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1. ASKERLE GÜREŞ  

Atatürk kır gezisinde, kolordu binasının kapısında 

aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. Çağırdı ve güler 

yüzle sordu: - Sen güreşebilir misin? 

Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle 

Mehmetçiği güreştirdi. Genç asker her zaman 

üstün geliyordu. Çok neşelendi, ayağa fırladı. 

Ceketini çıkarıp Mehmet’e ense tuttu: - Haydi, bir 

de benimle güreş! Katıksız ve temiz Anadolu 

çocuğu, Ata’sının yüzüne hayranlıkla baktı: - 

"Atam” dedi. "Senin sırtını yedi düvel yere 

getiremedi. Mehmet mi bu işi başarır?” Atatürk’ün 

gözleri doldu ve ağlamamak için gülmeye çalıştı.   

İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

Atatürk, Mehmetçiği nerede gördü? 

A) Kolordu binasının kapısında 

B) Kolordu binasının bahçesinde 

C) Kolordu binasının yakınında 

D) Kolordu binasının içinde 

 

2. Atatürk, Mehmetçiğe ne sordu?       

A) Benimle güreşmek ister misin? 

B) Sen güreşebilir misin? 

C) Güreşte beni yenebilir misin? 

D) Bana güreşmeyi öğretir misin? 

 

3. Atatürk Mehmetçiği kiminle güreştirdi?     

A) Yanındaki kuvvetli güreşçilerle 

B) En güvendiği adamlarla 

C) Kolordu binasındaki askerlerle 

D) Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi matematikle ilgili bir 

terim değildir?       

A) Kesir  B) Mecaz 

C) Çember  D) Artı 

 

5. Aşağıda deyimler ve anlamları eşleştirilmiştir. 

Hangi eşleştirme doğru değildir?       

A) Kalbine doğmak – Aklından geçirmek 

B) Kalbini kırmak – Kaba sözle üzmek 

C) Kalbini açmak – Duygularını açıklamak 

D) Kalbine girmek – Sevgisini kazanmak 

 

6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden 

farklıdır?       

A) Yaşlı - İhtiyar 

B) Yavaş - Hızlı 

C) Üzgün – Neşeli 

D) İniş - Yokuş 

 

7. Anlam ilişkisi yönünden aşağıdaki 

eşleştirmelerden hangisi farklıdır?       

A) Mutlu - Mutsuz 

B) İleri – Geri 

C) Dolu - Boş 

D) Doğru - Yanlış 

 

8. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru 

değildir?       

A) Çeşit - Tür 

B) Doktor – Hekim 

C) Zor - Güç 

D) Detay - İtina 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

bir sözcük kullanılmamıştır?       

A) Arkadaşlarına soğuk davranırdı. 

B) Onun parlak gir geçmişi var. 

C) Elektrikler gidince karanlıkta oturduk. 

D) Onu öyle görünce canım yandı. 

 

10. -Üzüm üzüme baka baka kararır.- 

Atasözünde anlatılmak istenen hangisidir?       

A) İnsanlar gibi üzümler de yalnız kalamaz. 

B) Yan yana duran üzümler çürür. 

C) Üzümler birbirlerinden olumsuz etkilenirler. 

D) İnsanlar birbirlerinin davranışlarından 

etkilenirler. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır?       

A) Ege yine ödevini yapmamış. 

B) Bu araba yine mi bozulmuş? 

C) Melis hasta olduğu için okula gelmemiş. 

D) Beren' in boyu Kevser' den daha kısa. 
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok 

öfkelenmek” anlamında bir deyim kullanılmamıştır?         

A) Beni karşısında görünce şok oldu. 

B) Ali gözü dönmüş gibi bağırıyordu. 

C) Babam beni göremeyince küplere bindi. 

D) İşleri istediği gibi olmayınca tepesi attı. 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-

sonuç ilişkisi yoktur?       

A) Dev gibi bir dalga üzerimize geliyordu. 

B) Söylediklerini uyguladığım için konuyu anladım. 

C) Hızlı koştuğu için yere sert düştü. 

D) Önündeki tümseği fark etmediği için yere düştü. 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?       

A) Okuduğum hikaye çok sürükleyiciydi. 

B) Fenerbahçeli oyuncu korner köşesine gidiyor. 

C) Arkadaşımın yaptığı şakaya kop 

D) Öğretmenimiz hayatımıza ışık 

 

 

15. “Kapıcı babama yardım etti.” Cümlesindeki 

anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için hangi 

sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır?     

A) etti 

B) kapıcı 

C) yardım 

D) babam 

 

 

16. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde karşıt (zıt) 

anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?       

A) Kurunun yanında yaş da yanar. 

B) Sakla samanı gelir zamanı. 

C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 

D) Büyük balık, küçük balığı yutar. 

 

17. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre 

sıraladığımızda hangisi en sonda yer alır?         

A) Gizli 

B) Gitar 

C) Giriş 

D) Giyim 

 

18. “ Çalışmak, insanı hayatta üç şeyden kurtarır. 

Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. 

Çalışkan olmak, başarıya ulaşmadaki en büyük 

anahtardır. “ 

 

Yukarıdaki paragrafın konusu hangisidir?       

A) Çalışmanın önemi 

B) Can sıkıntısını nasıl önleriz? 

C) Yoksulluğu nasıl önleriz 

D) Nasıl para kazanırız? 

 

19. Aşağıda verilen ünlem cümlelerinin hangisinde 

sevinme duygusu vardır?     

A) Yaşasın! Ödülü kazandım! 

B) Zavallı! Tüm hayalleri yıkıldı! 

C) İmdat! Düşüyorum! 

D) Hayret! Yarışı kaybetti! 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde hayal ürünü bir 

şeyden bahsedilmektedir?   

A) Gelecek hafta sınavım var. 

B) Ağzından ateş çıkararak konuşuyor. 

C) Haftaya dayımlar bize gelecek. 

D) Kardeşim hastalandı. 
 


