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Sevgi, bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır. 

Onunla açamayacağınız kapı yoktur. İster bu kapı 

öfkeyle kapanmış olsun isterse kırgınlıkla hiç fark 

etmez. Sevgi bir bakışıyla, bir sözüyle açar o 

kapıyı. Öğretmen sevgiyle öğretirse 

öğrenemeyecek öğrenci yoktur. İşçi sevgiyle 

çalışırsa bitiremeyeceği iş yoktur. Bahçıvan 

sevgiyle sularsa yeşermeyecek toprak yoktur. 

1. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin 

konusudur? 

A) Sevginin gücü. 

B) Sevginin nelere benzediği. 

C) Öğrenci ve öğretmen iş birliği. 

D) Sevgisiz dünyada olabilecek olaylar. 

 

2. Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprağı yeşertebilmek için onu sulamalıyız. 

B) İşçi sevmediği işte başarısız olur. 

C) Sevgi, hayatta başarılı olmanın temelini 

oluşturur. 

D) Sevgi, sorunları çözecek özelliktedir. 

 

3. “çıkarma” sözcüğü hangi tümcede askerlik 

terimi olarak kullanılmıştır? 

A) Okul dergisi çıkaracağız. 

B) Çıkarma işlemini yanlış yapmışsın. 

C) Üstündeki kıyafetleri çıkarmazsan üşüteceksin. 

D) Düşman topraklarına başarılı bir çıkarma 

yaptık. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) -Öğleden beri yorgunluğum giderek artıyor.- 

cümlesindeki -yorgunluğum- kelimesi gerçek 

anlamda kullanılmıştır. 

B) -Çocukların hesapsız sevgisini öğretmen olunca 

tattım.- cümlesindeki altı çizili kelime mecaz 

anlamda kullanılmıştır. 

 C) -Küçükleri sevmek, büyükleri saymak bizim 

kültürümüzde her daim önemlidir.- cümlesinde 

virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. 

D) -Arkadaşlarla saat 10.30’da Galata Kulesi 

önünde buluşacağız.- cümlesinde nokta doğru 

kullanılmıştır. 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz bir 

anlatım vardır? 

A) Yazdıkların da okudukların kadar güzeldi. 

B) Yağmur sabaha kadar aralıksız yağdı. 

C) Sonunda babasından izin kopardık. 

D) Gökyüzündeki son yıldızı gök bilimciler bir ay 

önce keşfettiler. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

anlatım yoktur? 

A) Mutfakta dağ kadar bulaşık birikmişti. 

B) Otobüsü kaçırmamak için evden ok gibi fırladı. 

 C) Fırtınalı bu gecede bir deniz feneri gibi 

yalnızdım. 

D) İstediği olmadığı için yine kıyameti kopardı. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi koşul anlamı olan bir 

cümledir? 

A) Bulaşıkları yıkamak için mutfağa geçti. 

B) Bizim vatanımız bir cennet, çocuklar. 

 C) Babam erken gelirse ödevlerimi birlikte 

yapacağız. 

D) İnsan bir ormandır, derdi annem. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti 

yanlış kullanılmıştır? 

A) Çalış deseydim sen de çalışır mıydın? 

B) Sonbahar geldi mi içim hüzünle dolar? 

C) Akşam yemekten sonra ne yiyeceksin? 

D) Sepetteki kirazları siz mi topladınız? 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın 

kullanımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Asiye merakla sordu: "Nereye gidiyorsunuz?” 

B) Dedemin bahçesinde bulunan ağaçlar: akasya, 

ıhlamur. 

C) Annem ben ve kardeşime hep şöyle seslenirdi: 

"Kuzularım!” 

D) Bu sabah Erkenden uyandım: Kuşların 

cıvıltılarını dinledin. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Yarınki gezide Kız Kulesi de ziyaret edilecek. 

B) Okul müdürü, benimle özel konuşacakmış. 
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C) Anneler gününde anneme güzel bir çiçeğim 

olacak. 

D) Şimdi Antalya’da deniz ne güzeldir. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 

anlamı vardır? 

A) Küçük bülbül neşeli şarkılar söylerdi. 

B) Arabanın içi fırın gibi olmuştu. 

C) Küçük kızın inci gibi dişleri, sap sarı saçları vardı. 

D) İlkbahar gelince ağaçlar gelin gibi süslenmişti. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan dışı bir 

varlık insana ait özellikler kazanmıştır? 

A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan. 

B) Yıldızlar gibi parlıyordu gözleri. 

C) Bukle bukle saçları ne de güzeldi. 

D) Durakta bekleye bekleye ağaç oldum. 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "almak” 

kelimesi diğerlerinden farklı anlamda 

kullanılmıştır? 

A) Doğum günü için ona güzel bir kolye aldım. 

B) Onun kaydını bu okula alalım. 

C) Anneme yavru bir kedi aldım. 

D) Her sabah dişlerimi mutlaka fırçalarım. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir kelime kullanılmıştır? 

A) Vatan severlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

B) Atatürk'ü anma töreninde ben de şiir okumak isterim. 

C) Mars’ta da su var ama yaşam yok. 

D) Nurlu bir ışık gibi aydınlattın bizi. 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde virgül diğerlerinden 

farklı görevde kullanılmıştır? 

A) Roman, öykü, şiir okumak insanın ruhunu da 

güzelleştirir. 

B) Eve kadar gelmiş, bize de davet etmişti. 

C) Maniler, türküler, ninniler halk edebiyatı 

ürünlerimizdir. 

D) Bu yaz İstanbul, İzmir ve Antalya’ya gittik. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

anlatım yoktur? 

A) Müzik öğretmenimiz İstiklal Marşı’nı çok güzel 

okuyor. 

 B) İstiklal Marşımız Mehmet Âkif Ersoy 

tarafından yazılmıştır. 

C) Meclisimiz 23 Nisan 1920’de coşkulu bir 

törenle açıldı. 

D) Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kaplar.  

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış 

kullanılmıştır? 

A) Mehmet Bey, burnuna gelen yağmur kokusu ile 

çocukluğuna dönmüştü.  

 B) Ders zili 09,30’da çalıyor. Şimdi çıksan çok 

rahat yetişebilirsin.  

C) Tamam, bugün de senin istediğini yapalım ve 

tiyatroya gidelim.  

D) Pencere kenarında oturdum, saatlerce kitap 

okudum, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.  

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Otobüse yetişebilmek için adımlarını hızlandırdı. 

B) Bahçeye atlan çöpleri temizlerken çok 

yorulduk. 

C) Bugün erken gelirsem sana uğrayabilirim. 

D) Çalar saat kurmadığından toplantıya geç 

kaldı. 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Kelime hazinemi geliştirmek için bol bol kitap 

okuyorum. 

B) Yabancı dil öğreneceğim diye yurt dışına git. 

C) Çiçekler uzun süre susuz kalınca çiçeklerin 

yaprakları solmuş. 

D) Zafere ulaşmak için herkes üzerine düşen 

fedakârlığı yaptı. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Araştırma konum hakkında bilgi toplamak için 

kütüphaneye gittim. 

B) Zamanı iyi planlarsak hayat dolu dolu 

yaşayabiliriz. 

C) Soğuk havalarda sıcak bir çorba gibisi yoktur. 

D) Yemeği fazla kaçırdığım için bir türlü 

uyuyamadım. 

 


