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1. "Ağırlık" sözcüğü hangi cümlede "sorumluluk" 

anlamında kullanılmıştır? 

A) Bütün ailenin ağırlığını omzunda taşıyacaktı. 

B) Havanın ağırlığı vücuduna zarar veriyor. 

C) Hediyenin ağırlığı altında kalmıştı. 

D) Kadın, bütün ağırlığını takıp düğüne gitti. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gereklilik 

kipinde çekimlenmiştir? 

A) Bizimle sen de pikniğe gelmelisin. 

B) Elmalı turtayı çok sever. 

C) Yarın onu ziyarete gidelim. 

D) Uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyor. 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Ateşin karşısında biri kız, ikisi erkek üç çocuk 

ısınmaya çalışıyordu.” 

B) Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere 

doğru ilerledim. 

C) Şimdi sular çekildiğinden rahatça 

kullanılabilecek bir barınak olmuştu. 

D) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir 

kovuktu. 

 

 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı 

yanlıştır? 

A) yalnış 

B) süper 

C) yalnız 

D) tıraş 

 

5. "Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz." 

 

 Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğunun sebebi 

nedir? 

A) "bir" kelimesi cümleden çıkartılarak 

B) "yapmadı" kelimesini "yaptı" olarak değiştirerek. 

C) "Yetkililer" kelimesi cümleden çıkartılarak. 

D) "Hala" kelimesi cümleden çıkartılarak. 

 

6. "Ben okula bugün gideceğim."  cümlesinde zarf 

görevinde kullanılan sözcük hangisidir? 

A) geleceğim 

B) bugün 

C) Ben 

D) okula 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

bir sözcük kullanmıştır?  

A) eserde sekiz öykü var. 

B) yazar, çocukların duygu ve düşüncelerini 

öykülerle anlatmış. 

C) ben de bir an önce bu eseri okuyacağım. 

D) Cahit Zarifoğlu bu eserinde bizlere aydınlık 

öyküler sunuyor. 

 

8. Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipi 3. 

tekil şahısla çekimlenmiştir? 

A) gelmeli 

B) gelmeliyiz 

C) gelmelisin 

D) gelseydiniz 

 

9. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi 2. tekil şahıs 

gelecek zaman kipiyle çekimlenmiştir? 

A) geleceksin 

B) geldik 

C) geleceğim 

D) geldiniz 

 

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dayanışmanın 

önemiyle alakalıdır? 

A) Sen ağa, ben ağa bu ineği kim sağa. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış. 

D) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Teyzesinden para istediği için annesi oğluna çok 

kızmış. 

B) İyi bir iş bulmak için İstanbul’a gittim. 

C) Yağmurların başlamasıyla çiftçiler rahatladı. 

D) Yaptıklarının yanlışlığını anladığından özür diledi. 
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12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kurgusal 

ögeler yoktur? 

A) Küçük kız yıldızları çantasına topladı. 

B) Sabaha kadar bulutların üzerinde dolaşıp 

durdum. 

C) Uçan halısına binip gökyüzünde özgürce dolaştı. 

D) Parkta arkadaşlarıyla oynuyordu. 

 

13. (1) Yavru kedi, köpeği karşısında görünce 

korkup ağaca tırmandı. (2) Kedi: “Biraz ağaçta 

kalırsam köpek benden umudunu kesip gider.” dedi. 

(3) Bir süre kedinin inmesini bekleyen köpek, ümidini 

kesip kulübesine döndü. (4) Kedi, köpeğin 

gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan indi. 

 

Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kedi 

konuşturulmuştur? 

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 1 

 

14. Hani ormanlı tepeler 

Hani sevgi dolu seneler 

Arıyorum şimdi çocukluğumdaki 

Doyamadığım en tatlı seneleri 

 

Yukarıdaki şiirde şair nasıl bir duygu içindedir? 

A) Mutluluk 

B) Özlem 

C) Ümit 

D) Kızgınlık 

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekimli fiildir? 

A) sev 

B) oku 

C) yürümüş 

D) ağla 

 

16. “Yıkılmak”  kelimesi aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Ayağı taşa takılan adam yere yıkıldı. 

B) Yola engel olan bina yıkıldı. 

C) Evin bütün işleri onun üzerine yıkıldı. 

D) Kuvvetli fırtınada bahçedeki ağaçlar yıkıldı. 

 

17. Bir gün Nasrettin Hoca’ya bir minareyi 

gösterip “Hoca, bu nedir” diye sormuşlar. “Yaş 

kuyudur; güneşe çıkarmışlar, kurutuyorlar” demiş. 

Bu fıkrada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) onaylama 

B) açıklama. 

C) benzetme 

D) karşılaştırma 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koşul - 

sonuç anlamı vardır? 

A) Üzeri kirlendiği için üzüldü. 

B) Başarılı olmak için çok çalıştı. 

C) Sınava çok çalıştığı için mutluydu. 

D) Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin. 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir 

anlatım vardır? 

A) Öğretmenin gelmesiyle herkes ayağa kalktı. 

B) Apartmanın beşinci katında oturuyorlar. 

C) Beyaz renk tüm renklerden güzeldir. 

D) Merve benim en iyi arkadaşımdır. 

 

20. “İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş(!) ama ne 

yazık ki vakti yokmuş(!)” cümlesinde parantez içinde 

ünlem kullanılmasının sebebi ne olabilir?  

A) kaba sayılan bir sözü gizlemek. 

B) kesin olmayan bilgileri ifade etmek. 

C) alıntı yapıldığını göstermek. 

D) söze alay anlamı kazandırmak. 

 

 

 


