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1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamında kullanılmıştır? 

A) Odunları, kırılması için istif etmişler. 

B) Yemek pişti, buyurun. 

C) Bu tür olayları benim yüreğim götürmez. 

D) Açları doyurmak için onlara iş bulmak gerekir. 

 

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “burun” 

sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Burnundan kan geldi. 

B) Yaptığı iyilikleri burnundan getirmişti. 

C) Her şeye burnunu sokardı. 

D) Adeta burnundan soluyordu. 

 

3.Aşağıdakilerden hangisinde nesnel ifade 

kullanılmıştır? 

A) Operayı en güzel italyanlar okur. 

B) Anne,baba ve çoçuklar bir aile oluşturur. 

C) Voleybol en faydalı spordur. 

D) Babam en çok sevdiği köy kuşkonağıdır. 

 

4.Aşağıdakilerden hangisinde öznel ifade 

kullanılmıştır? 

A) İstanbul en çok nufusu olan ilimizdir. 

B) Bayramın amaçlarından birisi de akrabaları 

ziyaret etmektir. 

C) Ben şiir yazmayı severim. 

D) Ormanlar,şehrimizin nefes almasını sağlayan 

akciğerleridir. 

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 

kelime kullanılmamıştır? 

A) Perde kapanmadan seyirciler ayağa kalktılar. 

B) Verilen cümlede sıfatları bulunuz. 

C) Hakem maçta penaltı vermeliydi. 

D) Geniş iş imkânları sağladı. 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 

yapılmamıştır? 

A) Sinemada gülmekten öldük. 

B) Dünya kadar ödevim var. 

C) Doğum gününde pasta yaptırmış. 

D) Onu destekleyen dağ gibi babası var. 

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi 

kapattım. 

B) Kardeşi iyileşsin diye Allah’a dua ediyor. 

C) Yoksulluktan kurtulmak için şehre göç etmiş. 

D) Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. 

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış 

yazılmıştır? 

A) Bu caddede bizim evimiz var. 

B) Benim ödevimi de sen yapar mısın? 

C) Beril de yeni kalem almış. 

D) Bu elbiseleride beğenmedim. 

 

9.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ”birikim 

yapmayı”tavsiye etmektedir? 

A) Ecele çare olmaz. 

B) Damlaya damlaya göl olur. 

C) El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. 

D) Bugünün işini yararına bırakma. 

 

10.”Hiçbir yeteneği, bilgisi olmayan, kavrayıştan 

ve faziletten yoksun kimse, hangi mevkiye geçerse 

geçsin, ne kadar yetki ve mal sahibi olursa olsun 

değerli ve saygın kılınamaz.” cümlesine en uygun 

atasözü hangisidir? 

A) Can boğazdan gelir. 

B) Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir. 

C) Para parayı çeker. 

D) Vakitsiz öten horozun başını keserler. 

 

11.Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi 

gelirse kesme işareti ile ayrılır? 

A) lı 

B) ler 

C) de 

D) gil 

 

12.Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı 

doğrudur? 

A) Silgim sen de kalmış. 

B) Davet ettide gitmedik mi? 

C) Okulumuz da spor salonu var. 

D) Kalemim arkadaşımda kalmış. 
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13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı/mi”nin 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Davet etti de gitmediniz mi? 

B) Benim ödevimi de sen yapar mısın? 

C) Topumu bahçedemi unutmuş? 

D) Kaç saattir gelemedi. 

 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem 

duygusu vardır? 

A) Ah, nerede o gençlik yıllarım. 

B) Var ne bilsin yokun halinden. 

C) İlkbaharda tüm doğa canlanır. 

D) Veren eli herkes öper. 

 

 

15.Aşağıdakilerden hangisini sözlükte 

aradığımızda en son buluruz? 

A) keçi 

B) kemik 

C) kaşe 

D) kilim 

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A) Her sabah evden çıkar, sahilde dolaşırdı. 

B) Okulda iyi ve kötü günlerimiz oldu. 

C) Doğru dürüst birisiydi. 

D) Gülme komşuna gelir başına. 

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş seslisi 

kelime yoktur? 

A) Sahilde bir saat kadar yüzdü. 

B) İnşaat için çukur kazdılar. 

C) Çay kenarında çamaşır yıkarlarmış. 

D) Dün akşam köye gitti. 

 

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz 

benzeşmesi vardır? 

A) Konuyu ona buna anlatma. 

B) İyi kötü günler yaşandı. 

C) Savurganlıktan uzak durmalıyız. 

D) Eve gider gitmez uyudum. 

 

19.“Abim, her sabah ekmek almak için bakkala 

giderdi.” Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin 

cevabı yoktur? 

A) Kim 

B) Ne zaman 

C) Niçin 

D) Nerede 

 

 

20.“Geçmiş” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? 

A) Geçmemiş 

B) Bugün 

C) Yarın 

D) Gelecek 


