
 

 

 

 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Çocuk oyun parkında koşarken düştü. 
B) Çocukken annem babamla bayramda akraba ziyareti yapardık. 
C) Ders çalışırken onun söylediklerini düşündüm. 
D) Bir zaman sonra senin için yaptıklarımı anlayacaktın. 

 

 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı kullanılmıştır? 

A) Öğretmenin söylediklerini can kulağıyla dinledi Ali. 
B) Çözdüğü soruları kontrol etmesi gerekiyordu. 
C) Gelen gideni aratmıştı her zaman.  
D) Yaşadıkları ağır gelmişti yaşlı kadına.  

 

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı kullanılmıştır? 

A) Öğretmenin söylediklerini can kulağıyla dinledi Ali. 
B) Çözdüğü soruları kontrol etmesi gerekiyordu. 
C) Gelen gideni aratmıştı her zaman.  
D) Yaşadıkları ağır gelmişti yaşlı kadına.  

 

 
4. "Buğdaylar bu yıl erken erişti" cümlesinde 'erişti' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Ulaşılması emeğe, zamana bağlı olan bir amaca ya da belli bir düzeye kavuşmak, varmak. 
B) Bir yere ulaşmak, varmak. 
C) Belli bir olgunluğa gelmek, olgunlaşmak, yetişmek. 
D) Gelip çatmak, gelmek. (zaman, mevsim için) 

 

 
5. “Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen 

gerçek bir bilgesin demektir” 
Yukarıdaki cümleden geçen “kendini yargılamak” sözünün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kişinin eleştiriye açık olması. 
B) Kişinin kendi ile ilgili eleştiri yapabilmesi. 
C) Kişinin başkasını eleştirirken çok zorlanması. 
D) Kişinin hep başkalarını eleştirmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6. Çocukların öğrendiklerinin çoğu, ana baba ve büyüklerin gördükleridir. Aynı zamanda çocuklar çok 

iyi birer taklitçidirler. Gördüklerini aynen yapmak isterler Kötü işler yapan bir ailenin çocukları da 
aynı şeyleri yapacaktır. Büyükler, çocukların bu özelliğini göz önüne alarak onların yanında 
tartışmaktan kaçınmalıdır. Sözgelimi karı koca kavgaları, çocukları çok etkiler. Bu tür tartışmaları 
çocuklara duyurmamak gerekir. Yani ‘’……….’’ 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla beraber verilmiştir? 
A) Yapamayacağı şeyleri yapacakmış gibi konuşur, sonra da etekleri tutuşurdu.  
B) Bu işin suçlusu kimmiş, sonunda ortaya çıktı. 
C) Etrafındaki insanları hor görmekten bir an önce vazgeçmelisin 
D) Kimsenin haberi olmadan ona el altından yardım ediyordu. 

 

 
7. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılan sözcük gruplarına ara söz denir. Örneğin 

‘’Batman’ı, doğduğu şehri, çok seviyordu.’’ Cümlesinde ‘’doğduğu şehri’’ ara söz olarak kullanılmış 
ve nesneyi açıklamıştır. 
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı olarak 
kullanılmıştır? 
A) İstanbul’dan, yedi tepeli şehirden, üzülerek dönüyorum. 
B) İki gün sonra, cuma günü, buradan ayrılacağım. 
C) Şuradaki çantayı, kırmızı olanı, uzatır mısınız? 
D) Ahmet, can dostum, dün ameliyat oldu. 

 
 
8. Eyvah, Eyvah Sakarya, sana mı düştü bu yük? 

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük! 
Yukarıdaki dizelerinde geçen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Abartma B) Konuşturma 
C) Kişileştirme D) Benzetme 

 
 
9. "Bir kız vardı yok gibi öyle güzel!" 

Yukarıdaki dizelerde geçen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Abartma B) Konuşturma 
C) Kişileştirme D) Karşıtlık (tezat) 

 
 
10. Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınların 

da yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu alan 1963 yılında, İstanbul ve 
Chicago üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş. 
Alanın gerçek değeri, 1994'den sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?  
A) Sert ünsüzlerin benzeşmesinin yazıya yansıtılması 
B) Kısaltmaların yazım 
C) Bulunma durum eki ‘’-de/-da’’nın yazımı 
D) Kurum, kuruluş ve kuruluş adları yazımı 

 
 
 



 

 

 
 
11. 11 Haziran 1923 Yılında Ankara'da doğan şair önce Galatasaray lisesinde öğrenim gördü. 1942 

yılında liseyi bitiren Asaf, sırasıyla önce Hukuk Fakültesini, İktisat Fakültesini ve Gazetecilik 
Fakültesini terketti. Üniversite hayatı boyunca çeşitli gazeteler de çalışan ve çeviriler yapan Özdemir 
Asaf'ın kendine ait ilk yazısı ise Servet-i Fünun, Uyanış  Dergisinde yayınlandı ve böylece pekçok 
şiirini yayınlama fırsatı buldu. 
Yukarıdaki paragrafta kaç tane yazım yanlışı vardır? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 

 
 
12. “Yeni gömleğimi, kısa kollu olanı, bir türlü bulamıyorum.” 

Virgül(,)işareti, aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 
A) Rıdvan, arkadaşlarıyla, balığa gidecek. 
B) İşçiler, koşturup durdu, bütün gün. 
C) Ben ve arkadaşlarım, bu konuda, sizi destekliyoruz. 
D) Onları, sınıfta bekleyenleri, buraya çağırın. 

 
 
13. Erken Gel( ) 

Ey genç adam( ) yolumu adım adım bilirsin( ) 
Erken gel( )beni evde bulamayabilirsin( ) 
Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A) (!) (,) (!) (;) (.) B) (,) (!) (.) (,) (.) 
C) (!) (,) (!) (,) (!) D) (,) (!) (.) (;) (.) 

 
 
14. I. Bütün bilimler insanı açıklama gayreti içindedir. 

II. Hiçbir bilim tam yetkin değildir.  
III. Bilim, mutlak olan, geçerli bir değerin adıdır. 
IV. Eksiksiz bir bilgi ortaya koyan tek bir bilim yoktur. 

Bu cümlelerden hangileri anlam olarak birbirine en yakındır? 
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I ve III 

 
 
15. ( 1 ) Birçok canlıda hastalıklara sebep olan corona virüsler daha çok hayvanlarda bulunmaktadır ve 

virüs nadiren hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. ( 2 ) İnsanlar arasında bulaşıcılık, üst solunum 
yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi; öksürme ve hapşırma ile damlacık şeklinde havaya saçılan 
virüsler ile olmaktadır. ( 3 ) Bunun dışında virüs barındıran materyallere dokunulmasının ardından, 
ağız ve burunla oluşan temas ile bulaşabilmektedir. ( 4 ) Corona virüs hastalığı için herhangi bir ilaç 
tedavisi bulunmamakta olup, antibiyotikler de virüslere karşı etkisizdir. ( 5 ) Hastalığın ağır olması ve 
virüs dışında ek bir hastalığın bulunması durumunda, hastanın yatarak tedavi görmesi 
gerekmektedir. 
Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar? 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
16. Yaz çılgınlıkları bahçelerden elini eteğini çekmeye başladığı zamanlarda, fidanlıktan yeni kurtulmuş, 

ince bedenli kavaklar sonbahara direnir. Onlar dallarında artık ağustos böceklerinin şen seslerinin 
kesilmesini umursamadan sonbaharın her yönden bastıran rüzgârlarının keyfini çıkarmaya çalışır. 
Yalnız yaşlı kavaklar bu işten memnun değildir. Çünkü onlar poyraz ve lodoslar karşısında, ilk 
günden yapraklarını dökmeye başlar. Kavaklara karşılık, yaşlısıyla genciyle çam ağaçları, kışı 
yapraklarıyla geçirmeye hazırlanmaktadır. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Olayları abartarak anlatma B) Söz sanatına başvurma 
C) Birden çok duyuya seslenme D) Örneklere yer verme 

 
 
17. Tutturmuşlar, “Çağımız bilgi ve teknoloji çağı, çocuklarımız teknolojiyi çok iyi kullanmalı; hayatın her 

alanında ondan faydalanmalı.” Ya da bilgisayar ve İnterneti, sınırlandıranlara yönelik, “Hangi çağda 
yaşıyoruz, bu zamanda bilgisayar ve internet yasaklanır mı?” Bilişim ve iletişim teknolojilerini 
yaşamın her alanında çok yaygın şekilde kullandığımız doğru. Bu teknolojilerin doğru şekilde ve 
uygun kullanılması bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan da zorlaştırıyor. Tüm 
faydalarına ve kullanım kolaylığına karşın İnternet ve diğer iletişim araçları bilinçli kullanılmadıkları 
takdirde özellikle çocuklar için zararlı etkilere sahip. Çocuklarda mutlaka saat kısıtlaması yapılmalı. 
Ayrıca ortamı teknolojik aletlerle çevrelemek yerine ebeveynler; çocuklarıyla birlikte zaman 
geçirmeli, sosyal ortamlar oluşturmalı, kütüphane ve müze gezmeli. Ebeveynlere, üç yaşına dek 
çocuğu teknolojiden mümkün olduğunca uzak tutmalarını tavsiye ediyorum. 
Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? 
A) Açıklama B) Tartışma C) Öyküleme D) Betimleme 

  


