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1. Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver. 

Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara, İnsanlara selam ver. 

Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı 

Bir selam da kendine ver. Yukarıdaki şiirde hangi 

düşünce vurgulanmıştır? 

A) Doğayı sevme  B) Kendini sevme 

C) Yaşama sevinci  D) Mutlu olma 

 

2. Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gülün 

güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü 

deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar 

ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve geçim sıkıntısı 

çekmeyen aileler gül gibi geçinip gider ve çocuklarını 

el bebek gül bebek büyütürler. Kız çocuklarına güzel 

olsunlar diye çokça gül'lü adlar verilir: Güldane, 

Gülüzar, Gül, Güllü gibi. Bu parçada aşağıdaki 

anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır? 

A) Örneklendirme-Öyküleme 

B) Öyküleme-Tasvir 

C) Açıklama-Örneklendirme 

D) Açıklama-Tasvir 

 

3. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök 

yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler 

göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, 

toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da 

göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin 

için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, 

sizin için kötü olacak. (9. ve 10. sorular parçaya göre 

cevaplandırılacaktır.) Parça için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Gerçek anlamlı sözcük yoktur. 

B) Benzetmelere yer verilmiştir. 

C) Kişisel anlatıma başvurulmuştur. 

D) Betimsel anlatım yapılmıştır. 
 

4. El elin eşeğini türkü -çağırarak- arar. Bu 

atasözündeki belirtilen fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? 

A) Anlaşma metni çoktan hazırlanmış. 

B) Gelirken arkadaşıma uğradım. 

C) Bir zamanlar mektuplaşma vardı. 

D) Dallarda yine çiçekler açacak. 
 

5. ''Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri 

geliştirmeyi başardık. Buna rağmen kaç kere anne 

kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle 

konuşamıyor.'' Yukarıdaki paragrafta kaç tane 

fiilimsi vardır? 

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yüklem 

görevinde kullanılmıştır? 

A) Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını 

ayıplamandır. 

B) Yeni bir hayata başlayacaksın artık. 

C) Hatırladıkça göz yaşlarımı tutamıyorum. 

D) İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak, 

mutluluğun bir parçasıdır. 

 

7. Her gün doğa baharın uyanışıyla şenlenir. 

Kuşlar ötüşür, ağaçlar şenlenir, gökyüzü keyiflenir. 

Yorgunluğu unutuverir insan. Biz gökyüzüne 

bakarken dalgalar durulur. Gün uzayarak 

üzüntüleri unutturur. Bu parçada kaç fiilimsi 

vardır? 

A) 4 

B) 3 

C) 1 

D) 2 

 

8.  I. Bir nazlı kuşa benzer 

II. Çocuk dediğin. 

III. Ev ister, ekmek ister 

IV. Öpülmek, okşanmak ister. 

Cahit KÜLEBİ 

Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat-fiil vardır? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 

zaman anlamı katmıştır? 

A) Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz. 

B) Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı. 

C) Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma 

geldi. 

D) Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. 

 

 10.  Evinde, çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu 

bekliyordu. 

Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

A) çok güzel hazırlanmış akşam sofrası 

B) güzel hazırlanmış akşam sofrası 

C) hazırlanmış akşam sofrası 

D) çok güzel hazırlanmış 
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11.  Tavadaki yağ iyice kızdı. 

Annem yaptığım hataya çok kızdı. 

Kebap için yakılan ocak kızdı. 

Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı. 

“Kızmak” sözcüğü kaçdeğişik anlamda kullanılmıştır? 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

 

12. Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme 

aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırlarını dahi 

tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, 

düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine. Altı 

çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 

hangisinde vardır? 

A) Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı. 

B) Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor. 

C) Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu. 

D) Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı. 

 

 

13.  “Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış 

açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre 

bilmektir.” 

Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

 A) İnsanın kendi bildiğini uygulaması gerekir. 

B) Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli. 

C) Ben olaylara kendi penceremden bakarım. 

D) Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir. 

 

 

14. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisi dolaylı 

tümleci bulmaya yöneliktir?       

A) Ne zaman bitecek bu sıcak havalar? 

B) Sen mi bana haber gönderdin? 

C) Tahmin et, bugün kimi gördüm? 

D) Arabayı nereye park ettin? 

 

 

15. Sınavdaki soruların hepsi, yarın web 

sayfamızda öğrencilerimize açıklanacaktır. - 

Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?     

A) Özne 

B) Tümleç 

C) Nesne 

D) Yüklem 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -kalem- 

sözcüğü sözde özne görevindedir?     

A) Bu kalemden bana da al. 

B) Kalem masaya bırakılmış. 

C) Kalem yere düştü. 

D) Kalemi alıp çantasına koydu. 

 

17. -Akşam olunca herkes çantasını sırtlanıp yola 

koyuldu. - Cümlesinde aşağıdaki ögelerden 

hangisi vardır?   

A) Dolaylı tümleç 

B) Belirtisiz nesne 

C) Zarfa tümleci 

D) Belirtili nesne 
 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 

geçişli bir fiildir? 

A) Lokantanın önünde bir çocuk ağlıyordu. 

B) Postacının verdiği paketi hemen açtı. 

C) Kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. 

D) Küçük çocuklar zile basıp kaçıyordu. 

 

19. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi 

olunca çok sevinmişti. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından 

bu cümle ile özdeştir? 

A) Günlerdir devam eden kar, şehri âdeta esir 

etti. 

B) Geçen yıldan beri okullarda süt dağıtılıyor. 

C) Kiremitlerin üstünde minik bir kuş dolaşıyordu. 

D) Arabaların korna sesleri beni sabaha kadar 

uyutmadı. 

 

20.  Belediye, mahallenin karşısındaki çorak 

tepeleri ağaçlandırdı. 

Bu cümlenin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Etken-Geçişli 

B) Edilgen-Geçişli 

C) Etken-Geçişsiz 

D) Edilgen-Geçişsiz 


