
 

 

 

 

SORU 1 

Bilgi, umudun kaynağıdır; umut da bilginin kaynağıdır. 

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez? 

A) Kurallı cümledir. 

B) Bağlı cümledir. 

C) İsim cümlesidir. 

D) Olumlu cümledir. 

SORU 2 

"O cennet köşeye.........." ifadesi aşağıdakilerin hangi-

siyle tamamlanırsa yapı bakımından diğerlerinden 

farklı olur? 

A) bir daha gitmek kısmet olacak mı? 

B) en son ne zaman gitmiştik? 

C) sizi de götürüp mutluluğumu sizinle paylaşmak 

istiyorum. 

D) gitmeyi çok istediğim halde hiç kısmet olmadı. 

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur? 

A) Çocuk, kaybolmamak için babasına sıkı sıkıya 

sarılmıştı. 

B) Sınavlar başlayalı uykumu alamıyorum. 

C) Okula gitmemek için hiçbir nedeni yoktu. 

D) Ağaç dikileli yıllar oldu hâlâ meyve vermedi. 

 

SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden 

farklıdır? 

A) Okulun bahçesi diğer okullara oranla oldukça 

genişti. 

B) Daha başarılı olabilmek için daha çok gayret 

etmelisin. 

C) Bu şehrin çalışkan ve zengin iş adamlarına ihtiyacı 

var. 

D) Onun, ailesinin yanına dönüşü hepimizi sevindirdi. 

 

 

 

 

SORU 5 

(I) Zihnimiz, aynı bilgisayar gibidir. (II) Birden fazla şey 

düşündüğümüzde ısınır, yani yorulur. (III) Dinlenmesi 

için fazla pencereleri kapatmak gerekir. (IV) Uyumak da 

beynimizin dinlenmesini ve daha verimli çalışmasını 

sağlar. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşa-

ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümle fiil cümlesidir. 

B) II. cümlede fiilimsi kullanılmıştır. 

C) III. cümle birleşik cümledir. 

D) IV. cümle bağlı cümledir. 

 

 SORU 6 

Aşagıdakilerin hangisi öznesi ortak sıralı cümledir? 

A) Beni işyerinde çok aramış; ben ise çoktan çıkmıştım. 

B) Yaşlı kadın buraya kadar geldi, sizi sordu. 

C) O ödev yapıyordu, ben de televizyon izliyordum. 

D) Ahmet o gün okula gitmiş, ben ise onu evde 

arıyordum. 

SORU 7 

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik dolaylı 

tümleç göreviyle kullanılmıştır? 

A) Şiir okurken şairin vermek istediği duyguyu 

yansıtabilmelisin. 

B) Zil çaldığında soruların yarısını cevaplayamamıştı. 

C) Depremde hasar gören evden taşındılar. 

D) Aksayan işleri en kısa zamanda bitirmeliyiz. 

SORU 8 

Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? 

A) Bütün mesele, işe doğru yerde ve zamanda 

başlamaktı. 

B) Sen miydin dün ablama telefon eden? 

C) Yavaş yavaş aydınlanıyor ortalık. 

D) Gelecek kuşaklardan umutluyuz. 
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SORU 9 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuz-

dur? 

A) Müşterilerimiz arasında gençler de yok değil. 

B) Yeni çıkan ürünleri takip etmiyor değil. 

C) Yüzü hiçbir zaman gülmüyor değil. 

D) Söylediklerini kendisi de uyguluyor değil. 

 

SORU 10 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok yargı 

vardır? 

A) Gözyaşlarının yağmuru ıslatırdı içimi. 

B) Siliyorum alnıma kazınmış mührü. 

C) Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna. 

D) Dalgaların avuçlarında zavallı bir martıyım. 

 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin türüne 

göre ötekilerden farklıdır? 

A) Geldi yine bahar, bin bir rengiyle. 

B) Umut mevsimidir insanlar için bahar 

C) Bahardır, bolluğa ve berekete "merhaba" diyen. 

D) Dağ bayır çiçek çiçekti baharda. 

 

SORU 12 

 

Tahtadaki numaralanmış cümleler İçin aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez? 

A) 1. cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. 

B) 2. cümle biçimce de anlamca da olumsuzdur. 

C) 3. cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. 

D) 4. cümle biçimce olumsuz, anlamca olumludur. 

 

SORU 13 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir? 

A) Babam sabaha karşı Çorum’a vardı. 

B) Eski komşumuzun herkesin dikkatini üzerine çeken 

spor bir arabası vardı. 

C) Sevdiğim kız vara vara bir çılgına vardı. 

D) Atılan ok kusursuzluk süzgecinden geçip menzile 

vardı. 

 

SORU 14 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ve” bağlacı 

sıralı cümle oluşturmuştur? 

A) Yarın okula sen ve Ali kesinlikle geleceksiniz. 

B) Pazardan patates ve elma bulamamış, marketten 

almış. 

C) Kubilay eve geldi ve söylenmeye başladı. 

D) Sana çok kızmış olacak ki anneni ve beni gözü 

görmedi. 

 

SORU 15 

Tatilde okuyacağı kitapların bir listesini çıkartmış ve 

tek tek okumaya başlamış. 

Yukarıdaki sıralı cümlenin özellikleri için aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez? 

A) Cümlelerin ikisinde de fiilimsi vardır. 

B) Nesnesi ortak sıralı cümledir. 

C) İki cümle de fiil cümlesidir. 

D) İki cümle de kurallı cümledir. 

 

SORU 16 

Baba olduğum o günü nasıl unuturum? 

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 Biçimce Anlamca 

A) Olumlu Olumsuz 

B) Olumsuz Olumlu 

C) Olumsuz Olumsuz 

D) Olumlu Olumlu 

 

1. Top oynarken ayak bileğini incitmiş. 

2. Bu durumdan evdekilerin haberi yok. 

3. Filmin ne senaryosunu beğendim ne de 

müziklerini.  

4. Bu konuyu bilmiyor değilim. 
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