
 (Her Soru 5 p) 

Bir zamanlar gayet merhametli,

buna karşılık biraz saf bir köylü va

bir kış günü yolda giderken bir yılan

Karların üzerinde upuzun uzanmış, kımıldaya

hali kalmamış. Soğuktan ölmek üzereymiş

acımış yılana, alıp evine götürmüş. 

başında sıcacık bir minderin üzerine yatırmış.

Soğuktan iyice uyuşmuş olan yılan 

yeniden canlanmış. Canlanmasıyla birlikte 

başlamış ıslıklar çalarak başını kaldı

Sonra da kıvrım kıvrım kıvrılarak atılmaya 

hazırlanmış. 

Köylü yılanın kendisini sokmaya hazı

görünce: 

Köylü; Vay hain, demek benim

karşı yapacağın buydu demiş. Hemen

kaptığı gibi yılanı üç parçaya bölmüş.

Aşağıdakilerden hangisi köylünün kişilik 

özelliklerinden birisi değildir? 

A) Merhametli 

B) Saf ve temiz 

C) İyiliksever 

D) Korkak 
 

2. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan

hangisinin cevabı yoktur? 

A) Köylü, yılanı ne zaman görmüş? 

B) Köylü yılanı nasıl öldürmüş? 

C) Köylü yılanın ölüsünü ne yapmış?

D) Köylü yılanı neden öldürmüş? 
 

3. Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına 

koyarsak hangisi en sonda yer alır?

A) Kitap   B) Kilit 

C) Kilim   D) Kiraz 
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Bugün başım çatlıyor. 

B) Hava soğuk olduğu için evdeydim.

C) Ceviz çok sert olduğu için kıramadım.

D) O artık benimle okula gelmeyecek.
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5. Aşağıdaki sözcük eşleştirmelerinden hangisi 

eş anlamlı değildir? 

A) Ülke - Memleket

B) Özlem- Hasret 

C) Suç - Ceza 

D) Yaşlı - İhtiyar 

 

6. Aşağıdaki sözcük eşleştirmelerinden hangi

zıt anlamlı değildir?

A) Zayıf - Şişman 

B) Savaş - Barış 

C) Sert - Yumuşak 

D) Taze - Yeni 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların 

özelliklerini belirtmek için kullanılan sözcüklerden 

birisi değildir? 

A) Mutlaka 

B) Yeni 

C) Geniş 

D) Hızlı 

 

8. Aşağıdaki varlık ve özelliği eşleştirmelerinden 

hangisi yanlıştır? 

A) Zürafa - Uzun 

B) Fil - İri 

C) Karınca - İri 

D) Ağaç – Kısa 

 

9. Sağlıklı olmak için 

 kural, yediklerimize içtiklerimize dikkat 

etmektir.  vitamin deposu sebze ve meyveler 

yemeyi    

etmemeliyiz. 

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 

tamamladığımızda hangi sözcük dışarıda kalır?

A)  en önemli 

B) özellikle 

C) belki 

D) asla 
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10. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? 

A) Ben sizlerin severek yediği yiyeceklerden 

biriyim. 

B) Yeşil renkteki dış kabuğumdan boya ham 

maddesi olarak faydalanılır. 

C) Beni taze olarak yemek istediğinizde 

dışımdaki bu acı zarı soyarsanız iyi edersiniz. 

D) Kuruyemişler içinde en lezzetli benim. 

 

 

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş bir 

sözcük değildir? 

A) Balık 

B) Başlık 

C) Sevimli 

D) Güçsüz 

 

 

12. Cümlede varlığın yerini tutan, onları 

hatırlatan sözcük ve eklere zamir (adıl) denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? 

A) Şu duvar yeni yapıldı. 

B) ezgi onlarla birlikte gidecek. 

C) Bu köyün üzümü meşhurdur. 

D) Ahmet şu okula gidiyor. 

 

 

13. aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi 

değildir? 

A) Sence hangi kitabı almalıyım. 

B) Kitaptan hangi sayfalar ödev. 

C) Benden aldığın kitabı ne zaman getireceksin. 

D) Hangi kitabı alacağına karar veremedi. 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

anlatım vardır? 

A) Çocuk o kadar uzundu ki beş metrelik 

duvarın arkasından görünüyordu. 

B) Sabah kahvaltısında yarım ekmek yedim. 

C) Bahçedeki ağaçtan beş kilo elma topladık. 

D) Okula on beş dakikada gidiyorum. 

 

 

15. İnsan genç ve sağlıklıyken çalışmalı, 

çalışamayacağı zamanlara hazırlık yapmalı 

anlamına gelen atasözü hangisidir? 

A) Ayağını yorganına göre uzat. 

B) Karıncadan ibret al yazdan kışı karşıla. 

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

D) Terzi, kendi söküğünü dikemez. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

anlatım vardır? 

A) Kiraz yaz meyvesidir. 

B) Sabah kahvaltılarında yumurta olmazsa 

olmaz. 

C) Kasım ayı sonbahar mevsimindedir. 

D) Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın 

özelliğini belirten (sıfat) sözcük  yoktur? 

A) Bakkaldan sıcacık ekmekler aldım. 

B) Yaşlı adam elindeki poşetleri zor taşıyordu. 

C) İhtiyar, yalnız başına oturuyormuş. 

D) Pazardan iri elmalar ve portakallar aldık. 

 

18. Bizler geleceğimiz şekillendirmek için çok 

çalışmalıyız.  cümlesinde varlığın yerini tutan 

sözcük hangisidir? 

A) gelecek   B) çalışmalıyız 

C) bizler     D) şekillendirmek 

 

19. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde 

neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A) Annem bu gün gelemeyebilir. 

B) Dişlerimi düzenli olarak fırçalarım. 

C) Maç yaptığım için çok yoruldum. 

D) Güzel bir kahvaltı yaptılar. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 

A) Size kalbim ısındı. 

B) Ağlamamak için kendimi tuttum. 

C) Sevinçten uçuyordum. 

D) Karpuzu sofraya getirdi. 
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