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       Sorular 
 
1. “Mustafa Kemal paşa, Çankaya denilen tepenin yamacında bir köy evinde oturuyordu.” cümlesinde  

     kaç sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

 
A) 1   B) 3    C) 4    D) 2 

 
2. “Aman Allahım(  ) Sokakta baygın yatan adam(  ) ölmüş gibiydi(  )” 
 
        Yukarıdaki cümlede yer alan parantezlerin içine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
 

A) (!) (?) (.)  B) (.) (!) (,)   C) (!) (,) (.)    D) (,) (.) (!) 
 
3. “Ay adları; belli bir tarihi gösterdikleri zaman büyük harfle, diğer durumlarda ise küçük harfle yazılırlar.” 
           
      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 
 

A) Her 15 kasımda bu büyük bayramı kutlarız.           B) İlk TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı. 
C)  Genel kurulumuz gelecek kasımda toplanacak.      D) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı. 

 
4. “Ayağını yorganına göre uzat.” 
 
         Bu atasözünde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 
 

A) Ünlü düşmesi  B) Ünlü daralması  C) Ünsüz yumuşaması  D) Ünsüz benzeşmesi 
 
5. “Türkçe’de sonu sert ünsüzlerle(ç,f,h,k,p,s,ş,t) biten sözcükler “c,d,g” ile başlayan bir ek aldığı  

    zaman eklerin başında bulunan yumuşak ünsüzler sert ünsüze “ç,t,k”ye dönüşür.” 

 
    Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uymayan sözcük yer almaktadır? 
 

A) Ağaçtan   B) Yurtdaş    C) Pişkin   D) Sütçü      
 
6. Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?  
 

A) Alnında sivilceler çıktı.  B) Maçı uzaktan seyrettik. 
C)  Onun amacı belliydi.   D) Eşyalarını odama taşıdık. 

 
7. “Olur olmaz sözlerle canımı sıkmayın.”  cümlesindeki altı çizili sözcük grubu ile aşağıdakilerden  

    hangisi anlamdaştır? 

 
A) Gereksiz  B) Kuşkulu   C) Acımasız   D) Sürekli 
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8. “Onun cesaretine herkes hayran kaldı.” cümlesinde geçen “cesaret”  sözcüğünün yerine  

     aşağıdakilerden  hangisi uygun düşmez? 

 
A) Cesurluk  B) Kahramanlık  C) Yüreklilik   D) Korkusuzluk 

 
9. “O ne tilkidir, bilmezsiniz.”  cümlesindeki “tilki” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? 
 

A) Terim anlamda  B) Yan anlamda  C) Mecaz anlamda  D) Temel anlamda 
 
10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? 
 

A) Gel   B) Kuş    C) Taş    D) Tut 
 
11. Ak-beyaz arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 

A) Kara-ak  B) İyi-kötü   C) Başarılı-başarısız  D) Güç-zor  
 
12.  “Uyak(kafiye), şiire özgü bir sözcük olup bir edebiyat terimidir.” 
 
       Yukarıdaki tanım cümlesinde söz edilen bilgiye ait örneklem, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? 
 

A) Edebiyatın malzemesi dilse, müziğin de notalardır. 
B) Tüm öğretmenler derslerine zamanında girmelidir. 
C) Doktorların en öncelikli görevi, insan yaşamıdır. 
D) Yaz geldi; mısır satıcıları, parklara, deniz kıyılarına dizildi. 

 
13.   Aşağıdaki parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
 
     “Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Bahar aylarında leylakların açtığı  

günlerde doğduğunu biliyoruz. Bu özellikleri taşıyan ay, mayıs olarak tahmin edilmektedir.  

Mayıs ayının hangi gününde doğmuş olduğunu soran araştırmacılara Atatürk, “Niçin 19 Mayıs olmasın?”  

diye cevap vermiştir.” 

 
A) Anı    B) Biyografi   C) Öykü   D) Deneme 

 
 14., 15., ve 16. sorular aşağıdaki paragrafa göre cevaplanacaktır. 

 
     “Çevremde dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm bir eski eğitim yolu da öğüt vermektir.  

Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmüş değilim. Dayak gibi öğüt de tepeden inme bir eğitimdir.  

O da bir çeşit ezme, küçültmedir insanı. Öğüt veren, örnek olmayanlar çoktur. Oğluna durmadan  

yalan söyleyen babanın doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir? Çocuk da bizim  

gibi söze değil işe bakar.” 

         
14. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eğitim açısından öğüt de dayak kadar zararlıdır. B) Dayak ve şiddet eğitim açısından zararlıdır. 
   C) Dayaksız ve öğütsüz eğitim başarılı olmaz.  D) Eğitim açısından öğüt, önemli ve yararlıdır. 
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15. Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eğitimde davranışlarımızla öğütlerimiz tutarlı olmalıdır. 
B) Öğüt vererek her çocuk doğru bir şekilde eğitilebilir. 
C) Çocuğa yalan söylemek doğru bir davranış değildir. 
D) Çocukları ve gençleri dayak atmadan eğitebiliriz. 
 
 

16. “Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmedim.” cümlesindeki  “kulak asmak” deyiminin  
       anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Dikkatle dinlemek   B) Duymazdan gelmek   
C)  Önem vermek    D) Önem vermemek 

 
 
 

           “Ben arıya arı demem 
           Arının balı olmalı. 
           Ağaç mı? Meyve vermeli, 
           Çiçek mi? Kokmalı.” 

 
17.  Yukarıdaki dizelerde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 
 

A) Çalışkanlık  B) Mükemmellik  C) Yaratıcılık   D) Yararlılık  
 
 
18. “Yarın, yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.” sözünü en iyi aşağıdakilerden  
      hangisi açıklar? 
 

A) Yorgun kimseler rahatlarına kıyabilirler  B) Çalışkan insanlar hep yorgundurlar. 
C) Gelecek yılmadan çalışanlarındır.   D) Çalışkan insanlar hiç yorulmazlar. 

    
 

    “Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların yapraklarını çevirmekti. Her resimli sayfa 

     beni dakikalarca oyalardı. Diyebilirim ki, resimle anlatılan hayatı, o zaman ben gerçek hayattan  

     daha çekici bulurdum.” 

 
 19. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? 
 
   A) Küçükken resim çizmekten hoşlandığından. B) Resimli kitapları çok sevdiğinden. 
   C) Resimlerdeki hayatı çekici bulduğundan. D) Resimli kitabın küçükken en iyi eğlence olduğundan. 
 
 
20. Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 
 
    A) Resimli Romanlar  
    B) Çocukluk Eğlencem 
    C) Gerçek Hayat  
    D) Resim ve Ben 
 
 Not: Soruların yanıtlarını “Optik Yanıt Formu” na doğru işaretlediğinizi kontrol ettikten sonra formu teslim 
ediniz. 


