
 

 

 

 

SORU 1 

Aşağıdaki konuşan çocuklardan hangisinin 

cümlesinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi 

vardır? 

A)  

 

Kardeşimi görmeye Sivas’a 
gideceğim. 

B) 

 

Bir hafta sonra tekrar 
buluşmak üzere evden ayrıldık. 

C) 

 

Bu arabaya, iyi bir ustanın eli 
değerse araba çalışır. 

D) 

 

Kamerayı geri getirmek için 
aldım. 

 

SORU 2 

Aşağıdaki söz öbeklerinden hangisinde “bencillik” 

vardır? 

A) Benim çalışkan kardeşim. 

B) Benim karınca bacım. 

C) İsketeye kul köle olmak. 

D) Kasabın koyunu sevmesi 

 

SORU 3 

Atasözleri ulusların kendi benliklerinin aynasıdır.  

Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Atasözlerinin milletlerin hayatında önemli etkisi 

vardır. 

B) Atasözlerinde milletlerin hayal dünyasını, görürüz. 

C) Atasözleri kendini var eden toplumların damgasını 

taşır. 

D) Atasözlerinde o toplumun yaşamını, yaşama 

bakışını, inanışlarını, geleneklerini buluruz. 
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SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği 

yanlış verilmiştir? 

A) Test sınavı da diğer sınav kadar zordu. 

(Karşılaştırma)  

B) Bu hızla gitmişse akşama ancak varmıştır. 

(Kesinlik) 

C) Düşün ki dünyanın en zengin insanı sensin 

(Varsayım) 

D) Bir nehrin akışıdır saçların. (Benzetme) 

 

 

SORU 5 

O gün öğleden sonra geçmişimin tozlu koridorlarında 

dolaşarak, kendime bakarak uzun uzun düşündüm. Pek 

çok eski alışkanlığım ve inancım vardı ki bunları 

ölümüne savunabilirdim. 

Yukarıdaki paragraftaki altı çizili sözcük grubunun 

cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaşadığı tatlı anıları düşünmek 

B) Mazide kalan anıları hatırlamak 

C) Sıkıntılarını ve dertlerini anımsamak 

D) Çocukluk günlerini özlemek 

 

 

 

SORU 6 

(I) Yeni evimize taşınmak için kamyonu bekliyorduk. 

(II) Kamyon erken gelirse işimiz hızlı bitecekti. (III) 

Hepimizde yeni bir şehre gideceğiz diye farklı bir 

heyecan vardı. (IV) Arkadaşlarımla vedalaşmadık ise 

hiç aklıma gelmedi. 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır? 

A) I  B) II 
C) III  D) IV 
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SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış bir 

ifade yer almaktadır? 

A) Kabul edelim ki dünyada takip edemediğimiz pek 

çok gelişme var. 

B) Yokluklar içinde bunu başarmak iğneyle kuyu kaz-

maktan zordur. 

C) Çocuk eğitiminde anne babanın öneminin tartış-

masız olduğu bilinir. 

D) Olumlu özellikler kazanmamız her şeyden önce 

kendimize bağlıdır. 

 

 

 

SORU 8 

"Saygılı, hoşgörülü ve sevecen bir kişiliğe sahip olmalı-

yız, insanları düşüncelerinden dolayı kınamamalıyız." 

Yukarıdaki cümlenin yerine aşağıdaki cümlelerden 

hangisi tutabilir? 

A) İnsanın kişiliği iç dünyasının bir aynasıdır. 

B) Hoşgörünün hâkim olduğu toplumlarda kötü 

düşüncelerin olması beklenemez.  

C) Herkes düşündüğü şeyi rahatça ifade edebilmeli ve 

karşısındakine de bu imkânı tanımalıdır. 

D) Her insanın kendine göre bir düşünüş şekli vardır. 

 

 

 

SORU 9 

"Zafer elde edebilmek için bazen kaybetmek gerekir." 

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı 

doğrultudadır? 

A) Yenildiğini görüp vazgeçmeyenler zafer kazana-

mazlar. 

B) Bazı yenilgiler zaferin kapısını açan anahtarlardır. 

C) Yenilen bazı insanlar zafer kazanmak için çaba gös-

termez. 

D) Yenilgiyi tatmayan kişiler zafer kazanamaz. 

 

SORU 10 
 
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yalnızca gerçek 

anlamıyla kullanılır? 

A) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. 

B) Denize düşen yılana sarılır. 

C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.  

D) Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş. 

 

SORU 11 

Kalıplaşmış cümle yapıları, atasözü ve deyim özelliği 

taşımaz. Ancak atasözü ve deyimler gibi 

kalıplaşmışlardır. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kalıplaşmış 

cümle yapısı vardır? 

A) Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. 

B) Yemekten sonra, yemek yapana "eline sağlık" 

demeliyiz. 

C) Duyduklarından sonra ağzı açık kaldı. 

D) Ayağını yorganına göre uzat. 

 

SORU 12 

Kişinin, mutluluğu kendinde bulması zordur başka bir 

yerde bulması ise olanaksızdır. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu cümleye 

anlamca en yakındır? 

A) Mutluluk, aranmakla bulunabilecek bir şey değildir. 

B) İnsan, zor da olsa mutluluğu kendinde bulabilir. 

C) Mutlu olan insan, başka insanlarla ilgilenmez. 

D) Kişi, ne yaparsa yapsın, mutlu olamaz. 

 

SORU 13 

Ümitler, bazen hayal kırıklıklarını da getirir. 

Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılabilir? 

A) Ümit etmek; hayal kurmak değil, hayalleri gerçeğe 

dönüştürmektir. 

B) Ümitler, bazen hayal kırıklıklarını da getirir.  

C) Yaşamda ümitsiz durumlar yoktur, ümitsizlik 

besleyen insanlar vardır yalnızca.  

D) Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez. 
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