
 

 

 

 

SORU 1 

İlim ilim bilmektir  
İlim kendin bilmektir  
Sen kendini bilmezsen 
Ya nice okumaktır 

Bu dizelerde geçen "kendini bilmek" sözüyle 

aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez? 

A) Bazı doğruları bilmesi 

B) Kendi yeteneklerini bilmesi 

C) Var olan güçlerini bilmesi 

D) Kendi kusurlarını bilmesi 

 

 

SORU 2 

Unutmayalım ki, biz insanların hayvanlardan bir farkı 

konuşmaksa öteki farkı da gülmektir. Siz hiç 

ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan 

gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek 

istiyordur! 

Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam 

özelliklerinden hangisi vardır? 

A) Varsayım   B) İhtimal 
C) Kararsızlık   D) Öneri 

 

SORU 3 

Derginin mart sayısıyla verdiğimiz "Şiir Yıllığı" adlı ekte 

bir şey dikkatimi çekti. O da şiirlerinden örnekler 

verilen şairlerin, ulaşabilecekleri doruklara henüz ulaş-

mamış, _______ şairler olmasıydı. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse altı çizili söz açıklanmış olur? 

A) başyapıtlarını ortaya koymamış 

B) şiire yeni başlamış 

C) şiir hakkında farklı düşünceleri olmayan 

D) gelecek kuşaklara örnek olmayacak 

 

 

 

 

SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş 

beklenti" anlamı vardır? 

A) Bu konuda bize yardım eder diye düşünüyorum. 

B) Onu en az bir saate yakın durakta bekledim. 

C) Anlattıklarım aramızda kalır sanmıştım. 

D) Sözlerinden hepimize kırgın olduğu belliydi. 

 

SORU 5 

Bir ağaca tırmanmak istiyorsanız yıldızlara ulaşmaya 

niyet edin ki başarasınız. 

Bu cümlenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hayallerin geçiciliği  

B) Çalışmanın önemi  

C) Hayallerin zorluğu 

D) Hedeflerin yüksek tutulması 

 

SORU 6 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” sözcüğü 

benzetme anlamı katmıştır? 

A) Annem saat sekiz gibi evde olur.  

B) Atlar rüzgar gibi koşuyorlardı. 

C) Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu 

vardır. 

D) Çocuğu kızdırmak için evden çıkar gibi yaptı. 

 

SORU 7 

I. Bebeği uyandırmayalım diye gürültü yapmadık. 
II. Matematikten iyi not alabilmek için çok çalışıyor. 
III. Ramazan ayı geldiğinde her şey zamlandı.  
IV Evdeki malzemeler yetmediğinden kek yapamadım. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden - 

sonuç anlamı yoktur? 

A) I   B) II  C) III  D) IV 
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SORU 8 

Bana öyle geliyor ki bu konuda hiçbirimiz ailelerimizi 

ikna edemeyeceğiz. 

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağdaki-

lerin hangisinde vardır? 

A) Su iş için sanırım zamanımız pek yetmez. 

B) Birtakım yanlışlarımızın olduğunu geç fark ettik. 

C) Onların da benim gibi endişelendiğini biliyorum. 

D) Sonucu ne olursa olsun kendi fikrimi açıkça ortaya 

koymalıydım. 

SORU 9 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir beklenti söz 

konusu değildir? 

A) Sınavdan yüksek not almayı umuyorum. 

B) Bizi daha sıcak karşılayacağını düşünmüştük. 

C) Annem doğum günümde bana en sevdiğim oyuncağı 

alacak. 

D) Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı. 

SORU 10 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bir önyargı 

içermez? 

A) İt derisinden post olmaz. 

B) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. 

C) Açın gözü ekmek teknesindedir. 

D) Bez alırsan Mısır'dan, kız alırsan asilden. 

SORU 11 

Çocukların okuma alışkanlığı kazanması için onları 

ilgilerini çekecek kitaplara yöneltmeliyiz. Bu da 

çocuklar için yazılmış çok sayıda esere sahip olunma-

sıyla mümkündür. Oysa ülkemizde çocuklar için yazan 

yazar çok az. Bu nedenle de Bakanlık olarak çeşitli 

yarışmalar düzenlemeyi, yazarlarımızı çocuklar için de 

yazmaya özendirmeyi planlıyoruz. Dahası yarışmalara 

katılan ve dereceye giren eserleri bastırıp okul 

kütüphanelerine dağıtmak istiyoruz. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-

lerden hangisi söylenemez? 

A) Öznel anlatımlı cümleler vardır. 

B) Neden-sonuç cümlesi vardır. 

C) Amaç-sonuç cümlesi vardır. 

D) Tasarı bildiren cümleye yer verilmiştir. 

 

SORU 12 

"Birçok insan ölmekle dertlerinden kurtulmuştur ama 

kimse ölmekle daha kötü olmamıştır" 

Yukarıdaki düşünce aşağıdakilerden hangisinin 

gerekçesi durumundadır? 

A) Ölüm kimi durumlarda bir nimet olabilmektedir. 

B) Ölümü düşünmeden yaşamak sorumsuz insanların 

işidir. 

C) Hiçbir yaşam, ölüm kadar gerçek değildir. 

D) Ölümü özlemek, idealsiz insanların işidir. 

SORU 13 

1. Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz. 

2. Aç ne yemez, tok ne demez. 

3. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. 

Aşağıdaki şıklarda verilen açıklamalardan hangisi 

yukarıdaki atasözleri ile eşleştirildiğinde hangi şık 

açıkta kalır? 

A) Yoksulluk çeken, varlık yüzü görmeyen kişi sürekli 

ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker, onunla 

ilgili hayaller kurar. 

B) Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile 

razı olur; iyisini, kötüsünü arayacak durumda 

değildir. Oysa varlıklı kişi için durum farklıdır, o her 

zaman daha iyisini ister, en güzel şeylerde bile bir 

kusur bulur, mırın kırın eder. 

C) Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk 

duygusuna iter insanı; bu insan hiç doymamış, aç 

kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o 

nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 

D) İnsan ihtiyaç duyduğu, sürekli yokluğunu çektiği 

şeyleri varlıklı kimselerde görmekle onlara sahip 

olmuş sayılmaz. Tatmin olabilmek için onları 

gerçekten elde etmelidir. 

 

SORU 14 

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sevinmek, mutlu 

olmak” anlamında değildir? 

A) Ayakları yere değmemek 

B) Bayram havası esmek 

C) Fesini havaya atmak 

D) Burnunun direği sızlamak 
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