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Sorular
1. “Eski Anadolu, onun davetine her kıyafette birtakım adamlar göndermişti.” cümlesinin dolaylı tümleci,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her kıyafette

B) Onun davetine

C) Eski Anadolu

D) Birtakım adamlar

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?
A) Akşamleyin bize gelmelisin.
C) Kitaptan sınav konularını çalıştım.

B) Meyve her evde bol bol kullanılıyor.
D) Merdivenlerden koşarak aşağıya indi.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir isim tamlamasıdır?
A) Tiyatro,bir kültürün temel taşıdır.
C) Kültürümüzün ölçüsü sanattır.

B) Sınıfımızın kaptanı Ahmet’tir.
D) Arkadaşım çok çalışkandır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı vurgulu kullanılmıştır?
A) Yeni yılda İstanbul’a gideceğiz.
C) Yarın okula gitmeyeceğim.

B) Sınavlar 20 Ocak’ta başlayacak.
D) Her gece dişlerini fırçalamalısın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir?
A) Yorulunca dinlenmelisin.
C) Yine akşam oldu.

B) Güller bu yıl açmadı.
D) Sevmiyorum artık seni.

“ Umut bitince yerine yenisini almak
mümkün müdür dükkandan.
Pantolon gibi
Hırka gibi
Elbise gibi.”
6. Yukarıdaki dizelerde hangi sözcük soyut anlam taşımaktadır?
A) Hırka

B) Pantolon

C) Umut

D) Elbise

7 . “Arkadaşına de ki, nafile uğraşmasın başaramaz.” cümlesinde yer alan altı çizili sözcüğün
anlamdaşı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Boş yere konuşma anlamayacaklar.
C) Beklediğim haber kesinlikle gelecek.

B)Aradığım arkadaşı nihayet buldum.
D)Sınavda ne yazık ki başarılı olamadın.
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8. Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz?
A) Öğlen

B) Sabah

C) Gece

D) Akşamleyin

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
A) Perdeci

B) Hamur

C) Oyuncu

D) Sineklik

10. “Dalmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Manzarayı seyre daldı.
C) Kitap okumaya dalmışım.

B) Sohbete daldılar.
D) Ahmet denize daldı.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralına örnek verilebilir?
A) Toprağa

B) Fırında

C) Uzakta

D) Şehirde

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama ile ilgili bir ses olayı bulunmamaktadır?
A) Kazandığı için sevinçten uçuyordu.
C) İnsan isterse her şeyi başarabilir.

B) Metoroloji, “soğuklar kapıda” diyor.
D) Benden ona hediye olsun.

“Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle...”
13. Yukarıdaki şiir konusuna göre ne ad alır?
A) Epik

B) Pastoral

C) Lirik

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak(kafiye) vardır?
A) Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak
B) Eliyor dört bir yana sakin bir günü
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
C) Ömrünün timsali beyaz nilüfer
Türbeler, camiler eski bahçeler
D) Çaycı,getir ilaç kokulu çaydan
Dakika düşelim senelik paydan
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D) Dramatik

15. ve 16. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplanacaktır.
“Piri Reis’in haritalarının mevcut olmadığını veya yanlış olduğunu iddia etmeye boşuna uğraşmayalım.
Bu haritalar mevcuttur ve İstanbul’da Topkapı Müzesi’nde bulunmaktadır. Yetkili kimseler tarafından
haritalar tetkik edilmiş, sahte ve yanlış olmadıkları anlaşılmıştır. Haritalar 1513 ve 1528 yıllarına ait
olup, Kuzey ve Güney Amerika ile Antartika’yı göstermektedir.
Kristof Kolomb’un yaşadığı devirde, Türk Amirali Piri Reis için çizilmiş olan bu iki harita,
iki bakımdan önemlidir. İki Amerika’yı gösteren ilk haritalardandır ve hayret edilecek derecede açıktır...”
15. Piri Reis haritaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Topkapı Müzesi’nde korunuyorlar.
B) İki Amerika’yı da gösterirler.
C) Günümüzde güvenirlikleri kalmamıştır.
D) Antartika’yı da göstermektedirler.
16. Piri Reis haritaları hangi yüzyıla aittirler
A) 15. yüzyıl

B) 16. yüzyıl

C) 14. yüzyıl

D) 19. yüzyıl

17. ,18. ,19. ve 20. sorular aşağıdaki şiire göre cevaplanacaktır.
“ Sen büyük bir şehir çocuğusun
Kıyıda köşede büyümedin bizim gibi
Daha bu yaşta
Tramvaylar, köprüler gördün
Görgüne sözüm yok
Ama bakıyorum rahat değil çocukluğun
Arabalar yolunu kesiyor
Tele takılıyor uçurtman
Akarsuların, tepelerin yok
Sevinçten uzak çocukluğun.”
17. Şair nasıl bir ruh hali içindedir?
A) Heyecanlı

C) Şaşkın

B) Telaşlı

D) Hüzünlü

18. Şiirde vurgulanmak istenen düşünce nedir?
A) Kentlerde doğup büyüyen çocuklar şanslıdırlar.
B) Küçük yerlerde doğan çocuklar köprüleri bilmezler.
C) Şehirli çocuklar, yeterince sevinçli ve mutlu olamıyorlar.
D) Şair çok keyifli ve mutlu bir çocukluk geçirmiştir.
19. Şiirde geçen aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A) Kıyıda, köşede büyümedin bizim gibi
C) Sen büyük bir şehir çocuğusun.

B) Tele takılıyor uçurtman
D) Tramvaylar, köprüler gördün.

20. Yukarıdaki şiirin ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) 8’li hece ölçüsü

B) 10’lu hece ölçüsü

C) 14’lü hece ölçüsü

D) Serbest ölçü

Not: Soruların yanıtlarını “Optik Yanıt Formu” na doğru işaretlediğinizi kontrol ettikten sonra formu teslim ediniz.
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