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“Hastanın durumunda gözle görülür bir değişiklik 
yok.” 
1)Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?

A. Görevliler, olumsuz olaylarda belirgin bir düşüş 
olduğunu belirtti.
B. İşlerimizi yaparken büyük bir engelle karşılaşmadık.
C. Bu kadar sıkıntı yaşayacağımı bilseydim, hiç bura-
lara gelmezdim.
D. Hayatında çok dikkatli davranır, insanlara karşı da 
saygılı olurdu. 

I. Son kitabında doğa temalı şiirler söylemiş. 
II. Gidip annesine gelemeyeceğimi söylesinler. 
III. Binanın boya işi bitsin diye söylemişler. 

2) “Söylemek” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamların hangisiyle kullanılmamıştır?

A. Önceden bildirmek
B. Haber vermek
C. Yazmak, düzmek
D. Bir düşünceyi ileri sürmek

3) “Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek” 
anlamında kullanılmıştır? 

A. Bırak da kardeşin biraz oyuncaklarla oynasın.
B. Çantamı nereye bıraktığımı düşünüyorum.
C. Sigarayı bıraktığını söyledi. 
D. Tatil işini haftaya bıraktık.

4) “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “Cüzdanın masa başında duruyor.” anlamında 
kullanılmıştır? 

A. Biraz daha dur, gelmezse birlikte gideriz. 
B. Yemek masasının üstünde açılmamış bir kutu 
duruyor.
C. Çok şükür tipi durdu da önümüzü görebildik.
D. Duvar saatinin pili bitince yine durmuş.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisinde karşıt anlamlı 
ifadeler kullanılmıştır? 

A.Bizi dertlerimizle yalnız bıraktı.
O çok merhametsiz bir adamdı.

B.Çok ince bir bezle elini sarmıştı. 
Kaba davranışı bizi üzdü.

C.Sert sözleriyle hepimizi şaşırttı. 
Oturduğum koltuk oldukça yumuşaktı.
 
D.Giydiği ince gömlekten dolayı hastalanmış.
Onun kalın kazağı soğuktan korumuş. 

Gelecekte yapay zekalı robotlar hayatımızda olduk-
ça yer edinecektir. Bizim doğal yaşantımız ortadan 
kalkacaktır.

6) Cümlelerdeki altı çizili sözlerin anlam ilişkisinin 
özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A. Issız sokaklarda bir başına geziniyordu, oysa yoksul 
mahallelerde kalabalıklar hâkimdi.
B. Ellerimizi semaya kaldırıp dua ettik, günler sonra 
gökyüzünden bereket yağmaya başladı.
C. Bana darılmak gücenmek yok arkadaş! Herkes 
bildiğini yapıyor.
D. Kardeşler arasında hep bir fark vardı. Ben onlardan 
büyük olduğumdan en çok da ayrımcılığa ben maruz 
kaldım.

“Yoksul bir çocuk görsem
yağmur altında üşüyen
köprü olmak geçer
hiç değilse
içimden”

7) Şiirde altı çizili ifadenin karşıt anlamlısı aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde kullanılmıştır?

A. Parası çok olanlar olmayanlara yardım etse ne olur 
ki? 
B. Ben garip bir köylüyüm, sen varlıklı bir adamsın 
beyim.
C. Düşman çoktu, askerlerde iman vardı, hepsi gariban 
evladıydı.
D. Yardımsever insanlar da olmasa bu dünya hiç çekil-
mez arkadaş!
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Her insanın doğumu mucizeleri beraberinde getirir. 
İnsan, var olmanın mutluluğunu bile ilk anlarda yaşa-
yamaz. 

8) Altı çizili sözcüklerin tamamının karşıt anlamlıları 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A. Bebekler doğduğunda herkes mutluluğu yaşarken 
bebek, bir hüznün peşi sıra ağlamaya başlar. O kişi 
bu dünyadan ayrılınca da onun doğumuna gülenler 
ağlamaya başlar.

B. Sen yoktun yanı başımda, sensiz geçen günlerim 
kederle ve bir başıma geçiyordu. Nice yaşanmışlıkların 
peşi sıra ayrılığın acısını dindirmek ne kadar da zordu. 

C. Bir insan ömrünün sonunda yok olan hayallerini 
geride bırakarak, tüm üzüntüleriyle hayata gözlerini 
yumar ve ölümünün ardından niceleri ağlar da durur.

D. Garip bir adamdı vesselam! Varlığı ve yokluğu bilin-
mezdi. Bazen yanı başımıza gelir kahkaha atar bazen 
de bütün hüznünü gözyaşlarıyla akıtırdı. 

9) Öğretmen, ikilemelerin farklı şekillerle oluşturul-
duğundan bahseti. İkilemelerin yapılış yönleriyle ilgili 
bilgiler tahtaya yazdı:   
*Zıt anlamlı kelimeleri kullanarak yapılır.
*Eş anlamlı kelimeleri kullanarak yapılır.
*Yansıma sözcükleri kullanarak yapılır.
*Her ikisi de anlamsız kelimeleri kullanarak yapılır.

Öğrencilerden ikilemelerin  sadece bu özelliklerini 
kullanarak cümleler oluşturmasını istemiştir. Aşağıda-
ki cümlelerin hangisinde bu özellikleri kullanarak 
yapılmış bir ikileme yoktur?

A. Ortalıkda ses seda yoktu.
B. Bu işi er geç çözeceğim.
C. Sürekli yırtık pırtık kıyafetler giyiyor.
D. Odunlar şöminede kütür kütür yanıyordu.

10) Varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen ve niteliğini 
gösteren ifadelere nitel anlamlı kelimeler denir. Aşa-
ğıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi nitel 
anlam özelliği göstermektedir?

A. Eskiden çok yakın arkadaştık.
B. Bu evin geniş odaları var.
C. Dükkan, dar yolun sonunda yer alıyor.
D. Üzerinde kalın bir mont vardı.

11) Öğretmen, ikileme konusunu işledikten sonra dört 
öğrenciden ikileme yapılışları ile ilgili cümleler kurma-
sını istemiştir. Öğretmenin istediği kuruluş şekilleri ve 
kişiler şöyle verilmiştir:

Ebru, sen zıt anlamlı kelimelerden yapılan ikilemeyi 
cümlede kullan.
Canan, sen eş anlamlı  kelimelerden yapılan ikilemeyi 
cümlede kullan.
Muhittin, sen ikisi de anlamsız olan kelimelerden yapı-
lan ikilemeyi cümlede kullan.
Şeyhmus, sen biri anlamlı biri anlamsız kelimelerden 
yapılan ikilemeyi cümlede kullan.

Öğrencilerin kurmuş olduğu cümleler şu şekildedir:

Ebru: Güçlü kuvvetli insanların yanında güvende his-
sediyor insan.
Canan:Sınıftan ses seda gelmiyordu.
Muhittin:Marketten bir torba abur cubur almış.
Şeyhmus:Üzerindeki yırtık pırtık kıyafetlerle dolaşıyor-
du.

Öğretmenin istediği şekilde ikileme oluşturamayan 
kimdir?

A. Ebru   B. Canan
C. Muhittin  D. Şeyhmus

12) Doğadaki seslerin yazıya aktarılmasını sağlayan 
sözcüklere  yansıma sözcük denir. Aşağıdaki ikile-
melerden hangisi bu yolla oluşturulmuştur?

A. Bırak o ıvız zıvır işleri.
B. Çoluk çocuk doluşup pikniğe gittik.
C. Bu dünyada mal mülk derdine düşmeyeceksin.
D. Sabahtandır horul horul horluyorsun.

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı 
bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A. Beni görünce şaşırıp kaldı.
B. Sende bu yüz varken daha çok azar işitirsin.
C. Sessiz olalım diye dikkat ediyorduk.
D. Okulda kaybolduğunu düşündüğü  kalemini çanta-
sında buldu.
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Birileri çok çalışır çok para kazanır. Başkaları da bu ada-
mın parasıyla ilgili sürekli konuşup durur. 

17-Bu durumu anlatan atasözü aşağıdakilerden han-
gisidir? 
A. Zengin kesesini döver, züğürt dizini.
B. Zenginin horozu bile yumurtlar.
C. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
D. Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada 
yolunu şaşırır.

Zaman para gibi değerlidir, anlamına gelen 

vakit nakittir atasözü; zengin olup da para harcamaya 
        1
kıyamayanlar için kefenin cebi yok atasözü;kusurunu 
   2
anlayarak özür dileyenler affedilir anlamına gelen 

eğilen baş kesilmez; durumu olduğu halde değersiz 
 3
hediyeler alan kişi “çam sakızı çoban armağanı” der.
    4
18) Yukarıdaki atasözleri ve anlamları karşılaştığında 
hangisinin anlamı yanlıştır. 

a-1  b-2  c-3  d-4

Deyimler özlü sözlerdir. Geçmişten günümüze kadar 
gelmiştir. Kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden kelimelerin 
yerine başka kelime getirilemez. 

19) Aşağıdaki deyimlerin hangisinde olması gereken 
kelime yerine başka kelime kullanımından kaynakla-
nan bir yanlışlık vardır?

A. “Yüzünden düşen bin parça”
B. “Ağzı kulaklarına varmak”
C. “Yüzünü ekşitmek”
D. “Kovadan boşalırcasına yağmak”

20)Aşağıda bazı deyimler ve anlamları verilmiştir. 
Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Zokayı yutmak : Bir kimse tarafından aldatılmak.
B. Yan çizmek : İşlerini aksatmak.
C. Şamar oğlanı : Gelen giden herkesin sinirini ondan 
çıkardığı kişi
D. Nal toplamak: Başarısız olmak, başaramamak,geride 
kalmak

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, bir 
de cümledeki anlamına göre soyut anlam kazana-
bilir. Örneğil “merdiven” sözcüğü somutken “ başarı 
merdivenlerini tırmandı.” dersek soyut anlam kazan-
mış olur. 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 
kullanım vardır?

A. İstanbul’a otobüs bileti almak zor oldu.
B. Korkularımız bizi cesaretlendirmelidir.
C. Bu dağlar, insanlara geçit vermez.
D. Bu işin başka yolunu buluruz. 

“Saatlerce onu durakta bekledim, durdum.” 

15) Altı çizili ifadelerdeki anlam ilişkisinin bir benze-
ri aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A. İnsanlar bir ömür çizgisinde yaşarlar, sonra da 
ölürler.
B. Kötü günlerimizde bütün eş dostlarımız 
yanımızdaydı.
C. Bütün imkanlarımızı, olanaklarımızı sizin için 
harcıyoruz.
D. İş yerinin gelir giderlerini inceledik.

16) “Oh ne güzel! Çay kenarında çay içiyorlar.” 
Cümlesindeki altı çizili ifadelerdeki anlam ilişkisi 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A. Bülbül güle gül, dedi.
    Gül, bülbüle gülmedi.
B. Yüzündeki makyajı silmedin.
     Yüzün çok kötü görünüyor.
C. Bin lira kazandım.
     Akşama kadar bin lirayı harcadım.
D. Önce tavuk besledik, sonra kaz.
     Kazlardan iyi para kazandık.



TÜRKÇETÜRKÇE

44 www.yeninesilturkce.comwww.yeninesilturkce.com

LGS Türkçe Genel Tekrar Testi (Tüm Konular)
24)  “Damlaya damlaya göl olur” ile “Taşıma su ile de-
ğirmen dönmez” atasözleri anlam olarak birbirlerinin 
zıttıdır. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde de böyle 
bir anlam ilişkisi vardır?

A. Düşenin dostu olmaz.
Dost kara günde beli olur.

B. Kervan yolda düzelir.
Görünen köy kılavuz istemez.

C. Erken kalkan yol alır.
Ağaç yaşken eğilir.

D. Dereyi görmeden paçayı sıvama.
Acele işe şeytan karışır.

25) “Her sabah altıda kalkar, bir kahve içerim. Ken-
dime gelmem için bunu yapmayı huy edinmiştim.” 
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde vardır?
A. Bütün hayatım boyunca monoton yaşamaktan
sıkıldım.
B. Köpeğimize o kadar bağlandım ki o gidince dün-
yam yıkıldı.
C. Saz çalanlara hayranlığımı gizleyemem.
D. Yıllardır aynı yerden yemek yemeyi yapmayı alış-
kanlık haline getirdik.

26) Öğretmenimiz hep şöyle derdi : Hiçbir zaman 
emek olmadan yemek olmaz. İnsanlar çalışmadan bir 
başarı elde edemez. Oturduğun yerden sadece ben 
şunu yaparım ben bunu yaparım demekle bir sonuç 
elde edemeyiz. Öğretmenimizin söylemek istediği 
şeyi bir atasözü ile açıklamak istersek aşağıdaki ata-
sözlerinden hangisini kullanmamız gerekir?

A. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
B. Lafla peynir gemisi yürümez.
C. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D. Üzüm üzüme baka baka kararır.

21) Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Deyimde bulunan 
bir sözcük yerine eş anlamlısı dahi kullanılamaz. 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerin birinde 
bu duruma örnek gösterilecek bir deyim kullanıl-
mıştır?

A. Seçim öncesi millet alışverişte görsün diye halkın
arasında dolaşıyor.
B. Ona hiçbir sırrını verme onun ağzında bakla ıslan-
mıyor.
C. Parton, işini yapmayan kim varsa gözünün yaşına
bakmadan işten atıyor.
D. Zengin bir aileden kız alınca turnayı gözünden 
vurdu.

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?

A. O her zaman böyledir, işin kolayına kaçar.
B. Sizi gözüm ısırıyor, sanki daha önce görmüş gibi-
yim.
C. Kaza anı aklıma geldikçe içim ürperiyor.
D. Heyecendan gözüme uyku girmedi.

Merak ettiğin bir konuyu öğrenmek, saklanılan şeyle-
ri duymak için “Deliden al uslu haberi.” ; insanlar her
zaman kendisine benzeyen kişilerle dostluk arkadaş-
lık kurmak ister bunun için “Deli deliden hoşlanır, 
imam ölüden” ; işlerimizi büyütmek istiyorsak, çalış-
ma ekibini sağlam seçmemiz lazım bunun için “Deli 
ile çıkma yola, başına getirir bela” ; yapılacak bir işte 
tehlikeli bir durum varsa ilk girişimi saf kişiler öne 
sürülür bunun için “Deliye geçit yoklatırlar” atasözü-
nü kullanırlar. 

23) Bu metinde yanlış kullanılan atasözü hangisidir?

A. Deliden al uslu haberi
B. Deli deliden hoşlanır, imam ölüden
C. Deli ile çıkma yola, başına getirir bela
D. Deliye geçit yoklatırlar
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(I) İşten kovulmak istemediğinden istenilen her şeyi 
yapıyorum.  (II) Dünyanın ne kadar acımasız olduğunu 
anlamak zor olmasa gerek.  (III) Bütün insanlar hayatta 
kalmak istediğinden kendisine yapılanlara katlanıyor.  
(IV) Birlik olmadığımız için bizi yönetenler sırtımıza 
binmeye devam ediyor.

29) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı 
vardır? 

A. I  B. II  C.III   D. IV

30) Bir cümlenin öznel olmasını sağlayan bazen bir 
sözcük bazen de bir sözcük grubudur. Aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde altı çizili ifade cümle anlamını 
öznel yapmıştır?

A. Bahçeye sabah 8.00’de gidip, akşam 20.00’den 
ayrıldık.
B.Merdivene çıkarken ikinci adımında ayağı kayınca 
yere düştü.
C.TV’de izlediğim belgeselde enterasan görüntüler 
vardı.
D. Dünkü maçta hakem; futbolculara üç kırmızı, altı 
sart kart gösterdi. 

31) Sınavı kazanırsan istediğin tableti alırım.” Cümlesi 
koşul(şart)  cümlesidir. Öğretmen, bu cümleyi ne-
den-sonuç cümlesine dönüştürülmesi istemektedir. 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi istenilen anlamı 
taşımaktadır?

A. Tablet almam için sınavı kazanman gerekiyor.
B. Sınavı kazandığın için tablet aldım.
C. Tablet istediğimden sınava çalıştım.
D. Sınavı kazanmak için tableti düşündüm.

32) Bazen bir durumun gerçekleşmesi başka bir 
durumun olmasına bağlıdır. Aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde böyle bir anlam vardır?

A. Sabah akşam ders çalıştı yine de kazanamadı.
B. Düzenli beslenirsen, sağlıklı bir hayat yaşarsın.
C. Gitme, dedi. Yalnız kalmak istemiyormuş.
D. Ödevlerini yapmayınca öğretmen kızdı.

1.Metin: “Arkadaşlarla ne zaman bir araya gelsek 
satranç oynamaya başlarız. Son günlerde yanlış yap-
tığım hamlelerden dolayı maçları kaybediyordum. Bu 
durumu gören acemi oyuncular bile benim üzerime 
geliyordu. İçlerinden en iyisini seçtim. Dikkatli bir 
oyun oynadık. Onu ve onu tutanları madara ettim.”

2.Metin: “Borç batağına saplanmıştı. İşin içinden nasıl
çıkacağını bilmiyordu. En son şans oyunlarına yakayı
kaptırdı. Kalan ne varsa onu da orada kaybetti.”

3.Metin: “Arkadaşlarını yanına çağırdı. Hepsiyle tek 
tek dalga geçmeye başladı. Onlar çok kırıldı. O da 
gönlünü avutup oradan ayrıldı.”

4.Metin: “İlkokulda birlikte oturuyorduk. Aradan uzun
zaman geçti. Ben onu hiç görmedim. Sonra bizleri
ziyarete geldi. Çok zengin olduğunu söyledi. Onun 
nasıl zengin olduğunu öğrenmeye çalıştım. Kimse-
nin bir şey dediği yoktu. İçim içimi yedi.”

27) Yukarıdaki dört metin bulunmaktadır. Bu metin
içerisinde altı çizili deyimlerden hangisi metne 
uygun kullanılmamıştır?

A. 1.Metin    B. 2.Metin
C. 3.Metin    D. 4.Metin

Bozula bir şeyin eski halini alması imkansız bunun 
için“…” atasözünü kullanırız. Küçük birikimler, çabalar
ileride bize büyük fayda getirebilir. Bunun için “…”
atasözünü kullanırız. Bir insanın huyu kolay kolay 
değişmez.Huyu nasılsa öyle devam eder. Bunun için 
“…”atasözünü kullanırız.

28) Yukarıdaki boşlukları aşağıdaki atasözleriyle 
doldurduğumuzda hangi atasözü boşta kalır?

A. Can çıkmayınca huy çıkmaz.
B. Esirgenen göze çöp batar.
C. Damlaya damlaya göl olur.
D. Çürük çivi tahta tutmaz.



TÜRKÇETÜRKÇE

66 www.yeninesilturkce.com

LGS Türkçe Genel Tekrar Testi (Tüm Konular)
I) Ali’nin ablasının tayini İstanbul’a çıkınca birkaç ay 
önce oraya taşındı.(II) Ali, ablasını görmek için İstan-
bul’a gitmek istiyor.  (III) Ablası da onu özlediğinden 
onun gelmesini istiyor. (IV) Ali’nin annesi oğlundan 
ayrı kalmak istemediğinden göndermek istemiyor. 

33) Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olur? 

1.CÜMLE 2.CÜMLE 3.CÜMLE 4.CÜMLE
A Neden- 

Sonuç
Neden- 
Sonuç

Amaç- So-
nuç

Neden- 
Sonuç

B Amaç- So-
nuç

Neden- 
Sonuç

Neden- 
Sonuç

Amaç- So-
nuç

C Neden- 
Sonuç

Amaç- 
Sonuç

Neden- 
Sonuç

Neden- 
Sonuç

D Amaç- So-
nuç

Amaç- 
Sonuç

Neden- 
Sonuç

Neden- 
Sonuç

34) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde kişisel bir de-
ğerlendirme yapılmıştır? 

A. Bir zamanlar bu topraklarda farklı uygarlıklar hü-
küm sürdü.
B. Kitapta bahsedilen inanç olayı, Hıristiyanlar arasın-
da uzun zamandır yapılıyor.
C. Dünya, gezegenler arasında yaşabilir tek yer olarak 
biliniyor.
D. Müziğin ritmini yakalayan müzisyen, Avrupa’da 
yaptığı konserlerle işine devam ediyor.

35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan 
anlatım vardır? 

A. Ben seni anlıyorum sen beni anlamıyorsun, dedi.
B. Zamanla insanların işlerini robotlar alacakmış, 
diyorlar.
C. Annem, eve erken gelmemi istedi.
D. Okullar geç açılacakmış.

Hayaller insanı canlı tutar,  çalışmak da hayalleri. 
36) Cümlesinin en yakın anlamlısı aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde vardır? 

A. Sürekli hayaller kurmak çalışmalarımızı motive 
eder.
B. Hayal kurmadan çalışmak boşunadır.
C. İnsan hayal kuran ve bu hayallerde yaşayan varlık-
tır. 
D. Düşünceleri gerçekleştirmek için çaba harcaman 
gerekir.

37) “Özürler, kusur değil; kusurları iyileştirememek, 
özürdür.” Cümlesinin en yakın anlamlısı aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde vardır? 

A. Bir insan başkalarından yardım alarak da hayatını 
devam ettirebilir.
B. Bir eksikliğimizin olması, diğer yönlerimizin de 
eksik olacağı anlamına gelmez.
C. İnsanlar, engelleriyle barışık olmalı ve hayata küs-
memelidir.
D. Bizler toplumda engelli insanların hayatlarına 
yardımcı olmalıyız.

38) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme 
anlamı vardır?

A. Senin boyun bende olsaydı kesin manken olurdum.
B. Arabanız kaç km hızla gidiyor?
C. Bu kadar para verdik bu odada mı kalacağız?
D. Bir ekmekle beş kişinin karnı doyar mı?

(I)Gösterime yeni giren bu film haftanın en çok izlenen 
filmi oldu. (II)Yönetmenliğini ödüllü yönetmen Mus-
tafa YILDIZ üstlendi. (III) Başrollerinde Seren GÜZEL ve 
Metin YAZAN rol alıyor. (IV) Başarılı mekan seçimleriyle 
film, izleyicinin beğenisine sunuldu. 

39) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde filmle ilgili bir 
değerlendirme vardır? 

A.  I  B. II  C. III  D.IV

40) “Aynı konuyu yüz farklı yazara verip, bu konu-
da bir roman yazmanızı istiyorum, deseler yüzü de 
konuyu farklı işler.” Bu cümlede anlatılmak istenen 
nedir? 

A. Aynı konudan yazan yazarlar birbirlerinden etkile-
nir.
B. Bir konu farklı şekillerde işlenmesi için konunun 
zenginleştirmesi gerekir.
C. Her yazarın bakış açısı ve anlatımı diğerlerinden 
farklıdır.
D. Evrensel konular işlenirken, anlatım zenginliği 
yazardan yazara farklılık gösterir.
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45) Aşağıdakilerin hangisinde eylem, gerekçesiyle 
birlikte verilmiştir? 

A. Köye taşındık, bahçe işleriyle ilgilendik.
B. Hayal kurmayı çok seviyorum, en çok uçmayı 
hayal ederim.
C. Ben üniversiteye başladım, mühendis olmak 
istiyordum.
D. Kuşlar cam kenarlarına yuva yaptı, yavrularını
 orada büyüttü.

Anlatımında gözlem gücünden yeterince faydalanı-
yor, gördüklerini kendi süzgecinden geçirip yeniden 
kurgulayarak okuyucu aktarıyor. 

46) Bu cümlede anlatılmak istenen durumla çelişen 
ifade hangisidir?

A. Yazar gördüklerini olduğu gibi eserlere yansıtmaz.
B. Romanındaki canlandırmalar gerçeğe benzemekte-
dir.
C. Gerçeklerden bağımsız bir eser düşünülemez.
D. Okurken, gözlemlerini tıpatıp eserlerine yansıttığını 
gördüm.

(I) Üç yıl önceki röportajında farklı konulardan şiirler 
yazma düşüncesi vardı. (II) Son şiir kitabı geçen hafta 
yayınladı. (III) Belki de hayallerine kavuştuğunu söyle-
yebiliriz şairin. (IV) Her temadan bir tutamın yer aldığı 
şiirler oldukça başarılıydı.

47) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir “tasarı” söz konusudur?

A. I  B. II  C.III   D. IV 

(I) Çocukları eğitirken onlarla oyun oynamayı unut-
mayalım. (II) Bir oyun sadece oyun değildir. (III) Ço-
cuklar bizim gibi değiller, onlar eğlenerek öğrenmek 
isterler. (IV) Okullarda yapılan eğitim bunu kapsama-
lıdır.

48) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir karşılaştırma yapılmıştır?

A. I  B. II  C.III   D. IV

(I) Hoş muhabbet olmasına rağmen asosyal bir hayat 
yaşıyordu. (II) Girdiği ortamlara hemen ayak uydu-
ramazdı.(III) Kendi halinde bir hayatı vardı.(IV) Öğ-
rencilik yıllarında oldukça başarılı olup mühendislik 
bölümünden de dereceyle mezun olmuştu. 

41) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir durumun 
hem olumlu hem de olumsuz eleştirisi vardır?

A.  I  B. II  C. III  D.IV

(I) Şarkının ritmi güzel olsa da sözleri çok anlamsızdı. 
(II) Şarkı için çekilen klip oldukça anlamlıydı.  (III)Belki 
sözlerine uygun değildi fakat hikayesi başarılıydı. (IV) 
Yine de bu kadar beğenilmesine bir anlam veremi-
yorum.

42) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde olumlu bir 
eleştiri vardır?

A.  I  B. II  C. III  D.IV

“Ne yaşadığımız her olay hikâyeye dönüştürülebilir ne 
de hikâyeye ait kurallar her zaman gerçeğe aktarılabi-
lir.” 
43) Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakındır? 

A. Yaşanmamış olaylardan hikâye oluşturulamaz.
B. Yaşadıklarımı düzenleyerek her şekilde hikâyeye 
şeklinde yazabiliriz.
C. İnsanlar yaşadıklarını edebi eserlere özgürce yansı-
tabilir.
D. Hikâyelerin ve gerçeklerin olduğu gibi birbirini etki-
lemesi gerekmez.

Sanatçı, her eserinde yenilik peşinde koşuyordu. Son 
eseri, öncekinden daha çağdaş ve daha yenilikçiydi. 

44) Bu cümlede anlatılmak istenen durumla örtü-
şen ifade hangisidir?

A. Sanat eserleri, toplumun faydasını düşünmektedir.
B. Bir sanatçı, daima kendini ve eserini geliştirmelidir.
C. Çağdaş olmayan eserler kendini kabul ettiremez.
D. Her sanatçının bir çizgisi olması gerekir.
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Ailelerimiz, çocuklarının hayatlarına ve hayallerine 
müdahale etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. 
Kimse çocuğunun ne düşündüğünü umursamıyor. 
Futbolcu olmayı isteyen, belki de bu konuda yete-
nekleri olan çocuklara “Okusun, adam olsun, futbol-
cu olup da ne olacak; doktor olacak benim oğlum, 
mühendis olsun benim kızım.” diyerek çocuğun 
bütün hayallerini, yaşama umutlarını kırmış oluyor-
lar. Yönlendirmek, bilgilendirmek başka bir şey, bu 
olacaksın demek başka bir şeydir.

49) Yukarıdaki paragrafta asıl verilmek istenen 
nedir?
A. Ailelerin çocuklarını, ilgi ve yetekenlerine göre 
yönlendirmesi gerekiyor.
B. Her çocuğun gizil yeteneklerini keşfetmek ailenin 
görevidir.
C. Çocukların doğru karar alması için ailelerini dinle-
meleri gerekir.
D. Aileler, çocuklarının en iyisi olması için çaba harca-
maktadır.

Tekonlojik yenilikler, insan hayatını kolaylaştırmak 
için ortaya çıkmıştır. İnsanları tembelleştirmek için 
değil. İmkanları kullanmak elbette önemlidir fakat işi-
mize yarayanlarla bizim oyalayanları ayırmak gerekir. 
Cep telefonlarına, bilgisayarlara ve tabletlere  yükle-
nen oyunlar bize keyif veriyor olması sizi aldatmasın. 
Sizin faydalı işlere yapacak onca zamanınızı çaldığını 
düşünmek gerekir.
 
50) Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?
A.Teknolojik yeniliklerden faydalanalım.
B. Oyunlarla çok zaman geçirmeyelim.
C. Yenilikleri, ihtiyaçlarımıza göre kullanalım.
D. Teknolojiden uzak duralım.

İlk insanlardan günümüz insanlarına kadar bu dünya-
da yaşayan herkes yaşamlarının yanı sıra hayatlarında 
sanata da yer vermiştir. İlkel dönemde çizilen mağara 
resimleri neyse bugün tuallere yapılan her şey de 
odur. Hayatın sıkıcılığından kurtulmak için ruhumuzu 
doyurmak gerekir, ruhumuzu doyurmak için sanatla 
uğraşmak gerekir.

51) Yukarıdakim metin için en uygun başlık aşağı-
dakilerden hangisi olur?

A. Tarih ve insan
B. Sanatın tarihi gelişimi
C. Tarih ve insan gelişimi
D. İnsan ve sanat

Son günlerde “Yazarlık kurslarımıza kayıtlarımız baş-
ladı.” İlanını sosyal medya üzerinde çokça görmeye 
başladım. Yazar olmak için verilen eğitimi içeriğinin 
ne olduğunu çok merak ediyorum. Kursun sonun-
da belki de herkes başarı belgesini alacak ve yazar 
olarak mezun olacak. Demek ki biz yüzlerce kitabı 
onlarca yıl boşuna özümsedik. Şimdi yazar olmak ne 
kadar da kolaymış(!) Bu tezgâhı kuranların, yazar ada-
yı olmak isteyenlerin hayallerine duvar ördüklerinin 
farkında bile değiller. Tek amaçları para kazanmak 
olan bu kişilerin ellerinde sihirli bir değnek olduğunu 
düşünmeyin.

52) Yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin,  aşağıdaki 
durumlardan hangisine yönelik bir eleştirisi yok-
tur?
A. Yazarlık kurslarının maddi kaygıyla açıldığından
B. Yazar adaylarını kursların hayal kırıklığına uğrataca-
ğından
C. Sosyal medya üzerinde yapılan reklamların etkisin-
den
D. Yazar olmak için kurslarda eğitim verilmesinden 

Bir yazar düşünün hayatı ve yazdıkları bir olsun. Köprü 
altlarında yatıp, orada hayatlarını sürdüren insanların 
yaşamlarını kaleme alsın. Yazarken üslubunun düğme-
lerini iliklemesin. Dil, sadece okumuşluğun göstergesi 
değildir. Yaşamdan koparsanız sizi anlamalarını bekle-
meyin. 

53) Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen 
nedir?
A. Bir yazarın dilini yaşadığı toplum meydana getirir.
B. Toplumdan kopuk yazılan yazılar, büyük etki bırak-
maz.
C. Üslupta özgün olmak için halk tabirlerini kullanmak 
gerekir.
D. Yazdığımız olayları yaşamadan yazmak başarısızlık 
ortaya çıkarır.

Bir eserin benim için önemli olması için bana hitap 
etmesi gerekir. Yaşantılarımdan kesitler sunmalı, 
anılarıma dokunmalı, çocukluğu hatırlatmalı, hayalle-
rimi canlandırmalı. Böyle olmadığı takdirde eserlerin 
benim için özel bir önemi kalmıyor. 

54) Böyle diyen biri, bir eserden ne beklemektedir?
A. Hayatını yönlendirecek konulardan yazılmasını
B. Sadece kendisine özel yazılmasını
C. Yazdıklarıyla onu yönlendirmesin
D. Kendisini etkileyecek konulardan yazılmasını
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Öğretmen, öğrencilerinden “Öyküleme ve Benzet-
me” anlatım yöntemlerinden faydalanarak bir parag-
raf oluşturmasını istemiştir. 

59) Hangi öğrenci, öğretmenin istediği anlatım 
tekniklerini paragrafında kullanmıştır?

A. Sağanak yağmur altında dolaşıyorduk. Birden 
siyah lüks bir araba yanımızda durdu. İçinden takım 
elbiseli iki adam çıktı. Biz ne olduğunu anlamadan 
bizleri arabaya davet ettiler. Gideceğimiz yere kadar 
bizi bıraktılar.

B. Hazırlıklarımı yaptık, çocukların en sevdiği oyun-
cakları da almayı unutmadık. Araca binip yolculuğa 
başladık. Yolculuk esnasında çok durmamak için 
aracın yakıtını doldurduk.

C. Yeşil bir halıydı. Üstünde çiçek motifleri vardı. Her 
çiçek farklı renkteydi. Bir köşede mavi, diğer köşede 
kırmızı çiçekler vardı. Halı epey büyüktü. 

D. Okullarda sadece öğretim yapılmıyor, eğitim de 
yapılıyor. Son dönemde gerek eğitimciler gerek 
ebeveynler sadece öğretimle ilgilenmeye başladı. 
Herkes, çocukların akademik olarak başarılı olmasını 
istiyor.

“Mavilik, tüm gökyüzünü kaplamıştı. Güneş, tüm sıcak-
lığını toprağa vermiş; insanlara umut aşılamıştı. Toprak 
canlanmış, içinden güzellikleri dışarıya çıkarmıştı…”

50) Bu parçanın devamını aşağıdakilerden hangisiy-
le devam ettirirsek parçanın anlatım biçimi değişmiş 
olur?

A. Ağaçlarda çiçekler açmış; eriyen karlar, suları coş-
turmuştu. Tabiat yeşil örtüsüne bürünmüştü. Renkli 
kuşlar, doğaya güzellik katmıştı.

B. Dağlar kahverengi örtüsünü yeşille değiştirmişti. 
Tüm doğa baharla canlanmış, rüzgârlar tenleri üşüt-
müyormuş artık. 

C. Bahçedeki ağaçlar mis kokularını salmış, meyve 
ağaçları süslerini takmıştı. Bulutlar, gökyüzünden çekil-
miş güneşe yer açmışlardı.

D. İçime derin nefes çektim. Papatyaların yumuşaklığı 
hissedip, mis kokularını tüm bedenimde hissettim. 
Baharı kavanozlara doldurup eve götürmek istedim.

Hayallerimizi gerçekleştirmek için sadece sözde değil 
özde de emek vermek gerekir. Ne kadar büyük hayalle-
riniz olursa olsun küçük emeklerinizle buna ulaşmanız 
mümkündür. Üstadın söylediği gibi “Devler gibi eserler 
bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.” 

55) Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak 
için aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurmuş-
tur? 
A. Örnekleme   B. Tanık Gösterme
C. Karşılaştırma   D. Tanımlama 

Yapılan bir araştırmayla, dünyada en çok okunan 10 
kitap ve en çok kitap okuyan 10 ülke belirlendi. En çok 
kitap okunan 10 ülke arasında 6 Asya, 4 Avrupa ülkesi 
yer alıyor. İslamiyet’in kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim 
en çok okunan kitaplar arasında ilk sırada.

56) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si ağır basmaktadır?
A. Benzetme 
B. Sayısal verilerden faydalanma
C. Örneklendirme
D. Karşılaştırma

Kalem, yazı yazma aracıdır. İlk çağda insanlar kalem-
lere sahip değilken yine de şekillerle bir şeyler yazma 
ihtiyacı hissettiler. Günümüzde kalemlerin yerini 
dokunmatik kalemler almaya başladı. Eskinin kalem 
kokusunun yerini yeninin plastik kokusu almaya 
başladı. 

57) Yukarıdaki paragrafta kullanılan düşünceyi 
geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A. Benzetme-Karşılaştırma 
B. Tanık Gösterme-Tanımlama
C. Örneklendirme- Karşılaştırma
D. Tanımlama-Karşılaştırma

Hayallerimizi gerçekleştirmek için sadece sözde 
değil özde de emek vermek gerekir. Ne kadar büyük 
hayalleriniz olursa olsun küçük emeklerinizle buna 
ulaşmanız mümkündür. Üstadın söylediği gibi “Dev-
ler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak 
gerekir.” 

58) Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı 
kılmak için aşağıdakilerden özellikle hangisine 
başvurmuştur? 
A. Örnekleme   B. Tanık Gösterme
C. Karşılaştırma   D. Tanımlama 
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(I) Topaçlar, sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılır. (II) 
Ucunda kalın bir çivi veya kabara bulunur. (III) İp, kamçı 
veya parmakla döndürülen; dururken dengesiz, döner-
ken dengeli, konik biçimli oyuncaklardır. (IV) Babamlar 
küçük bu oyuncaklarla çok oynarmış. 

61) Numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşünce-
nin akışını bozmaktadır? 

A.I  B.II  C.III  D.IV

1. yaptıkları 
2. çocuklar 
3. hataların
4. çekmemelidir.
5. büyüklerin 
6. cezasını 

62) Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle 
oluşturursak sıralama nasıl olur?

A. 2-5-6-1-3-4  B. 5-6-2-1-3-4
C. 5-1-3-6-2-4  D. 2-5-3-1-4-6

(…)Çünkü bilinçli gezmek için hazırlıklı olmalıyız. Git-
tiğiniz yerin önemli tarihi, kültürel değerlerini bilme-
den gitmek; aylak aylak dolaşmaya benzer. 

63) Yukarıdaki paragrafın anlam bütünlüğünü 
düşündüğümüzde giriş bölümüne aşağıdakilerden 
hangisini yazmamız gerekir? 

A. Bir yeri gezmeden önce o yerle ilgili araştırma 
yapmamız gerekir. 
B. Gezi planlarını, güvenli şirketlerle yapmalıyız.
C. Bir yere gitmeden önce tanıdık bulmalıyız. 
D. Gideceğimiz yerlerle ilgili bir plan yapıp, kendimi-
ze uygun bir rota belirlemeliyiz.

1-Top oynayacak topumuzun olmadığını fark ettik.
2-Mızıkçı bir çocuk olsa da paylaşmayı severdi.
3-Arkadaşlarımızla futbol oynamak istiyorduk.
4-Mahallede topu olan sadece Sercan’dı.

64) Yukarıdaki metnin anlam bütünlüğü oluşturması 
için hangi cümlelerin yer değiştirmesi gerekir?

A. 3-1-4-2   B. 1-3-2-4
C.4-3-1-2   D. 3-1-2-4

(I) Misket oyunu açık havada ve düz bir zeminde 
oynanır. (II) Katılan oyuncular, isteğe göre ayarlanan 
miktarda bilyeleri düz bir yere dizerler. (III) Ellerindeki 
başlık denilen bir misketi uzağa atarlar. (IV) Bizim ço-
cukluğumuz dışarıda geçerdi.(V) Misket oynar, çelik 
çomak oynar, en sosyal hayatı yaşardık.

65) Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar? 

A) II.         B) III.         C) IV.            D) V

Çocuklar, dünyayı kavramaya başladığı an çevresinde 
ne varsa ona dokunmaya onunla oynamaya çalışır. 
Yaşını doldurduktan sonra eve yaşına ve cinsiyetine 
göre alınan oyuncaklarla vakit geçirir. Çünkü oyuncak-
lar onların hayal dünyasının yapı taşlarıdır.

66) Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki sorulardan han-
gisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? 

A. Çocuk oyuncaklarını kim tasarlar?
B. Çocuklar oyuncaklarla neden vakit geçirir?
C. Oyuncak deyince aklınıza ne geliyor?
D. Oyuncak olmasaydı çocuklar neyle oynardı?

14 Şubat Sevgililer Günü olarak tüm dünyada kutlanır. 
Oysa bu günün tarihi bir hüznü vardır(...) Bu kaygıyı 
düşünenler sevgiyi değil sevgiyle ortaya çıkan kazancı 
düşünmeye devam ediyor. 

67) Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangi-
si getirilirse parçadaki anlam bütünlüğü sağlanmış 
olur? 

A. Bu hüzün bize aşkın gerçek acısını gösteriyor. 
B. Sevgililer sadece aşkı değil hediyeleri de merak 
ediyor. 
C. Tarihi unutmak insana hüzün veriyor.
D. Fakat tüm dünyada ekonomik bir çıkar günü olarak 
karşılanmaktadır.
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“Bir dileğin varsa iste Allah’tan

Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan
Benim sadık yarim kara topraktır.”

Aşık Veysel

72) Aşık Veysel’den alından bu dörtlükte bir 
fiilimsi kullanılmıştır. Kullanılan fiilimsi türünün 
özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? 

A. Her şey boş alsında, bir gün yok olacaksın, ona 
rağmen bu dünya için çok fazla emek harcıyorsun.
B. Bir sabah uyandığımda, yanı başımda beliren bir 
güvercin görmüştüm. Zavallı, içeri girmiş fakat içeri-
den çıkamamış.
C.Hafta sonu tatili başlayınca çok mutlu olmuştu.  O 
günleri iple çekiyor, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi 
arzuluyordu. 
D.Hayvan sevgimiz küçüklüğümüze dayanır. Babam 
bunun  için bize yavru bir kedi getirmişti. O günden 
beri evlerimizde hep bir evcil hayvan besleriz.

Sıfat fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılabilir. Kip ekleri 
cümleden çıkarıldığında cümle olma özelliği kaybe-
dilir. Oysa fiilimsi olan eki cümleden çıkardığımızda 
ise cümlede anlamda değişiklik olsa bile cümle 
olmaya devam eder. 

73) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Kaybolmuş yıllarımı verin size bütün servetimi 
vereyim.
B. Gözlem yapılacak yerleri incelemek için önden bir 
ekip gönderildi.
C. Söylediğimiz onca sözden sonra yine bildiğini yap-
maya karar vermesine üzüldüm. 
D. İnsalar her zaman mutlu olduğu günlere gider, 
döndüklerinde ise her şeyi aynı görür.

74) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiille oluş-
turulmuş bir sıfat tamlaması vardır?
A. Bizi bilmeyen ne bilsin bilenlere selam olsun.
B. Susmak, bilgisizliğin değil olgunluğun göstergesi-
dir.
C. Sevdiğiniz insanları üzmeyin, belki de bir daha 
onları göremeyeceksiniz.
D.Bizim çocuğun sınıf arkadaşları, bugün bizim eve 
gelmeyi düşünüyorlarmış. 

68) İsim fiil eki alan bazı sözcükler cümlede kalıcı isim 
görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde böyle bir kullanım vardır? 

A. Motoru soğutma işi uzun sürer.
B. Kağıdı tutuşturayım diye çakmak aradım.
C. Onun gülmesi çok değişikti.
D. Dışarı çıkma, hasta olursun.

69) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ad eylem eki 
alan sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Saatlerce uyumak istiyorum.
B. Toplantıda konuşması uzun sürdü.
C. Büyük şehirlerde yaşamak insanı strese koyuyor.
D. Ona dolma kalem satın aldım. 

70) “Bu işle epey uğraşmak gerekiyormuş.” Cümle-
sinde bulunan fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde vardır?

A. Hava kararınca köpekler havlamaya başladı.
B. Sevdiklerinden ayrılınca çok üzüldü.
C. Bizi bilmeyen ne bilsin. 
D. Okula giderken onu da gördüm. 

(1.Cümle)Kolundaki dövme çok güzeldi.
(2.Cümle)Çocuğu bir daha dövme, dedi.
(3.Cümle)Adamı dövmeni beğendim. 

71) Altı çizili sözcüklerin görev özellikleri nelerdir?
1.Cümle 2.Cümle 3.Cümle

A Kalıcı İsim Çekimli Eylem Fiilimsi
B Çekimli 

Eylem
Fiilimsi Kalıcı İsim

C Fiilimsi Çekimli Eylem Çekimli
Eylem

D Kalıcı İsim Fiilimsi Fiilimsi
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“Gelecek günler elbette gelecek bir gün.” 
        1         2  
75) Altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

1 2
A Sıfat Fiil Ortaç Eylem
B Ortaç Eylem Çekimli Eylem
C Çekimli Eylem Sıfat Fiil
D Çekimli Eylem Çekimli Eylem

“Onunla görülecek hesabımız vardı. Yıllar önce bana 
attığı kazığı unutamıyorum. Dün beni satan, yarın 
başkasını satar.”

76) Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A. Metinde üç tane ortaç eylem vardır.
B. Sıfat fiille kurulmuş sıfat tamlamaları vardır.
C. Metinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır.
D. Sıfat fiil ekini alan bir sözcük kalıcı bir isim görevin-
de kullanılmıştır.

Sıfat fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılabilir. Kip ekleri 
cümleden çıkarıldığında cümle olma özelliği kaybe-
dilir. Oysa fiilimsi olan eki cümleden çıkardığımızda 
ise cümlede anlamda değişiklik olsa bile cümle 
olmaya devam eder. 
77) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Kaybolmuş yıllarımı verin size bütün servetimi 
vereyim.
B. Gözlem yapılacak yerleri incelemek için önden bir 
ekip gönderildi.
C. Söylediğimiz onca sözden sonra yine bildiğini yap-
maya karar vermesine üzüldüm. 
D. İnsalar her zaman mutlu olduğu günlere gider, 
döndüklerinde ise her şeyi aynı görür.

78) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 
sıfat fiil kullanılmıştır?

A. Bizim dediklerimizi yapanlar yine kazandı.
B. Bu ay yine ödenecek faturaları varmış. 
C. Hayat sevince güzelleşir diyenler, kimseyi sevmi-
yor.
D. Tarihine sahip çıkanlar, kültüründen kopmadan 
yaşamaktadır.

79) Zarf fiiller cümleye zaman ve durum anlamı katar. 
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiillerden hangi-
si cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A. Sağlıkçılar, durmaksızın çalışıyordu.
B. Bizleri gülerek karşıladılar.
C. Ödevlerimi yapıp, keyfime baktım.
D. Ders çalışınca başarısı artıyordu. 

“Buraya gelir gelmez bizim isteğimizi yerine getirme-
lidir.”

80) Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsi türünün 
özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A. Sen küçükken de çok yaramazdın.
B. Gelen misafirleri tanıyamadım.
C. Sonu gelmez dünya işlerini bırak artık.
D. Memlekete gideli iki hafta olmuş.

81) “- ken” eki alan sözcüklerin tamamı zarf fiil olmaz. 
Genellikle cümlede ‘Zarf Tamlayıcısı’ görevinde kul-
lanılırlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde - ken eki 
alan sözcük zarf fiil görevinde kullanılmamıştır?
A. Elimizde fırsat varken değerlendirmek gerekir.
B. Sen giderken biz o yoldan dönüyorduk.
C. Eve dönerken kaza yapmış.
D. Elini yemek hazırlarken kesmiş.

Dört arkadaş içerisinde zarf fiil bulunan cümleler 
kurmak istemiştir. Cümleleri şu şekildedir:

Ahmet: Seni görür görmez tanıdım.
Sıla: Ben buradan gideli çok olmuştu.
Cenk: Sen gittiğinde ben çok ağladım.
Ezgi: Ağlaman boşuna değildi sanırım.

82) Cümleler kuran dört arkadaştan hangisi zarf 
fiilin içerisinde bulunduğu cümle kuramamıştır?

A. Ezgi
B. Cenk
C. Sıla
D. Ahmet
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Bir sözcüğün veya söz öbeğinin yer tamlayıcısı olabil-
mesi için “-e -de-den” hal eklerinden muhakkak birini 
alması gerekir. Fakat her “- e-de-den” hal eki alan 
sözcük veya sözcük grubu yer tamlayıcısı olmayabilir.
87) Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki altı çizili 
ifadelerden hangisi farklı bir öğedir?

A. O çok uzaklarda yaşıyormuş.
B. Bizimle konuştuğunda böyle şeyler söylemiyordu. 
C. Sizi kütüphanede kitap okurken görmüşler. 
D. Sen bu işi hayatta yapamazsın.

88)  “Sizi biraz ileri alalım.” Cümlesinin öğe dizilişi 
nasıldır?
A. Nesne- Zarf Tümleci- Yer Tamlayıcısı- Yüklem
B. Özne- Zarf Tümleci- Yer Tamlayıcısı- Yüklem
C. Nesne- Zarf Tümleci- Zarf Tümleci- Yüklem
D. Özne- Zarf Tümleci- Zarf Tümleci- Yüklem

89)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yer 
tamlayıcısı vardır?
A. Bu akşam çok ders çalıştım.
B. Evde, okulda hep kitap okurum.
C. Almanya’dan bize haber geldi.
D. Eve döndüğünde salonda bir not bulacaksın.

89) Aşağıdaki ara sözlerden hangisi öznenin açıkla-
yıcı durumundadır?
A. Ahmet Bey, bizim patron, bu ay bize ikramiye 
verdi.
B. Bizim oralarda, Karadeniz’de, her mevsim yağış 
olur.
C. Sen doğduğunda, 2000 yılında, ben 30 yaşınday-
dım.
D. Kitapları, bize dost olan arkadaşları, unutmayın.

Soru kelimesiyle yapılan cümlelerde vurgu soru keli-
mesi sağlayan sözcüktedir. Yani hangi ögeyi buldur-
maya yönelik soruysa vurgu da o ögededir?

90) Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de vurgu yer tamlayıcısı üzerindedir?

A. Bu haberi kimden duydun?
B. Sen neyi düşürdün?
C. Bizimle neden görüşmüyorsunuz?
D. Sizinle ne zaman görüşelim?

Kardeşim, kaybettiğim cüzdanımı bahçe kapısının 
önünde bulmuşlar. 

83) Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A. Kim     B. Neyi 
C. Nerede   D. Ne zaman

84) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir 
ögeyi buldurmaya yöneliktir?

A. Baban sana ne aldı?
B. Bu dükkânda ne satılıyor?
C. Toplantıda patron ne anlattı??
D. Parkta ne gördünüz? 

85) Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı özne de 
yüklem de değildir?

A) —Hafta sonu ne yapacaksın? 
     —Dinleneceğim.

B) —Tiyatroya kiminle gitmiş?
     — Arkadaşıyla.

C) —Çalışması için ne eksik?
     — Azim.

D) —Yanındaki arkadaşın kimdi?
     — Asker arkadaşımdı.

86) “Bu sabah gazeteleri …” bu ifade hangisiyle ta-
mamlanırsa öğe dizilişi “ Zarf tümleci- nesne- özne 
–yer tamlayıcı –yüklem” şeklinde sıralanmış olur?

A. gazeteci çocuk eve getirmedi. 
B. marketten ben aldım.
C. ofisime getirmelisin.
D. bahçede kardeşim okuyordu.
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Öğretmen vurgu konusunu işledikten sonra dört öğ-
renciden farklı ögeleri vurgulayacak cümleler yazma-
sını istemiştir. Öğrencilerin yazdıkları cümleler:

Berk: Bu akşam sizinle sinemaya gidelim.
Nazlı: İki haftadır kitap okuyorum.
Hilal: Bu saatte açık marketi nereden bulayım?
Halil: Geçen sene mi kaza geçirdiniz.

Öğretmen cümleleri okuduktan sonra iki öğrencinin 
aynı ögeyi vurgulayan cümleler yazdığını görmüştür. 

91) Aynı ögeyi vurgulayan öğrenciler kimlerdir?

A. Berk-Hilal  B. Nazlı-Halil
C. Hilal-Halil  D. Berk-Nazlı

92)  “Kitap” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de sözde özne görevinde kullanılmıştır?

A. Kardeşim yeni bir kitap almış.
B. Sen kitapların kıymetini bil.
C. Kitapta yeni bir serüven başladı.
D. Kitap, geçen gün satılmış.

93)  “... gelmiyordu.” cümlesindeki boş yere hangi 
ifade getirilirse zaman kavramı vurgulanmış olur?

A. Kardeşim gurbetten
B. Bakkala gönderdiğim çocuk
C. Beklediğim ürünler 
D. Misafirler şimdi

“Pazartesi günü ben mi okuldan kaçmışım?” 

94) İfadesinde soru edatı hangi ögeyi buldurmaya 
yönelik kullanılmıştır?

A. Özne   B. Nesne
C. Yüklem   D. Yer Tamlayıcısı

95) Yüklemi fiil soylu olmayan sözcüklerde çatı özelliği 
aranmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir 
durum söz konusudur?

A. Her zaman sen en iyisi olmaya çalış.
B. Başarırsan herkes seninle duyar.
C. Başaramazsan, çalışmadı derler.
D. Sen çalışan, emek veren bir çocuksun.

96) “Hafta sonları…” cümlesi aşağıdakilerden hangi-
siyle tamamlanırsa yüklemi geçişli olur?  

A.tatile gideceğiz.
B.öğleye kadar uyuyacağım.
C.kitabımı okuyacağım.
D.babam işe gitmiyor.

97) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteşlik söz 
konusu değildir? 
 
A. Animasyonu gören öğrenciler gülüştü.
B. Yaşanan savaşın sonu nihayet barıştı.
C. Çocuklarla uzun süre yazıştılar.
D. En kısa zamanda telefonlaşacağız.

98) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklemin 
bildirdiği işi hem yapan hem de etkilenendir? 

A. Arabamız, bir süre gümrükte bekletildi.
B. Çocuklar, çeşmede ne güzel yıkanıyor.
C. Davetliler, içeriye alındı.
D. Onu, öylece konuşturdu

99) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil 
ek alarak geçişli hale getirilmiştir? 

A. Kuaförde kırıklarını aldırdı.
B. Şölende şarkılar söylettiler.
C. Anlattığı fıkrayla herkesi güldürdü.
D. Hikâyesini çocuklara anlatacak.

100) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli oldu-
ğu halde nesne almamıştır? 

A. Sokaktaki çocukların hepsini tanıyorum.
B. Böyle konuşursan elbette anlarım.
C. TV’deki yeni dizileri izlemelisiniz.
D. Günde yarım saat kadar kitap okumalısınız.
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“Gönül ne gezersin sarp kayalarda 
İniver aşağı yola gidelim“
  (Karacaoğlan) 
105) İkinci dizede yer alan cümleyi anlamına göre de-
ğerlendirirsek hangi seçenek doğru olur?

a)Olumsuz cümle  b)istek cümlesi
c)Soru cümlesi   d)Şart Cümlesi

106) Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde özne ortak 
öğe olarak kullanılmıştır? 

a)Gözyaşları durmadan aktı, görenler çok üzüldü.
b)Çevrenize çöp atmayın, çöp çevre çirliliğine neden 
olmaktadır.
c)Zamanlarını iyi kullananlar hep kazanırlar. 
d)Çocukken çok güzel oyunlar oynadık, ne de güzel 
eğlenmiştik. 

107) Aşağıdaki cümlelerin hangileri yüklemin yerine 
göre özdeştir?

I.Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
II.Uzak diyarlardan bir yâr gelmiş.
III.İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.
IV.Sanat, duyguların dışarıya yansımasıdır.

a)I-II  b)I-III  c)II-III  d)I-IV

108) “Bir gün gelir de unuturmuş insan.” Cümlesinin 
yapısının özdeşi hangi cümlede yer almaktadır?

a)Bu iş böyle olmaz, demiştim.
b)Hayat bazen acıdır ve bazen de tatlı.
c)Gün geçti, hayat bitti.
d)Zaman, hiçbir şeyle alamadığın tek şeydir.

“İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebi-
lir.” (Küçük Prens)

109) Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
lerden hangileri doğrudur?

I.Devrik cümledir. 
II.Fiil cümlesidir.
III.Birleşik cümledir.
IV.Basit kurallı cümledir.

A. I-II  B.I-IV  C.II-III  D.II-IV

101) “Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi.” Cümlesindeki 
yüklemin türü yönünden özdeş olan cümle aşağı-
dakilerin hangisidir?

a)Her ayrılığın bir tadı tuzu var.
b)Hiçbir şey beni böyle sarsmıyor.
c)İmkânsıza ulaşmak zordur.
d)Zoru başarmak da imkânsız değildir.

102) Aşağıdakilerden hangisi birleşik eylem 
cümlesidir?

a)Biz de zamanında böyle acılar yaşadık.
b)Anlatamadığım nice olaylar vardı.
c)Söylentilere bir türlü kulak asmadı.
d)Eve döndüğünde olanlara çok şaşırdı.

(I)Ülkemiz son yıllarda mülteci göçüne sahne olmak-
tadır. (II)Mülteciler yaşadıkları onca zorluğa dayana-
mayıp ülkelerini terk ettiler. (III)Savaştan kaçtılar ve 
canlarını kurtardılar. (IV)Ama asıl mücadele hayat 
şartlarıyla başlayacaktı.

103) Numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

a)I.Cümle kurallı isim cümlesidir.
b)II.Cümle birleşik yapılı bir cümledir.
c)III.Cümle sıralı bir cümledir.
d)IV.Cümle basit yapılı bir cümledir.

Elâ gözlüm ben bu ilden gideyim 
Zülfü perişanım kal melilmelil 
Kerem et aklından çıkarma beni 
Ağla gözyaşını, sil melilmelil 
  (Karacaoğlan)

104) Yukarıdaki dizeler için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
a)İlk dize anlamına göre istek cümlesidir.
b)İkinci dize kurallı isim cümlesidir.
c)Üçüncü dize devrik fiil cümlesidir.
d)Dördüncü dizede sıralı cümledir.
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İsim fiil ekini almış sözcükler cümlede isim tamlaması 
görevinde de kullanılabilir. Tamlama görevinde kul-
lanılan söz grupları da cümlede farklı öge görevinde 
kullanılabilir.

110) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil ekiyle 
oluşturulan tamlama özne görevinde kullanılmıştır?

A. Çocuğun gelmesini beklemiyorduk.
B. Yaşamanın önemini şimdi kavradılar.
C. Görüşlerinin faydasını görmüş.
D. Karın yağması çiftçileri sevindirdi. 

“Geçmişin izlerini unutamamak bana çok zor geldi.”

111) Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A. Cümlede isim fiil vardır.
B.  Nesnesine göre geçişli bir eylem kullanılmıştır. 
C. Cümle dört öğeden oluşmaktadır.
D. Öznesine göre etken çatılı bir fiil kullanılmıştır. 

(1) Gün içinde bir saatimi kitap okumaya ayırırım. (2) 
Kitaplar, bütün sitresimi alıyordu.  (3) Kendimi söz-
cüklere kaptırınca hayatla bağlantım kopuyordu.(4) 
Eşim, bu konuda çok söyleniyordu. 

112) Yukarıdaki cümleler için aşağıdaki açıklamalar-
dan hangisi yanlıştır?

A. 1.Cümlenin öznesi sözde öznedir.
B.  2.Cümlede geçişli bir eylem kullanılmıştır. 
C.  3.Cümlede bağ fiil vardır.
D.  4.Cümlede dönüşlü bir eylem kullanılmıştır.

“Eşini kaybeden kadın, çok üzülüyordu.” 

I. Yüklemi dönüşlü bir eylemdir. 
II. Nesne alan bir eylem kullanılmıştır.
III. Özne bir söz öbeğidir.
IV. Dört ögeli bir cümledir. 

113) Cümlesi için yukarıdakilerden hangileri söyle-
nebilir?

A. I-III   B. II-IV
C. II-III   D. III-IV

 “Bayram alışverişine çıkarak birçok şey aldım(  ) ce-
ket, pantolon, ayakkabı(   ) 

114) Yukarıdaki parantez içlerine sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. İki nokta- nokta
B. Nokta- üç nokta
C. Noktalı virgül- üç nokta
D. İki nokta –üç nokta

115) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gös-
terilen yere iki nokta konmalıdır?

A. Mektubunu zevkle okudum (  ) ne güzel şeyler 
yazmışsın.
B. Öğretmenliğe başlamamın tek sebebi var(  ) bir 
“Çalıkuşu” olmak.
C. Fransa, İngiltere, Azerbaycan (  ) Paris, Londra, 
Bakü
D. Hava kararmak üzereydi (  )birden bir uğuldu 
duyuldu. 

…sanatçı da eserlerini yazarken özgünlüğünü elden 
düşürmemelidir.

Kavgadan sonra Ali T… hastaneye kaldırıldı.

Her yerde sen, duvarlarda, aynalarsa, saatlerde…

-Kimsin sen?
- …

Yukarıdaki cümlelerde üç noktanın (…)örnek kulla-
nımları verilmiştir. 

116) Üç noktayla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisiyle ilgili bir örnek kullanımı yoktur?

A. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bıra-
kılan cevap¬larda kullanılır.
B. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek 
veya ifadeye güç katmak için konur.
C. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı 
açık yazılmak is¬tenmeyen kelime ve bölümlerin 
yerine konur.
D. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonu-
na konur.
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I. Saat ve dakika arasında iki nokta konur.
II. Ara sözleri göstermek için virgül ve kısa çizgi kulla-
nılır.
III. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmada kesme işare-
ti kullanılır.
IV. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin so-
nunda üç nokta kullanılır.

121) Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangile-
rine yanlış bilgi verilmiştir?

A. I-III    B. II-IV
C. III-IV    D. I-II

Kasaptan piknik için 2kg et(  ) 3kg tavuk (  ) fırından 
yirmi ekmek aldım. Bu kadar ekmeği kim yiyecek diye 
düşünmeyin(   )Bizde ekmek yiyen o kadar çok ki (   ) 

122) Yukarıdaki boş bırakılan parantez içine sırasıy-
la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. ( ,) ( ,) ( .) ( ...)
B. ( ,) ( ;) ( :) ( ...)
C. ( ,) ( ;) ( .) ( ...)
D. ( ;) ( ,) ( .) ( ...)

Öğretmen, tüm azmiyle biriktirdiği ne varsa öğrenci-
lerine aşılayan kişidir.
123) Yukarıdaki cümlede virgülün(,) kullanım görevi 
nedir?

A. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli-
me gruplarını ayırmak için kullanılmıştır.
B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış-
tır.
C. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır.
D. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için kullanılmıştır.

Eyvah(  ) süt taştı(  ) Annem yine bana bağıracak(  ) 
kızacak(  ) 

124) Yukarıdaki boş bırakılan parantez içine sırasıy-
la hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. ( ,) ( !) ( ,) ( .)   B. ( !) ( .) ( ,) ( ...)
C. ( ,) ( !) ( ,) ( ,)   D. ( !) ( :) ( ,) ( .)

Aşağıda virgülün bazı kullanım görevleri verilmiştir.
*Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 
gruplarının arasına konur.
*Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
*Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul 
ve teşvik bildiren kelimelerden sonra konur.

117) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün bu 
özellikleriyle ilgili bir kullanım yoktur?

A. Emekli olunca sahil kasabasına yerleşmek, huzurlu 
bir hayat yaşamak ve kafa dinlemek istiyorum.
B. Kendisi tüm mal varlığını hayır kurumlarına bağış-
ladı, bize hiçbir şey bırakmadı.
C. Seni anlayamıyorum, deyip bir kenara çekildi.
D. Hayır, ben seninle bu konuda bir türlü anlaşamıyo-
rum.

118) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru 
işareti konmaz?

A. Neden bizim memlekete gelmiyorsun
B. Okul mu okusam, işe mi başlasam bilemiyorum
C. Saldırganlar ne tarafa gitti şimdi
D. Bu soruları nasıl çözeceğim

119) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
yanlışlığı yoktur?

A. İhtiyar adam biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkıyor” 
diye mi sormuş? 

B. İhtiyar adam, biletçiye; “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” diye mi sormuş? 

C. İhtiyar adam, biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” diye mi sormuş? 

D. İhtiyar adam, biletçiye: “Ankara treni kaçta kalkı-
yor?” Diye mi sormuş? 

Kocaman evi bir saatte (  ) temizlemiş. 

120) Cümlesindeki parantez içine hangi noktalama 
işareti getirilmelidir?

A. Virgül
B. Soru işareti
C. Ünlem işareti
D. Üç nokta
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125) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

A. Budizm, Hindistan’da yaygın bir inanış olmaya 
devam etmektedir
B. Gölbaşı İlçesi, yol güzergahında yer almaktadır. .
C. Topkapı Sarayı’na her yıl yüzbinlerce ziyaretçi akın 
ediyor
D. Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak etkinlikler ön-
cesi belediye personeli çalışma yapmaya başlamış. 

*Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle baş-
lar.
*Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
*Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.
*Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. 

126) Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yukarıda verilen 
bilgilerin örneklerinden biri olamaz?

A. Özbekçe ve Tatarca dil aileleri aynıdır.
B. Azerilerle iki devlet tek milletiz.
C. Peygamberimize vahiy getiren melek Cebrail’dir.
D. Bu Dünya’da senin yerin çok başkaydı.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle 
başlar. 

127) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymayan bir durum söz konusudur?

A. Festival 25 haziranda başlayacak.
B. 12 Şubat 1980’de  köyümüze çığ düştü.
C. Benim için 2020 yılı çok kötü geçti.
D. Bizim buralara mayıstan sonra bahar gelir.  
 

128) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle-
rin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Sevgili Dostum, 
Senin kıymetini bir türlü anlayamamışım.
B. Geçen sene Rusça öğrenmek için kursa yazılmış-
tım.
C. Papağanım pıtır, kaç gündür konuşmuyor.
D. Helen Uygarlığı’nda Zeus’un yeri başkadır. 

129) Yazımla ilgili olarak aşağıda kurallar ve örnek-
ler verilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? 
A. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. 
Örnek: Yunus Emre’nin şiilerini beğenirim. 

B.Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.
Örnek: Sabahları Karabaş’ın havlamasıyla uyanıyoruz.

C. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi 
büyük harfle başlar.
Örnek: Fen ve Edebiyat fakültesi öğrencileri eğitim 
alırken çok zorlanıyor. 

D. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle 
başlar.
Örnek: Osmanlı Devleti’nde Lale Devri, lalelerin mey-
danları süslediği zamanlardı. 

“Karahöyük Köyü bahar gelince  ağıllardaki 
    I            II
hayvanlarını  Bozok Yaylası’na çıkarır.    
       III          IV

130) Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?
A. I  B. II            C. III            D. IV

131) Aşağıdaki cümlelerde hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmamıştır?

A. İzmit Fen Lisesinde okumaya başladı. 
B. Davranış bozuklukları çocuklukdan başlar.
C. Ağrı Dağı’nın zirvesine dağcılar çıkmışdı.
D. Herkes her şeyi bildiğini sanır da aldanır. 

132) Aşağıdaki cümlelerde hangisinde -de eki ile 
ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A. Söylediklerimede kızıyorsun yine.
B. Seni de tanıyorum arkadaşınıda.
C. Sinop ta gelişen şehirlerdendir.
D. 20.00’de bu parkta buluşalım.

133) Aşağıdaki cümlelerde hangisinde sayıların 
yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Yarışmada 5’inci olmayı başarmıştı. 
B. Elmaları 2’şer 2’şer dağıttık. 
C. Yüzbir oyununda yine biz kazandık.
D. 40 km sonra yolumuz sona erecek.
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Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de 
sonu vardır. (Mevlana) 

139) Yukarıdaki özdeyişte kullanılan söz sanatının 
özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A. İnsanlar, hayatları pahasına vatanlarını savunmalı-
dır.
B. Tüm şehir onun çığlığına uyandı.
C. Kitaplar, insanların küsmeyen dostlarıdır.
D. Bunca acıya bulutlar da eşlik etti.

“ O adam var ya, bir oturuşta koca bir öküzü yer!” 

140) Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Benzetme
B. Konuşturma
C. Kişileştirme
D. Abartma

“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda; ne sen 
bunun farkındasın ne de polis farkında.”

141) Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Benzetme
B. Konuşturma
C. Kişileştirme
D. Abartma

“Gerçekliğimiz fakir olsa da görüntümüzün hep zen-
gin olmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

142) Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı han-
gisidir?
A. Kinaye
B. Abartma
C. Karşıtlık
D. Benzetme

134) Aşağıdaki cümlelerde hangisinde -ki ekinde bir 
yazım yanlışı yapılmıştır?

A. Bu işi elbetteki sen yapacaksın.
B. Senin iş bizimki kadar kolay değildi.
C. Evdeki, yine bize kızacaktı. 
D. Bizimle gelki sen de hakkını alasın. 

135)Aşağıdaki cümlelerde hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A. Neden böyle ders çalış mıyorsun?
B. Toplantı da ertelendi.
C. Hayat ki yaşamakla bile anlaşılmaz.
D. 13.00’te meydana gelen kazada iki kişi yaralanmış.

136) Aşağıdaki cümlelerde hangisinde kısaltmalarla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. TDK’den yeni sözcüklerle ilgili açıklama geldi.
B. TEMA’ya ağaç bağışında bulunacağız.
C. Elindeki 5 kg’den fazla değildir.
D. Radar, araçları 3 km’den görebiliyor. 

Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, ünvanlar ve 
takma adları büyük harfle başlar. Bu kelimelere gelen 
ekler de kesme işaretiyle ayrılır. 

137) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymayan bir durum söz konusudur?

A. Dayımın subay olan oğlu Mehmet, geçen hafta 
bizi ziyarete geldi.
B. Öğretmen Zeynep, tüm sınıfını okumaya geçirdi.
C. Ayşe Hemşire, bu yıl emekli olacakmış.
D. Davamıza avukat Selim Bey bakacakmış.

138) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden 
hangisinde yazım yanlışı vardır?

A. Yeni aldığım kalemtıraşı bulamıyorum.
B. Öğretmen bana “Aferim” dedi.
C. Diyetisyen perhiz yapmasını önerdi.
D. Bu sorularda bazı yanlışlar yapmış
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Dinmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakta
Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı
Mevsim gibi süslenmiş Emirgan, Çınaraltı

143) Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlıklar 
nelerdir?
A. Deniz, rüzgar, karaltı, Emirgan
B. Deniz, rüzgâr, rıhtım boyu, Emirgan ve Çınaraltı
C. Deniz, rüzgar, mevsim, Emirgan, Çınaraltı
D. Deniz, rıhtım boyu, mevsim, Emirgan ve Çınaraltı

144) “Bir varmış, bir yokmuş.” masal girişi olarak kul-
lanılan bu ifadelerde kullanılan söz sanatının özdeşi 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını.
B. Sen de ilgilenmiyorsun, dedi gül.
C. Bir gökdelen kadar büyüktü hayalimiz.
D. Bebek gibi ağlayıp durma.  

“Bu hafta dünya kadar soru çözdüm.” 

145) Yukarıdaki cümlede kullanılan söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Benzetme
B. Konuşturma
C. Kişileştirme
D. Abartma

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.

146) Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlık nedir?

A. Kazma  B. Toprak
C. Koyun  D. Et

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer”

147) Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı
hangisidir?

A. Kişileştirme
B. Ad aktarması
C. Benzetme
D. Abartma

Yine bulaşıklar dağ oldu.
Toprak utandı, güneş utandı ama insan utanmadı.
Bütün gün Atilla İlhan’ı okudu.

148) Yukarıdaki cümlelerde kullanılmayan söz sana-
tı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Benzetme
B. Kişileştirme
C. Ad aktarması
D. Abartma

149) “Bu dünyada ...” ifadesi hangisiyle tamamlanır-
sa cümlede benzetme söz sanatı kullanılmış olur?

A. sen benim cennetimsin.
B. her şey ateş pahası.
C. hayvanlar hep zulüm görüyor.
D. yaşayanların dünya kadar dertleri oluyor.

I. Toprak gülümsedi, güneşe.
II. Evimizin prensesi büyümüş de okula mı başlamış.
III. Sen gelirsin diye haftalarca gözümü kırpmadan
yolunu gözledim.
IV. Karanlıkların sabahıdır, umut.

150) Yukarıdaki dizelerin hangilerinde özdeş söz
sanatları kullanılmıştır?

A. I-II     B. II-III
C. II-IV     D. I-III
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Beni çocuklar çok sever. Her gece beni isterler 
büyüklerinden. Alır onları götürürüm Kaf Dağı’nın 
ardına. Denizlerde aşırır, çöllerden uçururum onları. 
Çok severler beni. 

154)“Ben” diye bahsedilen edebi tür hangisidir?

A. Fabl    B. Öykü
C. Efsane   D. Masal

Ne de güzel yılları eskiden. Kimse kimseyi kırmaz, 
kandırmaz, dolandırmazdı. Eski çarşıları, çiçek kokan 
sokakları, cami şadırvanlarındaki çocuk seslerini çok 
özledim. Bir kediye gösterilen şefkat elini, sokakta 
ağlaşan çocuklara dokunan sevgileri … ben geçmişi 
özledim. Sen de özledin, biliyorum. Eski bayramları, 
çocukken bin bir zorlukla aldığınız giyecekleri, soba 
başında kedi gibi uyuduğun anları…

155) Yukarıdaki metnin türü nedir?

A. Sohbet
B. Anı
C. Deneme
D. Fıkra

Caddenin başında üç kişinin gölgesi belirdi. Ben 
usulca çöp kutularının yanına çömeldim. Beni fark 
etmemişlerdi. Sessiz olmaya çalıştıkça kalbim güm 
güm atmaya devam ediyordu. Bir ara içlerinden biri 
cebindeki tabancasını çıkardı. Bir diğeri hamle yapa-
yım derken kendini yerde buldu. Silahlı adam yere 
düşen arkadaşına iki el daha sıktı. Hiçbir şey olmamış 
gibi benim tarafımadoğru yürümeye başladılar…

156)Yukarıdaki metin aşağıdakilerin hangisinden 
alınmış olabilir?

A-Roman B-Masal
C-Destan D-Tiyatro

157) Aşağıdaki verilen türlerden hangisi bilgi ver-
mek amacıyla yazılmaz?

A-Öz Yaşam Öyküsü   B-Biyografi
C-Deneme    D-Makale

Onca eser kaleme aldım. Hiçbiri gündemde olmadı. 
Hep gündemde olanlar kaldı gün yüzünde. Kalemi-
me hiç küsmedim yalnız beni okumayan, bana değer 
vermeyenlere küstüm. Yazdım ben de kendimi. İlk 
aklıma gelen neyse yazdım. Mekteplerimi yazdım, 
sevdiklerimi yazdım, yazdım da yazdım. Son cümlem 
kaldı belki de. Onu da ben değil siz yazacaksınız. 

151) Yazar, okurlarına olan kırgınlığından dolayı bir 
şeyler yazıyor. Yazdığı edebi türün adı ne olabilir?

A. Otobiyografi
B. Biyografi
C. Anı
D. Şiir

Yaşadığı dönemde herkes onu çok iyi tanıyordu. 
Fakat tanımak, unutulmamak için yetmeyecekti. Ben 
bu işe çözüm aramaya başladım. Sonra onu tanıdı-
ğım kadarıyla değil herkesin bildiği kadarıyla anlama-
ya çalıştım. Herkese onu sordum. Doğduğu günden 
itibaren ne yaptıysa, hangi çalışmalarla uğraştıysa, 
hangi eserler verdiyse tek tek not aldım. Bunları 
birleştirdim. Artık “O” da unutulmayacaklar arasında 
kendine yer edindi.

152) Yazar, onun unutulmaması için hangi türden 
bir eser meydana getirmiştir?

A. Anı   B. Hikaye
C. Biyografi  D. Otobiyografi

Telefon yoktu, telgraf ele geçmezdi. Alırdık bir kalem 
bir kağıt. Anlatırdık gönlümüzden geçenleri. Selamla 
başlar, iyi dileklerse sona erdirirdik. Gönlün mürekke-
bi bitinceye kadar yazardık. Giderdi uzak bir yolculu-
ğa. Döner diye umut ederdik.

153)Yukarıdaki metinde bahsedilen edebi tür han-
gisidir?

A. Dilekçe
B. Haber yazısı
C. Mektup
D. Deneme
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158) “Göçmen kuşlar yaz aylarına bu bölgeye ge-
lirler.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
nedir?

A. Nesne eksikliği
B. Özne eksikliği
C. Özne-Yüklem uyumsuzluğu
D. Mantık hatası

159) ”Sabahları sadece çay ve poğaça yiyorum.” 
cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için 
ne yapılmalıdır?

A. ‘Sabahları’ yerine ‘Her sabah’ yazılmalıdır.
B. ‘Sadece’ sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
C. ‘Çay’ sözcüğünden sonra ‘İçiyorum’ getirilmelidir.
D. Ortak yüklemi değiştirilmelidir.

160) “Okulumuzdaki başarılı öğrencilerin sayısını 
küçümseyemeyiz.” cümlesindeki anlatım bozuklu-
ğunun nedeni nedir?

A. Anlamca yelişen sözcüklerin birlikte kullanımı
B. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
C. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D. Gereksiz sözcük kullanımı.

161) “Yaralı hemşireye kısık sesle bir şeyler söyledi.” 
Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için 
ne yapmamız gerekir?

A. Kısık sesle yerine “fısıltı” kelimesini kullanarak
B. “Söyledi” yerine “söylemiş” kelimesini kullanarak
C. “Yaralı” sözcüğünden sonra virgün getirerek
D. “Yaralı” sözcüğüne -nın eki getirilerek

162) “Kardeşim zeki fakat çalışkan değildi.” cümle-
sindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

A. Gereksiz sözcük kullanımı
B. Ek eylem eksikliği
C. Nesne eksikliği
D. Mantık hatası

163) Böyle bir imkan çok az insanın başına gelir.Cüm-
lesindeki anlatım bozukluğununun nedeni nedir?

A. Deyim yanlışlığı
B. Çatı uyuşmazlığı
C. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D. Mantık hatası

164) Uzun süre hareketsiz kalmak fayda değil zarar 
getirir. Cümlesindeki anlatım bozukluğununun 
nedeni nedir?

A. Anlamca yelişen sözcüklerin birlikte kullanımı
B. Çatı uyuşmazlığı
C. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D. Mantık hatası

165) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz söz-
cük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozuk-
luğu yapılmıştır?

A. Az sayıdaki bakanımızı karşılayan insanlar, sıcaktan 
bunaldı.
B. Şehrimizdeki müze sonunda hizmete açıldı.
C. Kitaplığımda yaklaşık beş yüz kadar kitap vardı.
D. Eminim herkes kısa yoldan zengin olmayı istiyor-
dur herhalde.

166) “Aşağı yukarı bundan tam 10 yıl önceydi.” 
cümlesinde yapılan anlatım bozukluğunun özdeşi 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmıştır?

A. Aldığım telefon mükemmel resimler çekiyor.
B. Bahçeye ektiğin zeytin fidanı kurumuş.
C. Trafikte alkollü araç kullananlardan dolayı kazalar 
artmaktadır.
D. Kardeşim yatağından yavaşça doğruluverdi.

www.yeninesilturkce.com ailesi olarak tüm 
sınavlarında başarılar dileriz. 
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