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1. “Kardeşim, ………. bize ………. için elinden 

geleni yapıyordu.” cümlesindeki boş yerlere 

aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi 

uygun değildir?  

A) duygularını - yansıtmamak 

B) saygısını – göstermemek 

C) üzüntüsünü - hissettirmemek 

D) heyecanını - belli etmemek 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

anlatım vardır?  

A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu. 

B) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı. 

C) Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi. 

D) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur. 

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ayraç 

içindeki sözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır? 

A) Çankırı, (oldukça düzenli) bir şehirdir. 

B) En sevilen (spor dalı) futboldur. 

C) Çocuk, (en büyük mutluluk) kaynağıdır. 

D) Baharın (en güzel) çiçeği papatyadır. 

 

 

4. “Fırtınalı günlerde bile sarsılmayan bir kale gibi 

durur.” cümlesiyle anlatılan biri için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Güvenilir 

B) Güçlü 

C) Kararlı 

D) Telaşlı 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır?  

A) Onur ile Oğuz uçurtma yarıştırıyorlardı. 

B) Bu yıl yağmur ve kar daha çok yağdı. 

C) İlkbaharda yaylanın yolunu tutarız. 

D) Elma ve şeftali yaz meyvesidir. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem 

vermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcük 

kullanılmıştır?  

A) Beni, şakayla karışık uyardı. 

B) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi. 

C) Arkadaşım, sade bir törenle evlendi. 

D) Yalandan bir temizlik yapıverdiler. 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi yoktur? 

A) Geleceğimi bildiği hâlde beni karşılamadı. 

B) Annesinin geleceğini öğrenince sevindi. 

C) Ağır çanta taşımaktan sırtı ağrıdı. 

D) Güzel şiirler yazdığı için ödül aldı. 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi yoktur?  

A) Hasta olduğu için okula gelemedi. 

B) Beni aradığın için çok mutlu oldum. 

C) Senin için söylenecek bir çift sözüm var. 

D) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı. 

 

 

9. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk 

varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan 

biz de huzursuz oluruz.” Diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) Üzgün olduğu 

B) Duyarlı olduğu 

C) Bilinçli olduğu 

D) İleri görüşlü olduğu 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

A) Babam işten henüz gelmedi. 

B) Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım. 

C) Söylediklerine bir anlam veremedim. 

D) Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm. 
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