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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Kapının kolu tamir edilmiş. 

B) Poyrazla birlikte deniz birden kabardı. 

C) Uçağın kanadı ağaçları sıyırıp geçti. 

D) Bazı insanlar toplumda düşünceleriyle sivrilir. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” 

sözcüğü 

“gereken güce ulaşmak” anlamında kullanılmıştır? 

A) Çok bunalmıştım, dışarı çıkınca biraz açıldım. 

B) Araba uzun yola çıkınca açıldı, hızı arttı. 

C) Yüzerken hiç farkında olmadan kıyıdan açılmışım. 

D) Kızılay’da bugün iki mağaza daha açıldı. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim 

kullanılmamıştır? 

A) Telefon bir iletişim aracıdır. 

B) Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur. 

C) Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır. 

D) Üçgen geometrik bir şekildir. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcüğü 

mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Kitap ince olduğu için hemen bitmişti. 

B) Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu. 

C) Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi. 

D) Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Kendisine yeni ve güzel bir kazak aldı. 

B) Bu çıkışın bir de inişi var. 

C) İnsanlarla hayvanlar aynı doğada yaşıyor. 

D) Her zaman lüzumlu lüzumsuz konuşur. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) Bazı ilaçlar, zararlı bakterileri öldürürken yararlı 

bakterileri de öldürüyor. 

B) Uzun bir çalışmadan sonra zor sorular gözüme 

birden kolay geldi. 

C) Telefonumu kaybetmiştim ama sonra hemen 

buldum. 

D) Dün toplantıya gitmediğim için arkadaşlarımdan 

notları aldım. 

7. “Denize düşen yılana sarılır.” atasözü aşağıdaki 

durumlardan hangisini vurgular? 

A) Çaresizlik 

B) Çalışkanlık 

C) Tutarsızlık 

D) İsteksizlik 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 

açıklamasıyla verilmemiştir? 

A) Her gün aynı sözleri söylemesi bizi bıktırdı, artık 

kabak tadı verdi. 

B) Kazayı ucuz atlattı ama arabası hurdaya döndü. 

C) Her yerde tanınıyordu, ülkede nam salmıştı. 

D) Düşüncesinde inat ediyor, Nuh diyor peygamber 

demiyor. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğü 

deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Gözlüğünü çıkarınca masmavi gözlerini gördüm. 

B) Okulumuzda göz taraması yaptılar. 

C) Gözü az gördüğü için ameliyat oldu. 

D) Ona yaptığım tekli e birden gözleri parladı. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

A) Dün kardeşimle biraz sohbet ettik. 

B) Annemin pişirdiği yemekleri severim. 

C) Bugün hava düne göre daha güzel. 

D) Arkadaşım, söylediklerimi duymadı bile. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi yoktur? 

A) Kar yağdığı için yola çıkamadık. 

B) Yarınki maça çok iyi hazırlandık. 

C) Hastalandığı için doktora gitti. 

D) Uyuyakaldığından otobüsü kaçırdı. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

anlatım 

vardır? 

A) Üç yıldır İzmir’de oturuyoruz. 

B) Türkiye’de 81 il vardır. 

C) Ballıca Mağarası, Tokat’ın güneyinde yer alır. 

D) Kitap okumaktan herkes keyif alır. 
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı söz 

konusudur? 

A) Dünya kadar işi tek başına yaptı. 

B) Bir bebek gibi bakıma muhtaçtı. 

C) Çocuğuna sarılıp sarılıp onu öpüyordu. 

D) Daha fazla kalamam, gidiyorum. 

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş 

sesli değildir? 

A) Kırım hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş.  

    Sabah ezanında hana ulaştık.  

B) Bizim kır evinde büyük bir kütüphane var.  

Ara sıra kır kokuları getiren bir rüzgâr esiyor.  

C) Yarışmada iki kişiyi birden mat ettim.  

    Oturma odasındaki duvarın rengi çok mat olmuş.  

D) Gurbet elde başına bir hâl gelmesin.  

Eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. 

 

 

 

15. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi 

çalışmak gerekir.  

Bu özdeyişe anlamca en yakın atasözü 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Sakla samanı gelir zamanı  

B) Görünen köy kılavuz istemez. 

C) Emek olmadan yemek olmaz.  

D) Damlaya damlaya göl olur. 

 

 

16. Üşüttüğüm için iki haftadır hastayım, keşke sıkı 

giyinseydim!  

Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Öfke            

B) Mutluluk        

C) Sitem      

D) Pişmanlık 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 

vardır? 

A) Yarışmada 7’inci olunca çok üzüldü.  

B) Ağrı Dağı’na çok sayıda sporcu geldi. 

C) Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı eserini 

okudum. 

D) Kütüphanemiz için bir ayda 1.290 kitap 

toplandı. 

 

18. Hey (  ) çocuklar (  ) Hava çok güzel, doğaya 

çıkma vakti geldi (  )  

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 

işaretleri sırasıyla getirilmelidir?  

A) (,) (!) (.)     

B) (,) (!) (:)      

C) (!) (.) (...)       

D) (...) (!) (.) 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı metin 

türlerinden biri değildir? 

A) Hikaye       

B) Masal      

C) Fabl       

D) Deneme 

 

20. Biz insanların en büyük yanlışlarından biri de 

ağaçlarımıza zarar vermemizdir. Yüzyıllardır 

atalarımızın emek vererek bizlere bıraktığı bu 

mirasın kıymetini günden güne unutuyoruz. Bizlerin 

asıl görevi bu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. 

Ha bir insan canına kıymışsın ha bir ağacın canına 

kıymışsın ne farkı vardır ki? Ağaçların yaş olanını 

değil kuru olanını kesip ondan faydalanmak daha 

doğru olacaktır. 

Yukarıdaki metin aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 

açıklaması olabilir? 

A) Ağaç  yaş iken eğilir. 

B) Yaş kesen baş keser. 

C) Ağaç yaprağı ile güzeldir. 

D) Ağaçtan maşa olmaz. 


