

Zehra, Bilge, Emre ve Can’ın verdiği bu bilgilerden hangisinin söylediği kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır.
A) Zehra                           B) Bilge                         C) Emre                   D) Can

Türkçe Soru Bankasıı
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Sözcükte - Cümlede Anlam 1

3.

04

Tİ
R

Ayşe Öğretmen öğrencilerine çok yakın davranan bir öğretmendir ---- kimi zaman
öğrencilerine biraz mesafeli davranması gerekmektedir.
Öğrencilerin bu duruma çok üzüldüğünü gören Ayşe Öğretmen:
-Sevgili yavrularım sizleri çok seviyorum ---- bazen beni çok üzüyorsunuz.
Öğrencilerden bir tanesi:
- Öğretmenim biz sizi üzmek istemememize ---- ara sıra oluyor ne yazık ki, dedi.

B) ama - ne yazık ki - fakat

C) ancak - ama - rağmen

D) ama - fakat - nedeniyle
13

N

A) ancak - ama - fakat				

Nine

— Hem üzülürüm hem de dediğini yapmam. Hem neden
bağırıp çağırarak bir şeyler istiyor ki güzelce istese. Lütfen
yapar mısın, dese. Yapabileceğim bir şeyse eğer severek
yaparım.

Ö

— Aferin sana! Güzel konuşan insanların her zaman her
yerde sözü geçer. Üstelik herkes tarafından da sayılır ve
sevilirler. Atalarımız boşuna “- - - -” dememiş.

Ali

Nine

Bu metinde Ali ile ninesinin konuşması verilmiştir. Boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Mühür kimdeyse Süleyman odur.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçer.
Türkçe Soru Bankasıı

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

— Sana bir soru soracağım yavrucuğum: Biri gelip sana
bağırıp çağırarak bir şeyler yapmanı istese ne yaparsın?

R

4.

EK

Metindeki boşluklara gelmesi gereken uygun geçiş ifadeleri sırasıyla ağıdakilerden hangisidir?

04

Test

Sözcükte - Cümlede Anlam 1

5. Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir yargı taşıyan cümlelere nesnel; kişisel duygu ve düşüncelerin
ifade edildiği cümlelere öznel cümleler denir.

CÜMLELER

NESNEL

1

Gülmek, bütün hüzünleri alıp götürür.

2

Bardak yere düşünce kırıldı.

✔

3

Yeşil, insanlara huzur verir.

✔

4.

Belgeseller, sıkıcı değildir.

ÖZNEL

Tİ
R

✔

✔

Yukarıdaki tablonun hangi bölümündeki işaretlemede yanlışlık yapılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

EK

6. Aşağıda 4 farklı hayvanla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

14

N

Tersiyer
Bu küçük ve sevimli primatların
göz bebekleri beyinlerinden daha
büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve
tırmanma konusunda çok beceriklidirler.

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Mantis Karidesi
Mantis karidesinin gözünde 12 renk
reseptörü vardır. Yeri geldiğinde
kıskaçlarıyla 80 kph’lik bir hızla
rakiplerine vurabilir.

Deniz Gergedanı
Denizin tek boynuzlu atları olarak
bilinirler. Boynuzlarının içinde çevreyi algılamalarına yarayan sinirler
bulunmaktadır.

Aksolotl
Başkalaşım geçirmediklerinden
suda yaşamak zorundadırlar.
Genellikle 25 cm boyunda olup göz
kapakları yoktur.

Aşağıdakilerden hangisini açıklarken öznel ifadeler kullanılmıştır?
A) Mantis karidesi

B) Tersiyer

C) Deniz gergedanı

Türkçe Soru Bankasıı

D) Aksolotl

Test

Sözcükte - Cümlede Anlam 1

04

7. • Mecaz anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.
• Sesteşi olan sözcük kullanılmıştır.
• Anlamdaşı olan birden fazla sözcüğe yer verilmiştir.

Yukarıdaki özellikleri içerisinde barındıran bir dörtlük aşağıdakilerden hangisidir?
B)

A)

D)

Selim

Uzunca yürüdüm yollarında
Deresinden köprüsünden geçtim
Dağlarından akan pınarlarında
Buz gibi akan sularını içtim

I. Adam sevincinden ----

R

8.

N

EK

Mert

Daha ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu

Ahmet

II. Yazarın ---- bir anlatımı var.

III. Bunları ailem duyarsa ----

IV. ---- laflarını dinlemek istemiyorum.

Ö

Numaralandırılmış cümlelere seçeneklerdeki sözcüklerden hangileri sırasıyla getirilirse bu sözcükler
cümle içerisinde mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmış olur?
A) I → titredi

B) I → konuşmadı

		 II → sade

II → etkileyici

		 III → üzülürüm

III → endişelenirim

		 IV → Kötü				IV → Olumsuz
C) I → ağladı

D) I → uçtu

		 II → özgün

II → kuru

		 III → korkarım

III → yanarım

		 IV → Bencil				IV → Boş

Türkçe Soru Bankasıı
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C)

Çalışmaktan hiç yılmayın
Derslerden geri kalmayın
Tekrar tekrar okuyun da
Çözümlerde yanılmayın

Tİ
R

Ekrem

Zaman sermayesi, sanma ki çok bol,
Beşikten bastona, kaç adımlık yol?
Bu kânun değişmez, kim olursan ol,
Göz açıp kapama, ömür dediğin.

02
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1. Arkadaşlar, çiğnemekten büyük zevk aldığımız,

4. Olimpiyatların, ilk yapıldığı tarihten beri bir slo-

şişirip balon yaparak eğlendiğimiz, balon patlatıp
yüzümüze yapışınca kahkahalara boğulduğumuz sakızın ham maddesinin ne olduğunu hiç
merak ettiniz mi? Milattan önce 400 yıllarında
Eski Yunanlılardan beri tanınan Sakız ağacı,
günümüzde hâlâ büyük öneme sahiptir. Yunanistan’ın bazı adaları, Batı ve Güney Anadolu,
ağacın yaşam alanıdır.

ganı var: “Ciltius, Altius, Fortius.” Türkçede;
“Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü” anlamına
gelir. Bu slogan, olimpiyatların yapılış amacını
özetler. Olimpiyatlarda yarışan sporcu, hem
kendisini hem de insanlığı fiziksel olarak daha
iyiye taşıyabilmek amacındadır.

Tİ
R

Bu paragrafa verilebilecek en uygun başlık
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yukarıdaki paragrafa göre, olimpiyatların yapılış amacı nedir?
A) Olimpiyatları gelenek hâline getirmek
B) Dereceye girenlere madalya vermek

A) Yunanistan Adaları

C) Milletlerin birbiri ile yarışmasının sağlamak

B) Balon Şişirme

D) Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü olabilmek

C) Sakız Çeşitleri
D) Sakız Ağacı

5. Sevgili Oğlum,

2. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazlardan

EK
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birisidir Çanakkale Boğazı. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazda köprü yoktur.
Kıtalar arasında ulaşım feribotlarla sağlanır. En
derin noktasının derinliği 167 metre olan boğazın ortalama derinliği 65 metredir. Birinci Dünya
Savaşı’nda tarihte ender rastlanan bir savaşa ev
sahipliği yapmıştır.
Yukarıda Fatih’in hazırladığı sunumdan bir
bölüm vardır.

Ders yılı bitiyor. Yakında öğretmenlerinden ve
arkadaşlarından ayrılacaksın fakat sana acı bir
haber vereyim: Bu ayrılık yalnız tatil için değil,
sürekli olacak. Bütün anılarını içinde saklayarak
arkadaşlarına veda et. Onlardan sevgiyle ayrıl.
Bu büyük aileye ruhundan bir parça bırak…

N

Buna göre, sunumun konusu aşağıdakilerden
hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu yazıdan çıkarılacak bir düşünce değildir?

A) Öğrencilerin okuldan ayrılışı onlara sevinç verir.
B) İnsan, anılarını içinde saklamalıdır.
C) İnsan arkadaşlarından sevgiyle ayrılmalıdır.
D) Öğrencilerin sevdiklerinden ayrılması üzüntü
verir.

A) Çanakkale Savaşı

B) Çanakkale Boğazı
C) İstanbul Boğazı

R

D) Yeryüzündeki Boğazlar

3. Denizlerdeki planktonlar, dünyadaki oksijenin

Ö

yüzde yetmişini üretir. Suların bilinçsizce kirletilmesi nedeniyle bu canlılar yok olursa insanlar
da dahil tüm canlılar oksijensizlikten boğulur.
Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planktonlar oksijenin yüzde yetmişini üretir.
B) Oksijensiz kalmak, insanları etkiler.
C) Suların bilinçsizce kirletilmesi canlıların sonunu
getirir.
D) Su kirliliği gün geçtikçe artmaktadır.

Türkçe Soru Bankasıı

6. Oyunlar, çocukluk zamanlarında herkese çekici gelmiştir. Ancak çocukların yaşamında
oyun, çok özel bir role sahiptir. Biz yetişkinler;
sevincimizi, sıkıntımızı, kaygımızı, heyecanımızı, düşüncelerimizi konuşarak belli ederiz; biz
kelimelerle konuşuruz. Oysa çocuklar, duygularını anlatmak için bizim gibi kelimelere sahip
olmadıklarından, iletişim kurmada başka bir araca ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden çocuklar, çoğu
zaman kelimelerle değil; oyunlarla konuşurlar.
Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Yetişkinler, oyun oynadıkları dönemleri özlemle
anmaktadırlar.
B) Duygu ve düşüncelerini yetişkinler, kelimelerle
ifade etmektedirler.
C) Çocuklar için oyun, bir iletişim aracıdır.
D) Oyunun çocukların hayatında çok önemli bir yeri vardır.

Parçada Anlam - Tür ve Şekil Bilgisi 1

7. Anadolu, metinde neye benzetilmektedir?
A)

B)

01

10. “Her işte tedbirini önceden alan, ihtiyatlı davranan bir kimse kolay kolay yenilmez, hayal
kırıklığına uğramaz. Ezilmeden yaşamak isteyenler için bu, en büyük kazançtır.”
Aşağıdakilerden hangisi parçayı destekleyici
bir ifadedir?
A) Her işte tedbiri önceden almak gerekir.
B) Hayal kırıklığı yaşamamak için çok çalışılmalıdır.

Tİ
R

7, 8 ve 9. soruyu metne göre cevaplandırınız.
Kurtuluş Savaşı yıllarıydı. Anadolu, tek bir
vücut gibiydi ve sanki bedenini sarmış mikroplardan kurtulmak istercesine çırpınıyordu.
Analar, babalar, çoluk, çocuk... Kimin ne
imkânı varsa ortaya koyuyordu. Yiğitler, dönemeyebileceklerini bile bile yollara koyuluyordu.
Yine o yıllarda ocağına ateş düşmeyen aile
yoktu neredeyse. İş o noktaya gelmişti ki artık
cepheye 15’lik delikanlılar asker olarak gidiyor
ve ardında kalanlar:
“Hey on beşli on beşli,
Tokat yolları taşlı.
On beşliler gidiyor,
Kızların gözü yaşlı”
gibi türküler yakıyordu.

Test

C) Ezilmeden, özgürce yaşamak hakkımızdır.

D) Kendini yenilemeyi ihmal etmemek önemlidir.

11. Bıldırcın; küçükbaşlı, narin ve sert gagalı bir

EK

kuştur. Tohum, kurtçuk ve böceklerle beslenir.
Bıldırcınların hızı 60 km/saattir. Bıldırcın yumurtası, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine
yardımcı olur. Protein deposu olan yumurtalar
grip ve bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

C)

D)

Parçadan bıldırcınla ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Ne yiyerek beslendiğine
B) Yumurtalarının faydalarına
C) Bir saatteki ortalama hızına

N

8. 15 yaşındaki delikanlıların bile askere alınma

R

sebebi nedir?
A) Onların da savaşmak istemesi
B) Kızların gözü yaşlı olması
C) Yeterli askerin olmayışı
D) Savaşın bitmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen bir
sözcüğü ifade eden görsellerden değildir?
B)

Ö

A)

C)

D) Bir yılda kaç yavrusu olduğuna

12. Başarı veya başarısızlık, inançla sıkı sıkıya
bağlıdır. Başaracağınıza inanmışsanız sizi başarısızlığa ulaştıracak bütün sinirsel yolları
kaparsınız. İnanırsanız iç kaynaklarınıza sizi
harekete geçirecek yollar açarsınız. Zihninizi
kurgulayın. Başarıya odaklanın. Tembel insan
yoktur. Kendini harekete geçirecek kadar güçlü
ilham kaynağı bulunmayan insan vardır.
Paragrafın anahtar kelimeleri hangi seçenekte verilmiştir?

D)

A) Başarı - zihin - tembel
B) Başarı - inanç - hareket
C) Kurgu - insan - kaynak
D) Zihin - ilham - güçlü

Türkçe Soru Bankasıı
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3. Ağacı olmayan yerler ya hiç yağmur almayarak

çiçekler, hayvanlar görüntülerini değiştirmeye
başladılar mı? “Evet” dediğinizi duyar gibiyim. Kış
mevsiminin el sallayarak uzaklaşmaya başladığını,
ilkbaharın içimizi ısıtan gülüşüyle ve mis gibi çiçek
kokularıyla yaklaştığını görebiliyoruz. Havalar
ısınmaya, ağaçlar tomurcuklanmaya, doğa yavaş
yavaş uyanmaya başladı.

bozkır hâline gelir ya da düzensiz yağış sebebiyle felaketlere sahne olur. Ağaçsız dağların
toprakları, yağmurların akıntısına kapılarak derelere iner; tepeler çıplak kalır, sel suları araziyi
bataklık ve sazlık hâline getirir. Sivrisinek ve
benzeri zararlı hayvanların türemesine sebep
olur, sıtma ve benzeri hastalıklar çoğalır.

Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden
hangisidir?

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi bir yerin
ağaçsız olmasının sonuçlarından değildir?

A) Doğa Sevgisi

Tİ
R

1. Etrafınızda neler olup bitiyor? Ağaçlar, gökyüzü,

A) Yağışların düzensiz olması

B) Bahar Geliyor

B) Oksijen miktarının azalması

C) Hayvan Sevgisi

C) Toprak kayması

D) Sonbaharın Renkleri

EK

D) Çeşitli hastalıkların ortaya çıkması

R

N
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Ö

4. “Para gerçek zenginlik değildir. O sadece

2. Hızla akıp giden bir ırmağa benzeyen hayatta, hastalık bir şeyleri durdurur. Durduğumuz
yerden tekrar baktırır. Farkına varıp da unuttuğumuz şeyleri bize yeniden hatırlatır. Anlarız
sağlığın bizim için ne kadar önemli olduğunu.
Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arkadaşlarımızı hiç unutmamalıyız.
B) Hayat hiç durmadan ilerler.
C) Sağlığın önemi, hastalıkta anlaşılır.
D) Hasta olunca doktora gitmeliyiz.
Türkçe Soru Bankasıı

ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için
değerlidir. Bir çölün ortasında hararetten yanan
bir insan için birkaç damla soğuk su, bir torba
altından çok daha değerlidir.”
Seneca
Seneca, bu sözüyle neyi anlatmak istemiştir?
A) Gerçek zenginlik paradır.
B) Para mutlu olabilmek için gereklidir.
C) İhtiyaç olduğunda yanımızda olan her şey gerçek zenginliktir.
D) Birkaç damla soğuk su, her zaman altından değerlidir.

Parçada Anlam - Tür ve Şekil Bilgisi 1

Test

02

5. Heyecanı en çok artıran nedenlerden biri hata

7. Uzmanlar sağlıklı bir şeklide kahvaltı eden

yapma endişesidir. Çocukluğunda devamlı
aşağılanan kişilerde olduğu kadar ailesinin
beklentileri yüksek olan veya mükemmeliyetçi
kişilerde de hata yapma endişesi çok görülmektedir.

çocukların sabah saatlerinde daha başarılı olduğunu belirtmektedir. Kahvaltı çocukların kan
şekerini düzenler, bu nedenle çocuk sağlığı için
oldukça önemlidir. Ayrıca kahvaltı çocukların
okulda gösterdiği performansı doğrudan etkiler.
Kahvaltı eden çocuklar özellikle sabahları daha
azimlidir. Kahvaltı etmeyen çocukların konsantrasyon düzeyi düşüktür.

A) Başarıyı artıran nedenler
B) Başarılı olmama endişesi
C) Kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörler
D) Endişe olasılığını artıran sebepler

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçanın başlığı olmaya daha uygundur?

Tİ
R

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahvaltının Çocuklara Faydaları
B) Düzenli Kahvaltı ve Sağlık

C) Çocukluk Döneminde Beslenmenin Önemi

EK

D) Mutlulukta Kahvaltının Yeri

R

N

19

6. Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü

Ö

öğrenen biri kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın
beraberinde getirdiği kelime dağarcığına sahip
oldukları için etkileyeci konuşarak hitap ettikleri
kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal
bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş
kelime dağarcığı insanın daha fazla kavramla
düşünebilmesini sağlar.
Bu paragrafta okumanın hangi yararı üzerinde
durulmamıştır?

A) Kelime hazinesini zenginleştirir.
B) Öz güvenin artmasını sağlar.

8. İnsanı canından bezdirecek kadar sıcak geçen
bir mevsimin ardından nihayet kavuştuk ona.
Sarı, turuncu, kırmızı renkleriyle etrafımızı çepeçevre kuşattı adeta. Önce havalar soğudu.
Her gün yarım derece, bir derece ... Sonra yapraklar, o yemyeşil, parıl parıl yapraklar sarardı.
İyice cansızlaşan incecik sapları daha fazla taşıyamadı birkaç gramlık yaprakları. Teker teker,
bazen de gruplar hâlinde düştüler nemli toprağa.
Bu parçada konu edinen mevsim, hangi seçenekte verilmiştir?

C) Hitabette etkileyicilik kazandırır.

A) İlkbahar

B) Yaz

D) Kültür seviyesini artırır.

C) Sonbahar

D) Kış

Türkçe Soru Bankasıı
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme ya-

4.

Cümle

pılmıştır?

İşaret

Rüzgârın geldiğini gören ağaçlar
saygıdan başlarını eğdiler.

A) Aslan, avına doğru sessizce yaklaştı.
B) Kaplan, iki gündür hiçbir şey yemediği için çok
açtı.

Kalemimin ucu bittiği için yazamadım.

C) Tavşan, korkudan çalılıkların içine saklandı.

Her zamanki gibi güneş gülümsedi
bana.

D) Tilki, kıs kıs gülerek horoza yaklaştı.

2. “Pastanemiz, nar gibi kızarmış kurabiyeleri ve
tadına doyulmaz pastaları ile hizmetinizdedir.”
Bu cümledeki benzetme için hangi seçenekte
yapılan açıklama doğrudur?
A) Kurabiyeler, kırmızılığı dolayısıyla nara benzetilmiştir.
B) Nar, tadı dolayısıyla pastaya benzetilmiştir.

Buna göre hangi seçenekte bu etkinlik doğru yapılmıştır?
A)

C)

–

		
B) –

+

–

–

+

D) +
+ 		

–

EK

C) Pasta, lezzetinden dolayı kurabiyeye benzetilmiştir.

Tİ
R

Bu cümlelerden kişileştirme yapılanların başındaki boşluğa (+), yapılmayanlara (–) konulacaktır.

+

+

–

D) Kurabiye ve pastalar, şekerli olmalarından dolayı nara benzetilmiştir.

N

20

3.

Cümle

İşaret

Çocuğun elma gibi kırmızı yanakları
vardı.

R

Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım.

Küçük kızın altın sarısı saçları hemen
dikkatli çekiyor.

5. “Bu labirenti andıran yollardan yönümüzü bulamıyorduk.” cümlesinde ................ sanatı vardır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin
hangisi getirilmelidir?
A) Konuşturma

B) Benzetme

C) Kişileştirme

D) Abartma

Ö

Bu cümlelerden benzetme olanların başındaki
boşluğa +, olmayanlara – konduğuna göre hangi seçenekte bu etkinlik doğru yapılmıştır?

A)

C)

–

			

B)

+

+

–

+

+

+ 			

D) –

–

+

–

–

Türkçe Soru Bankasıı

6. Evin içi fırın kadar sıcaktı.
Yukarıdaki cümlenin anlamı için aşağıdakilerden
hangisinin söylenmesi doğru olur?
A) Abartma

B) Karşıtlık

C) Konuşturma

D) Benzetme
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9. “Dağlardan daha yücedir başım.” dizesinde anla-

7. Can Kardeşim Kitap

tılmak istenen duygu nedir?

Gel benim can kardeşim,
Gel güzel kitabım, gel!
Senden başka dünyada
Hiçbir şey değil güzel
Seninle oynayalım,
Seninle gülelim, gel!
Seninle yerde, gökte
Gezip eğlenelim, gel!’

A) Çok para kazandığı
B) Herkes tarafından ilgi ve itibar gördüğü
C) Herkesin kendinden korktuğu

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
A) Okulun önemi		

B) Dünya barışı

C) Kitap sevgisi

D) Arkadaş sevgisi

8. ve 9. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız.

Tİ
R

D) Kendisini beğendiği, kibirli olduğu

10. Renk renk insanlarımız,

KÖY ÖĞRETMENI

EK

Toplandı hep Anadolu’da.

Yüzyıllardır birlikte yaşarız,
Bazen batıda bazen doğuda.

Bir köy öğretmeniyim
Alnımda ışık,
Gözlerimde nur...

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Alıp götürmeyin beni şehirlere

Katıksız duygular içinde yaşarım.

A) Doğa sevgisi

B) Ayrılık

C) Birliktelik

D) Kahramanlık

Çıplak ayaklar basar yüreğime;

N

Onları tutar okşarım.

Bir köy öğretmeniyim,
Çaresizlik ekmeğim,
Keder gözyaşım.

Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde,

R

Dağlardan daha yücedir başım.
Bir köy öğretmeniyim,

Evlerde motif, dillerde destan

Gölgesi düşer ay-yıldızın üstümüze;

Ö

Ve gönüllerde büyür vatan.

G. Mehmet UYTUN

8. Öğretmenin şehirlere gitmek istememesinin sebebi nedir?

A) Şehir çok kalabalık olduğu için

11. Yolda bir kadın gördüm çapa çapalar
Bebeği sallanır iki dal arasında
Uyu bebek uyu, büyü bebek büyü
Sendedir küçük toprağın ümidi.
Yukarıdaki şiirde insan özelliği verilen varlık
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Şehirde çevre kirliliği olduğu için

A) Toprak

B) Bebek

C) Şehirde yaşamak çok hareketli olmadığı için

C) Dal			

D) Kadın

D) Köy çocuklarına yararlı olmak için
Türkçe Soru Bankasıı
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1.
İnsanlar aynı koşullarda dünyaya gelmemektedir. Ne yazık ki bazı insanların doğuştan engeli bulunmaktadır. Bazıları ise çeşitli kazalar veya şiddet olayları nedeniyle engelli olmuşlardır. Aslında unutmamak gerekir
ki her birey bir engelli adayıdır. Dünyada onlar için yaşam eşitliği olmasa da bu kişilere el uzatmak hepimizin
görevidir. Bazen sadece durumun farkında olmak bile onlar için ciddi bir mesafe kat etmek anlamına gelir.
Unutmamak gerekir ki engelliler, toplum üzerinde bir yük değil; tam tersine yardımlaşma, birlik ve beraberlik
için bir fırsat kapısıdır.

Tİ
R

Aşağıdakilerin hangisi verilen metne uygun başlık olamaz?
A) Bir gün Belki Sen de…

B) Onlara Kulak Verin

C) Engel Siz Olmayın

D) İnsanlara Sabredin

Ayşe ikindi üzeri  odasının penceresini açtı. Pencereyi açar açmaz yüzünü tatlı tatlı okşayan rüzgârla karşılaştı. Dışarı baktığında gün batımında ağaçların hüzünle sallandığını gördü. Sonra bahçede
kendi kendine türkü söyleyen kanaryanın sesini duydu. Kanaryanın türkü söylemesinden rahatsız
olan evin köpeği Benekli havlarken âdeta bir aslan gibi kükredi. Ayşe ise olanları penceresinden
gülümseyerek seyretti.

EK

2 ve 3. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız.

2. Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisi insana özgü bir özellik kazanmamıştır?
A)

B)

22

Rüzgâr

N

Ağaç

C)

D)

Kanarya

Pencere

3. Bu metne göre, aşağıdakilerden hangisi için benzetme yapılmıştır?
B)

C)

D)

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

A)

4.

Ö

Herhangi bir insanla iletişim kurmak, yani sosyal temaslarda
bulunmak için karşıdaki bireye
hissettiklerimizi ifade edebilmek
ve onun hissettiklerini anlayabilmek için en önemli şey yüz
ifadeleridir.

Bu görselden ve verilen metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafın başlığı
olmaya en uygundur?
A) Duygular ve yüz ifadeleri

B) Yüz ifadelerinin anlamları

C) Duygularımızı ifade etmek

D) İletişim kurmanın önemi
Türkçe Soru Bankasıı
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5. Ateş Böceği Derneği, tamamen üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği bir sivil toplum kuruluşudur. Bu
derneğin amacı sokaktaki hayvanlara yardım etmektir. Peki neden  ismi Ateş Böceği? “Ateş Böcekleri, dünyada en iyi senkronize şekilde hareket eden böceklerdir.” Bu isimle ekip çalışmasının önemini vurgulamak
istemişler. Ateş böcekleri olarak el ele vererek sokak hayvanlarına hep birlikte yardım edebiliriz diye düşünmüşler. Sokak hayvanlarına yardım etmek aslında hepimizin sorumluluğudur. Haydi çocuklar sizler de
birer ateş böceği olun ve sokak hayvanlarına hep birlikte yardım edelim.
Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen biri bununla ilgili bir afiş çalışması yapacaktır. Bu kişi afişte kullanmak üzere yukarıdaki metinle ilgili görseller aramaktadır.

B)

C)

EK

A)

Tİ
R

Aşağıdakilerden hangisi bu kişinin afişe koyabileceği görsellerden biri olamaz?
D)

6. İnsanlar tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın
artmasına küresel ısınma deniyor. Küresel ısınmanın birçok zararı  bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Kuzey
Kutbu’nda buzul kalmayacak, 100 yıl içinde buzullar eriyecek. Kuraklık ve çölleşme olacak. Hava sıcaklıkları
artacak, karbondioksit oranı yükselecek ve hava kirliliği artacaktır. Küresel ısınmanın bu ve bunun gibi birçok
sonucu bulunmaktadır. Bunlar dünyamızı her geçen gün tehdit eden çok önemli sorunlardır.

23

Aşağıdaki görsellerden hangisi küresel ısınmanın zararları konusuna değinmemiştir?
C)

D)

R

Ö

7.

Resimdeki görselle ilgili bir paragraf oluşturulacaktır. Bu görselden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisi paragrafın başlığı olmaya en uygundur?

A) Gökkuşağının Altında Oyun Oynamak
B) Engelli Engelsiz Tüm Çocuklar El Ele
C) Farklı Kıyafetleri Olan Çocukların Buluşması
D) Başka Ülkelerden Gelen Çocuklarla Birarada Olmak

Türkçe Soru Bankasıı
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B)

N

A)
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1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumunda-

5. Çok severim serçeleri,

dır?

		
1
Onun küçük pençeleri,

A) Suluk

Ağaçlara yardımcıdır,
		
2
Ne sevimli bir avcıdır.
		
3
4
Numaralandırılmış kelimelerden hangisi farklı
bir kökten türemiştir?

B) Kitapçı
C) Yaşlı
D) Balık

2. kapalı sınıf sıcaklık ses araba
1

2

3

4

5

B) 2

C) 3

D) 4

Tİ
R

A) 1

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kök ve ek

Öğretmen, öğrencilerinden tahtaya yazdığı yukarıdaki kelimelerden kök hâlinde olanların altını
çizmelerini istemiştir.
Buna göre, öğrenciler hangi kelimelerin altını
çizmelidir?
B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 5, 4, 3

A) Geç-it

B) Şeker-ci

C) Kitap-çı

D) Çiçek-çi

7. Hangi cümlede “-de” eki sözcüğe zaman anlamı
katmıştır?

EK

A) 1, 3, 4

arasındaki anlam ilişkisi farklıdır?

A) Bu hafta sonu okulumuzda veli toplantısı yapılacaktır.

3.

I

diren

iş

C) Seninle yarın saat 11.00’de kütüphanenin girişinde görüşürüz.

II

süs

lü

III

doktor

a

D) O kadar yorgundum ki koltukta öylece uyumuşum.

N

24

B) Ahmet’in arabasının anahtarı benim cebimde
kalmış.

IV

kir

az

R

Yukarıdaki kutularda bulunan sözcüklerin ek ve
kökleri ayrılmıştır.
Kaç numaralı sözcükte bir yanlışlık yapılmıştır?
B) II

C) III

den bir şey gelmiyor.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden kaçı, ek almamıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) IV

9. 1.   İlçe mezarlığının yanında bir çamlık vardı.
2. Sınıfımız oldukça huzurlu bir yerdir.

Ö

A) I

8. Yoksulluk çekilir dert değildi ama bizim elimiz-

3. Gençlik nereye gidiyor, diyen yaşlı teyze söylene söylene gitti.

4. Öğretmenimiz fiil köklü kelimelerden üç yeni
isim türetmemizi istemiştir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisini öğretmenimize teslim etmem gerekiyor?

A) kayak – kalemler – adamın

4. Sesli harfler tablosunu deftere çizdik.
Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler için hangisi söylenemez?
A) 1. sözcüğe getirilen ek “yer” anlamı oluşturmuştur.
B) 2. sözcüğün aldığı ek sahiplik anlamı  katmıştır.

B) tuzluk – çocuksu – kağıttan

C) 3. sözcüğün aldığı ek “araç” adı türetmiştir.

C) öğretmen – büyük – gezici

D) 4. sözcüğün aldığı ek, getirildiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir.

D) yakıt – ölüm – çiçekçi
Türkçe Soru Bankasıı
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10. “Çantalarımızda” sözcüğünün kökü hangisidir?

Test
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13. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin üzerinde yazan ek, “yol” kelimesine yeni bir anlam katar?

A) Çan
A)

B) Çanta

B)

C) Çantalarımız
D) Çantalarımızda
-cu

Tİ
R

-da

C)

11.

-a

İnsan

Buna göre, hangi vagon eklenirse bu lokomotif hareket eder?
A)

da

25

İnsan

Kıskanç

D)

ımız

C)
Tuz

Ö

R

lık

D)
Dost

12. Yeni bir sözlük almak için kırtasiyeye kadar gittim.
1

2

3

4

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi
ek almamıştır?
A) 1

eklendiğinde somut bir isim oluşur?

B)

N

lar

14. “-lık / -lik” eki aşağıdaki kelimelerden hangisine
A)

B)

		

-dan

EK

Trenimiz, türemiş kelime oluşturunca hareket
edecektir.

C)

D)

B) 2

C) 3

D) 4

15. 1.  halı

2. tatlı

2.  suçlu

4. akıllı

Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi, kök
hâlindedir?
A) 1

Türkçe Soru Bankasıı

B) 2

C) 3

D) 4
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1. Aşağıdakilerden hangisi daima büyük harfle baş-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük harfle

lar?

yazılması gereken bir kelime büyük harfle yazılmıştır?

A) Tuz Gölü		

B) Baba

C) Çocuk Parkı

D) Okul Yolu

A) Mehtap Halam bu akşam bize gelecek.
B) Mimar Kemal bu camiyi inşa edecek.
C) Suna Hanım çok kibar biriydi.

Tİ
R

D) Binbaşı Cevat  Bey, Kore gazisiymiş.

EK

2. 1.   Eş görevli sözcüklerin arasında
2. Bazı kısaltmaların sonunda

3. Tamamlanmış cümlelerin sonunda

5. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

4. Bazı internet adreslerinde
26

Yukarıdakilerden hangisi, noktanın kullanıldığı
yerlerden biri değildir?

A) Mayıs 1453’te İstanbul’u fethetti.
B) Haziran Ayında tatile çıkacaktı.
C) Nisan akşamları bir başka güzel olur.

B) 2

C) 3

D) 4

D) 28 Nisan 1964’te dünyaya gelmiş.

Ö

R

N

A) 1

6. 1.   Sayılara sıra anlamı katmak için kullanılır.
2. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

3. Okula hızlıca gitti ( ) ve öğretmenine ödevini

3. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

gösterdi ( ) Ödevindeki yanlışlıkları ( ) eksiklikleri öğrendi ( )

4. Onay veya ret bildiren sözcüklerden sonra
kullanılır.

Bu cümledeki sembolle gösterilen yerlerden
hangisine virgül getirilmelidir?

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi diğerlerinden
farklı bir noktalama işaretiyle ilgilidir?

A)

B)

C)

D)

Türkçe Soru Bankasıı

A) 1

B) 2

C) 3
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7. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Ankara İli

B) Van Gölü

C) Kars Kalesi

D) Antep fıstığı

Test
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10.
“Büyük har flerle yapılan kurum ve kuruluş
kısaltmalarının arasına nokta konulmaz.
Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kıs altması
T.C. ve Türkçenin kısaltması T.de nokta
kullanılır.’ ’
Serkan
Hoca

Bu bilgiye göre, hangisinin kullanımı yanlıştır?

Eyvah, yanıyorum!
Beni de alın( )

A) Nokta
C) Üç nokta

C) İETT

D) P.T.T

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin

EK

Bu cümlede boş bırakılan yere hangi noktalama
işareti getirilmelidir.?

B) İTÜ

Tİ
R

8.

A) TBMM			

kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

B) Virgül

A) Geçen hafta Cumartesi ilk toplantımızı yaptık.

D) Soru işareti

B) İlkbahar geldi, her tarafta çiçekler açtı.
C) 16.yy Osmanlı Devleti’nin en güçlü dönemidir.

N

D) Bugün Prof. Dr. Hasan Karaaslan’ın dersi vardı.

9. Aşağıdaki öğrenciler noktalama yanlışlığı yap-

R

mamak üzere yarışmaktadırlar. Buna göre
hangisi noktalama yanlışlığı yapmıştır?

A)

Okulun, kapısı açıktı.

Ö

B)

C)

12. Çamlıca yayıncılık tarafından 17 Haziran’da
I
II
çıkarılan Hızır Reis adlı roman oldukça
III
IV
heyecanlıydı.
Bu cümledeki altı çizili bölümlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) I

B) II

Telefonunu, cüzdanını yanına al.

Zeytin, peynir ve reçelle kahvaltı
yapıyorum.

D)
Araba, gemi ve tren ulaşım araçlarındandır.

Türkçe Soru Bankasıı

C) III

D) IV
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.)
konulmalıdır?

A) 4.nci sınıfa geçmiş.

A) Çabuk çık

B) Otobüs 13.10’da kalkacak.

B) Sabah mı geldiniz

C) Çevreyi, korumak için çalışmalıyız.

C) Diğerleri şunlardır

D) Can Apt. 5 numarada oturuyoruz.

D) Rüzgâr esiyor

Tİ
R

kullanılmıştır?

EK

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırlırsa cümlenin anlamında değişme olur?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış
kullanılmıştır?
28

A) O, hiçbir çocuğu ayrı tutmaz.
B) Makinist, delikanlıya kızdı.

A) Elma, armut ve nar aldık.

C) Halam, bana takım elbise almış.

B) Öğretmen, çocuğu yanına çağırdı.

D) Leblebi, çekirdek ve üzüm al.

C) Beyza, Emel, ve Nur geziye katıldılar.

Ö

R

N

D) Erkan, arkadaşlarını evine davet etti.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta
(.) konmaz?

3. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) doğru kullanılmıştır?

A) Sokakta oynayan çocuklar akşam olunca evlerine gitti
B) İşleri yaparken daha dikkat etmelisin bundan
sonra

A) Bütün dalları çatır, çutur kırdı.
B) Koca, koca adamların yaptığına bak!
C) Sürekli eğri, büğrü yazılar yazıyorsun.
D) Bana temiz, serin bir yer bul.

Türkçe Soru Bankasıı

C) Elinizde hiç malzeme yokken bu işi nasıl bitireceksiniz
D) Oraya gidince nerede kalacağımızı ben de bilmiyorum
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I. Baharın gelmesi ile insanlar sahile koştular

03

10. • Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.

II. Yeni evimizin balkonundan deniz görünüyor

• Tamamlanmamış cümlelerin sonuna getirilir.

III. Bahçedeki çiçekleri kim suladı acaba

• Açıklama veya örneklerden önce kullanılır.

IV. Çınar ağaçlarının altındaki dereler şırıl şırıl

akıyordu

açıklaması yukarıdaki tabloda verilmemiştir?

Yukarıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı
bir noktalama işareti gelmelidir?
A) I

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin

B) II

C) III

D) IV

A) Üç nokta

B) İki nokta

C) Noktalı virgül

D) Virgül

Tİ
R

7.

Test

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

EK

A) Genç adam, ona şöyle dedi:

8. “Kediyi kucağına aldı, onun başını okşamaya başladı.”

Bu cümledeki virgülün kullanımıyla aynı olan
seçenek hangisidir?

A) Sınıfta, yemekhanede ve spor salonunda onu
aradım.
B) Ben güldüm, o da güldü.

– Olay, sizin bildiğiniz gibi değil.

B) Sıfatlar, ikiye ayrılır: Niteleme sıfatı, belirtme sıfatı.
C) Biz o kadar uğraştık, o ise defterine sadece
6:2 = 3 yazmıştı.
D) Stadyumda taraftarlar yerini aldı: Maçın başlamasını bekliyorlar.

C) Yaralı, adamdan su istedi.

Ö

R

N

D) Evini, dükkânını satıp başka bir kente gitti.

9. • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

• Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümle-

leri birbirinden ayırmak için konur.

Yukarıda özellikleri verilen noktalama işareti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta (.)

B) Virgül (,)

C) Noktalı virgül (;)

D) Iki nokta (:)

12. 1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin
sonuna ______ konur.
2. E
 ş görevli sözcükleri ayırmak için _ _ _ _
konur.
3. Tamamlanmamış
cümlelerin
sonuna
______ konur.
Numaralandırılmış cümlelerde boş bırakılan
yere getirilecek sözcükler, hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
		1. cümle

2. cümle

3. cümle

A) virgül

üç nokta

iki nokta

B) iki nokta

virgül

üç nokta

C) kısa çizgi

iki nokta

virgül

D) kesme işareti

nokta

kısa çizgi

Türkçe Soru Bankasıı
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Anıl, Berk, Senem ve Ceren öğretmenleri ile birlikte büyük harflerin ve noktanın kullanımıyla ilgili bir çalışma
yapmaktadırlar. Öğretmenleri Anıl, Berk, Senem ve Ceren’den bununla ilgili  birer tane cümle oluşturmasını
istemiştir.
Dünya Güneş'in uydusudur, Ay da
Dünya'nın uydusudur(.)

Annemler İzmir'in Akıncı mahallesinde
182(.) caddede oturuyorlar.

Anıl

Senem

1 Temmuz Dünya Mimarlık Günü
ve Mimar Sinan’ı Anma Günü
törenine 5(.) 6(.) 7(.) ve 8. sınıflar
katılacak.

Tİ
R

Doç. Dr(.) Emre TUNA bugün
bize çocuk hastalıkları hakkında
bilgi verecekmiş.

Berk

Ceren

1 ve 2. soruları Anıl, Berk, Senem ve Ceren’in söylediği cümleleri dikkate alarak cevaplayınız.

1. Anıl, Berk, Senem ve Ceren’in hangisinin söylediği cümlede büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
B) Berk

C) Senem		

EK

A) Anıl

D) Ceren

2. Anıl, Berk, Senem ve Ceren’in hangisinin söylediği cümlede parantez içinde belirtilen kısımlarda noktanın
30

kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anıl

B) Berk

C) Senem		

D) Ceren

N

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Sude yanda verilen görselle ilgili bir paragraf oluşturacaktır.
Aşağıdaki soruları bu paragrafa göre cevaplayınız.
I. Burası Kuzey Kutbu’nda bir bölge (    )
II. Bilim insanlarının söylediğine göre Küresel Isınma böyle
devam ederse buzullar hızla eriyecekmiş (    )
III. Ne yazık ki buzulların erimesi ile Kuzey Kutbu’nda yaşayan
Penguenler (   ) Kutup Ayıları ve daha birçok hayvanın yaşam şartları zorlaşabilir.
IV. Üstelik buzulların erimesi yeterince büyük bir problem olmasına rağmen  yetmiyormuş gibi bir de kirlilik (   )

3. Sude oluşturduğu bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili
bir yanlışlık yapmıştır?
A) I-II			

B) II-III			

C) III-IV				D) II-IV

4. Sude oluşturduğu bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerde parantez içlerinde yer alan boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretlerini koymalıdır?
A) ( . ) ( , ) ( , ) ( . )                

B) ( . ) ( . ) ( , ) ( . )

C) ( . ) ( . ) ( , ) ( … )             

D) ( . ) ( , ) ( ; ) ( … )         
Türkçe Soru Bankasıı
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayız.
Hayvanlara verilen adlar
büyük harfle başlar.
Kendisinden sonra açıklama
yapılacak cümlenin sonuna
iki nokta konur.

Murat

Nehir

Gezegen adları büyük harfle başlar.
Matematikte bölme işareti
olarak iki nokta kullanılır.

Dil adları büyük harfle başlar.
Genel Ağ (internet) adreslerinde iki nokta kullanılır.

Tİ
R

Ülke adları büyük harfle
başlar.
Kendisinden sonra örnek
verilecek cümlenin iki nokta
sonuna konur.

Hüseyin

Elif

5. Murat, Nehir, Hüseyin ve Elif büyük harflerin yazımı ve iki noktanın kullanımıyla ilgili çalışma yapmaktadırlar.

Aşağıda verilen cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili kimin söylediği kullanıma örnek olacak bir
cümle yoktur?
• Ben bu yaz Fransa’ya gideceğim.
• Bugün okulda İngilizce dersimiz var.
• Benim kedimin adı Elisa.
• Arkadaşım yarın Ankara Kalesi’ne gidecek.
B) Nehir

C) Hüseyin

D) Elif

EK

A) Murat

6. Aşağıda verilen cümlelerde iki nokta ile ilgili kimin söylediği kullanıma örnek olacak bir cümle yoktur?
• Bu ödevi iki kişi çok güzel hazırlamıştı: Ayşe ve Eren.

• Bugün öğretmenimiz  matematik dersinde 55:5 kaç eder, dedi.

31

• Babam şöyle dedi: “Büyüyünce çok ünlü bir yazar  olacaksın.”

• Benim sorularını çözmeyi en sevdiğim yayın olan İsabet Yayınları’nın https://isabetyayinlari.com/  şeklinde

internet adresi var.

B) Nehir

C) Hüseyin

D) Elif

N

A) Murat

7. • Kitap ve dergi künyelerinin sonunda kullanılır.
• Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.

R

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın (.) bu işlevlerinden herhangi birinin örneği yoktur?

A) Ankara’ya gidecek uçak 14.00’te hareket edecek.
B) Prof. Dr. Naciye Yıldız’ın “Manas Destanı” çıkmış.
C) Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2297. sokakta oturuyorum.

Ö

D) Monroe, Sue, Ay Tavşanı, Sev Yayıncılık, İstanbul, 2014.

8. Sözcüğün sonuna gelecek yeni sözcükler türeten eklere yapım ekleri denir.
Aşağıdaki kitap adlarından hangisinde yapım eki kullanılmıştır?
A)

B)

Çizgili Pijamalı Çocuk

Dedemin Bakkalı

C)

D)

Serçe Kuşu

Türkçe Soru Bankasıı

Mimar Sinan
ve Çırağı

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

• Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
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om

kromoz

perde

1

gol
hücre

6

taç

4

3

2

smaç

Tiyatro

ntez

fotose

5

8

dekor

korner

7

sahne

Futbol

10

9

Fen

Tİ
R

1.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcükler kendi alanlarıyla ilgili sepetlere konulduğunda kaç numaralı
sözcük dışta kalır?

32

2.

Düzensiz,
dağınık
olmak

C) 7

Müdahale
etmek

D) 9

Bulanmak,
duruluğunu
yitirmek

R

N

Birbirinin
içine girmek

B) 5

EK

A) 2

Ö

1. Kum toprakla karışır, yağ su ile karışmaz.

2. Yanıma sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi.
3. Annem en çok benim işlerime karışırdı.
4. Öğretmen konunun karıştığını anlayarak söze girdi.
“karışmak” sözcüğünü balonların içinde verilen anlamlarıyla cümle içinde kullanmaya çalışan öğrenciler
yukarıdaki cümleleri kurmuşlardır.
Buna göre hangi renkteki balonun anlamıyla cümle kurulmamıştır?
A) Yeşil

B) Pembe

C) Mor

D) Turuncu       
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3.

K

E

İ

T

O, herkesle tatlı
tatlı konuşur.

Çiçeğin solan
yapraklarını
kopardı.

İstemeden
arkadaşımı
kırdım.

Gittiğimiz yerde
bizi sıcak karşıladılar.

S

P

L

Boş sözleri
dinlemekten
bıktık.

Acılı yemekleri
çok sever.

İnce düşünceli
bir insandı.

Yeni bir perde
aldık.

Tİ
R

A

İbrahim, üzerinde mecaz anlamlı sözcüklerin bulunduğu zarfları seçerek anahtar sözcüğü bulmak istiyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anahtar sözcük olabilir?
B) PAKET

C) KİTAP

D) KASET

EK

A) TAKSİ

N

R

4.

33

Son derece nazik bir
insandı.

Bir deste içinde on
tane kalem bulunur.

Hilmi

Sınavda 20 test
sorusu vardı.

Mehmet Akif,
en sevilen
şairimizdir.

İstiklâl Marşı,
hece ölçüsüyle
yazılmıştır.

1.

2.

3.

4.

Ö

Türkçe sınavı
çok kolaydı.

Hilmi, yukarıda verilen şemada sadece öznel cümlelerin işaret ettiği okları takip ederek kaç numaralı
kapıya ulaşır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Kök - Ek Kavramı ve Yapım Ekleri - Yazım ve Noktalama
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5.
Yazarın son romanında dikkatinizi çeken bir şey oldu mu?

Sunucu
Deyimlere sıklıkla yer verdiğini görebilirsiniz.

Tİ
R

Eleştirmen
Diğer kitaplarından ne gibi bir farkı var?
Sunucu

Görselleri kullanmaya başlamıştı fakat bu kitabında daha çok
kullanmış.

Eleştirmen

Kitapla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz?

EK

Sunucu

............................................................................................

Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse eleştirmen diğer söylediği cümlelerden kanıtlanabilirlik açısından farklı bir cümle söylemiş olur?
A) Kitap 120 sayfadan oluşmaktadır.

B) Kahraman, Bursa’nın bir köyünde doğmuştur.

C) Akıcı ve sürekleyici bir dile sahiptir.

D) Toplamda 20 bin adet basılmıştır.

R

N

34

Eleştirmen

6. 

Arkadaşlık

Eğitim

Zaman

Ö

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi yukarıda belirtilen konulardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A)

Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun, bugün de dünün bir yarını değil
midir?

B)
Bir okul açan, bir hapishane kapatır.
Victor Hugo

Ömer Hayyam

C)

D)
Felaket, dost sayısını sıfıra indirir.

Shakespeare

Cahil kimsenin yanında kitap gibi
sessiz ol.
Mevlana

Kök - Ek Kavramı ve Yapım Ekleri - Yazım ve Noktalama
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7. Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesine “kişileştirme” denir.

B)

C)

D)

EK

A)

Tİ
R

Verilen şiirde kişileştirilen varlıkla ilişkilendirilebilecek görsel hangisidir?

35

8. Şevval Öğretmen, aşağıda verilen kavramların karşısına o konuyla ilgili birer atasözü yazmalarını öğrenci-

R

N

lerinden istemiştir.

Adalet: _ _ _ _
Birikim: _ _ _ _
Çalışkanlık: _ _ _ _

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi konu sıralamasına göre doğru örnekleri verilmiştir?
A)

Ö

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
Damlaya damlaya göl olur.
Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

B)

İşleyen demir pas tutmaz.
Ağlatan gülmez.
Ayağını yorganına göre uzat.
Salih

Rauf

C)

Ağaç yaşken eğilir.
İşten artmaz, dişten artar.
Emek olmadan yemek olmaz.
Ceren

D)

Su akarken testiyi doldurmalı.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
Sena

DENEME - 01
9. Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden
zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir.

Bir gün baksam ki gelmişsin..
Bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yâr.
Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik
Saçlarında ilkbahar…

B)

C)

D)

EK

A)

Tİ
R

Verilen şiirde şair, şiir yazdığı kişiyi aşağıdakilerin hangisine benzetmiştir?

N

36

10. Hava kirliliği insan sağlığına ve çevreye zarar vermektedir. Avrupa’da, birçok hava kirletici emisyonu son  

R

yıllarda önemli ölçüde azalmış ve bölgede iyileşen hava kalitesi ile sonuçlanmıştır. Ancak, hava kirleticileri-

nin konsantrasyonları hâlâ oldukça yüksektir ve hava kalitesiyle ilgili problemler devam etmektedir. Avrupa
nüfusunun önemli bir bölümü, özellikle şehirler olmak üzere hava kalitesi standartlarının aşıldığı bölgelerde

Ö

yaşamaktadır: ozon, nitrojen dioksit ve partikül madde (PM) kirliliği ciddi sağlık riskleri teşkil etmektedir.

Verilen paragrafa uygun başlık bulmak isteyen Ahmet, bu başlığı bir görselle anlatmak istemiştir. Ahmet’in seçtiği görsel aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

DENEME - 01
11. 

5

4

6

7

8

3
2
1

Tİ
R

Anadolu’da şirin bir kasabada dünyaya gelmişim. Çocukken evimizin bahçesinde hayvanlarla vakit geçirmişim. Ortaokul ve lise yıllarımda hep öğretmen olmayı istedim ve sonunda üniversite eğitimimden sonra
sevdiğim mesleğe başladım. Çocuklarla ilgilenmek, çocuklara bir şeyler katmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki
hayallerimin arkasından gitmişim. İyi ki öğretmenim.
Yukarıdaki paragrafı yazan bir öğretmen hayatının hangi döneminden bahsetmemiştir?
B) 3

C) 6

D) 8

EK

A) 1

R

N

12. Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir.

Öğretmen sınıftan yukarıdaki görsellerle aşağıda verilen şiirlerin temalarını eşleştirmesini istemiştir.
Hangi şiirin temasına yönelik bir görsel yoktur?

Ö

A) Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

		

B) Kirletmeden havayı

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Solumak için dumansız

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

İçmek istersek suları

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım

Çok dikkat etmeliyiz.

C) Hayvanları sevelim 					

D) Geceleri uyumaz o

Koruyalım onları

Beni kaldırır erkenden

Onlar yaşadıkça

Okulum kadar güzeldir

Biz de yaşayalım

Kitabı çok severim ben

37
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13. 

Yıllar geçtikçe beni
şaşırtan durumlarla
karşılaşıyordum.

İnsanları zamanla tanıyordum.

Karşılaştığı bir
duruma gülen de
vardı, ağlayan da.

Bazı insanlar çok
kibardı, bazıları
biraz kaba.

Anladım ki insanlar farklı
farklıydı ve her insandan
aynı davranışı beklemek
bir hataydı.

Verilen cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle paragrafın ana düşüncesini yansıtır?
B)

C)

D)

Tİ
R

A)

14. Yaşlılara hürmet, çocuklara, düşkünlere merhamet ve şefkat göstermek hep özlemini duyduğumuz şeyler-

dendir. İslam’da büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi önemli bir esastır. Bu esas, aileler arasında bir
kat daha önemlidir. Anaya-babaya fazlasıyla hürmet etmek bunun bir örneğidir. Onları sadece isimleri ile
çağırmak terbiyeye aykırıdır.
Verilen paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

EK

A) Sadece büyüklere saygıda kusur etmemeliyiz.

B) Büyüklere saygı duymak aile içinde daha da önemlidir.
C) Büyükler, küçüklere sevgi göstermelidir.

D) Anne-babaya isimleriyle seslenmek saygısızlıktır.

N

38

15. Öğretmen derste benzetme konusunu işlemektedir. Herkesten benzetme ile ilgili bir cümle kurmasını iste-

R

miştir.

Bana kalbin gibi bu bembeyaz sayfayı
ayırdığın için teşekkür ederim.

Ece’nin papağan gibi her lafımı tekrar
etmesi sinirime dokunuyor.
Emel

Ö

Ali

Kardeşim çok hastalanmıştı, ateşler içinde
yanıyordu.

Çocuklar gelecek haftaki sınav için arı gibi
çalışıyordu.

Suna

Arda

Yukarıda Ali, Emel, Suna ve Arda’nın kurduğu cümleler verilmiştir. Hangisi benzetme ile ilgili doğru bir
cümle kurmamıştır?
A) Ali

B) Emel

C) Suna

D) Arda
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16 ve 17. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

16. I.   Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı, en küçük parçasıdır.
II. Ek, sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla bir-

likte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir.
III. Türemiş kelimeler, kök ya da gövdelere yapım eki getirilerek oluşturulan yeni sözcüklerdir.

A)

B)

Tİ
R

Bu bilgilere göre, aşağıda verilen görsellerden hangisi kök hâlinde kullanılan bir kelimenin görseli değildir?
C)

D)

17. Verilen bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi türemiş bir kelimenin görseli değildir?
C)

D)

N

R

18.

B)

EK

A)

Aşağıdaki dizeler konuları bakımından bu görsellerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Ne şairane mevsimdi eskiden sonbahar

B) Sevdiğim yaz geldi yine
Karıncalar ve sineklerle çıktık yeryüzüne

Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar

Barbunla lüferle, marulla, zeytinle

Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı

Uzaklarda kaldı nisanları basan sis, bun, yağmur

                                      Cahit Sıtkı Tarancı

Karadeniz’de bir mavi, çocuklar sevinsin diye

Ö

Bahçeleri talan eden bir deli rüzgârdı

C) Beyaz deriz ama neden

Şairler sevinsin diye sevdiğim, yaz geldi yine
                                                Gülten Akın
D) Yağ hay mübarek

Duyduğumuz karlı tarla

Şarıl şarıl

Görüntü çeken atlarla

Yıka taşları, toprakları

Aşılmaz yollar kapanmış

Tarlalar yeşerinceye dek

                             Hilmi Yavuz

                            Cahit Külebi
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19. Aşağıdaki tabloda, verilen eklerin köklere eklenmesi sonucunda yeni bir kelime türeyip türemediği ve kelimenin kökünün türü ile ilgili bir işaretleme yapılmıştır.
Kök

Ek

Kök + EK

Yeni Kelime Türedi

Fill Kökü

I

Kitap

–lık

Kitaplık

X

X

II

Bak

–ış

Bakış

X

X

III

Sev

–di

Sevmek

IV

Göz

–lük

Tİ
R

X

Gözlük

X

Buna göre, tabloda numaralanmış bölümlerden hangileriyle ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır?
B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

EK

A) I ve II
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20. I. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir.
II. İş, oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü denir.
Ek

Kök + EK

Yeni Kelime Türedi

Kulak

–lık

Kulaklık

X

R

I

Kök

Simit

–çi

Simitçi

III

Sil

–gi

Silgi

X

IV

Çicek

–çi

Çiçekçi

X

Ö

II

Fill Kökü

X

Verilen bilgilere göre tabloda numaralanmış bölümlerden hangileriyle ilgili işaretlemede bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

Tİ
R

EK

N

R

Ö
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