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1. Çok ama çok uzun zaman önce para diye bir 

şey yoktu! İnsanlar, istedikleri şeyleri almak için ne 

yapıyorlardı biliyor musunuz? Takas! Bu, değiş 

tokuş yapmak anlamına gelir. Yani, sahip 

olduğunuz bir şeyi verip karşılığında gereksinim 

duyduğunuz bir başka şeyi alırsınız. Örneğin, 

fırıncıdan ekmek satın almak istediğinizde, siz de 

ona kendi yetiştirdiğiniz elmalardan verirsiniz. Yani 

elmayı para gibi kullanırsınız. Bunu her gün 

tekrarladığınızı düşünün. Peki, ama ya fırıncı artık 

daha fazla elma istemezse? Metinde aşağıdaki 

açıklamalardan hangisine yer verilmemiştir? 

A) Eski zamanlarda insanlar alışverişlerinde para 

kullanmazlardı. 

B) Metinde takas kelimesinin ne anlama geldiği 

açıklanmaktadır. 

C) Dünyanın farklı yerlerinde insanlar, çok çeşitli 

malzemeleri para olarak kullanmaya başladılar. 

D) Metinde, eski zamanlarda alışverişin nasıl 

yapıldığına örnek verilmektedir. 

 

2. Metinde geçen “Peki, ama ya fırıncı artık daha 

fazla elma istemezse?” sorusu ile anlatılmak 

istenen nedir? 

A) Alışveriş yapmada takasın önemi. 

B) Fırıncıların elma hoşafı yemekten bıktıkları. 

C) Fırıncıların elma yerine başka yiyecekler de 

istedikleri. 

D) Takasla alışveriş yapmanın güçlüğü. 

 

3. Saç-Toka 

El-Eldiven, 

Ayak - ? 

Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi 

dikkate alındığında boş bırakılan yere hangisi 

getirilmelidir? 

A) Çorap  B) Pantolon 

C) Top  D) Gözlük 

 

4. “Altı ayda ödemek ....?... buzdolabı aldım.” 

Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?   

A) Fakat 

B) Ama 

C) İçin 

D) Üzere 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna (!) işareti 

konmalıdır? 

A) Eyvah, şimdi yandık 

B) Bazıları gelmemişti: Ali, Ahmet 

C) Biraz ekmek alabilir miyim 

D) Okulda Yağmur’u görmedim 

 

 

6. O her zaman başlarının işine karışır. Herkesin 

işine ……….. Yukarıdaki cümlenin sonuna hangi 

deyim getirilmelidir? 

A) Burnundan fitil fitil getirdi. 

B) Burnunda tüterdi. 

C) Burnunu sokardı. 

D) Burnunun dikine giderdi. 

 

 

7. Aşağıdaki eklerden hangisi “kitap” sözcüğünden 

yeni bir sözcük türetmez?   

A) -ler 

B) - lik 

C) -siz 

D) –ci 

 

8. “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“görme organı” anlamına gelmektedir? 

A) İki göz odası vardı. 

B) Çekmecenin gözlerini yerleştirdi. 

C) Çantanın gözünü kapatmayı unutma 

D) Bütün gün çalışınca gözleri yorulmuş. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç 

anlamı yoktur? 

A) Dayım iş için Almanya’ya gitti. 

B) Türkçe sınavı test olacakmış. 

C) Aldıklarını yetiştirmek için odasına gitti. 

D) Evde temizlik olduğundan dışarıda oyalandık. 

 

10. Bizim evde tadilat olduğundan amcamlarda 

kalıyoruz. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün 

anlamı aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Temizlik 

B) Kiralama 

C) Güzelleştirme 

D) Onarım 
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “diz” sözcüğü 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Dünkü maçta dizi sakatlanmış. 

B) Dizindeki ağrı rahat yürümesi engelliyor. 

C) Dizinde yaralar çıkınca doktora gitmiş. 

D) Boncukları renklerine göre dizdi. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? 

A) Canlılar doğar, büyür ve ölür. 

B) En sevdiğim meyve çilektir. 

C) Köy yaşamı çok eğlencelidir. 

D) Türkçe dersi, en sevdiğim derstir. 

 

13. “Sarı Tavuk” Yandaki sıfat tamlamasında 

tavuk sözcüğü hangi bakımdan belirtilmiştir?   

A) Yön 

B) Sayı 

C) Renk 

D) İşaret 

 

 

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut 

anlamlıdır? 

A) Neşe 

B) Düş 

C) Akıl 

D) Isı 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

ifade yoktur?   

A) Sınavdan zayıf alınca dünya başıma yıkıldı. 

B) Alay edildiğini öğrenince kıyameti kopardı. 

C) Haberi duyunca sevinçten havalara uçtum. 

D) Eski arkadaşımı özlediğimi yeni fark ettim. 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz 

konusudur? 

A) Dünya kadar iş evde beni bekliyordu. 

B) Düşünceli bir insan olsaydı herkes tarafından 

sevilirdi. 

C) Keşke matematik sınavına daha çok 

çalışsaydım! 

D) Beni anlasaydın arkadaş olabilirdik. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi sayısı yönüyle 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Elma 

B) Ağaç 

C) Sürü 

D) Sepet 

 

18. “Keşke ilkokul yıllarımı yeniden yaşayabilsem, 

arkadaşlarımı tekrar görebilsem, onlarla oyunlar 

oynayabilsem!” Yukarıdaki cümlede hangi duygu 

ön plana çıkmaktadır?   

A) Özlem 

B) Şüphe 

C) Pişmanlık 

D) Öfke 

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içindeki 

sözcük ayrılma hal eki almıştır? 

A) Ahmet’in çantası (otobüste) kaldı. 

B) (Otobüsü) Ahmet kullanmış. 

C) Ahmet (otobüse) koştu. 

D) Ahmet (otobüsten) indi. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Nereye?” 

sorusunun cevabı vardır? 

A) Kitap masanın üstünde duruyor. 

B) Annem alışveriş merkezine gitti. 

C) Öğretmen benimle görüşecekmiş. 

D) Yaptığı konuşma çok komikti. 

 
 


