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TÜRKÇE TESTİ 
Bu testte, Türkçe alanına ait 20 soru bulunmaktadır. Bu testin çözümü için önerilen süre 40 dakikadır. 

 

1. Ömrünü araştırmaya vermişti. Okumadan 

geçirdiği bir gün bile yoktu. Kazandığı bilgi birikimi 

konuşmalarına yansıyordu. O konuştuğu zaman 

herkes dinlerdi. Hiçbir zaman ezbere konuşma gibi 

bir anlayışı olmadı. 

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aklına geldiği gibi konuşmak 

B) Heyecanlı bir şekilde konuşmak 

C) Söyleyeceği sözleri ezberlemek 

D) Bilmeden, aslını arayıp sormadan konuşmak  

 

 

2. Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça 

daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır.” sözüne anlamca en yakın cümle 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yarınlara hazırlanırken iyi planlama yapılmalıdır. 

B) Geçmişten ders alınsaydı “Tarih tekrardan 

ibarettir.” denilir miydi?  

C) Gelecek için en büyük güç geçmişimizdedir. 

D) Tarih bilinci bizi aşağılık kompleksinden kurtarır. 

 

 

3.      Söz ola kese savaşı,  

  Söz ola kestire başı. 

  Söz ola ağulu aşı,  

  Bal ile yağ ede bir söz. 

Yukarıdaki şiirde vurgulanan ifadeye en yakın 

düşünce aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Söz gümüşse sukut altındır. 

B) Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. 

C) Sözü söyle alana, kulağında kalana 

D) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir  

 

4. Geçenlerde bir anne şu olayı anlattı bana:       

Yasin resim dosyasını evde unutuyor. Bunun için okuldan 

eve telefon açıyor. Annesi de hemen okula Yasin’in resim 

dosyasını getiriyor. Keşke getirme- 

seydin, dedim ben de. Çocuk öğretmeninden gerekli 

karşılığı alır ve aynı hatayı bir daha yapmazdı. Böylece 

....... sahibi olmayı öğrenirdi. 

Çocuk psikologunun anlattığına göre yukarıdaki 

boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelmesi 

daha uygundur? 

A) özgüven   B) sorumluluk 

C) nezaket   D) cesaret 

 

 

5. 

 

TÜRKÇEMİZ PARMAK İZİMİZDİR 

 Bizi bize, bizi herkese anlatır, 

sevdirir, saydırır, çağdaş uygarlığın üstüne 

taşır.  

 Onu yabancı dillere sildirmeyelim,   

dünyadan silinmeyelim. 

 

Bu afişin başlığında okuyucunun dikkatini 

çekmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? 

A) Türkçenin yabancı dillerden üstünlüğü 

vurgulanmıştır. 

B) Türkçenin bizi herkese anlattığı söylenmiştir. 

C) Türkçe, somutlaştırılarak parmak izine 

benzetilmiştir. 

D) Türkçenin yabancı dillerden etkilendiği 

belirtilmiştir. 
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   6.    YAŞAMA DAİR 

 - Küçükken nasıldı, diye sordu anneme: 

 - Küçükken yaramazdı, dedi annem. 

 Tebessüm etti. 

 - Doğru mu, dedi gözlerime bakarak. 

 -Doğru, dedim ve aynen tekrarladım 

 annemin sözlerini: 

 - Küçükken yaram azdı… 

Bu dizeleri yazan ozan, örtülü olarak hangi 

gerçeği dile getirmiştir? 

A) Çocukların oynadığı oyunlar kimi zaman 

yaralanmalarla sonuçlanabilir. 

B) Anneler için çocukları hiçbir zaman büyümez. 

C) İnsanlar büyüdükçe karşılaştıkları olumsuz olaylar 

da artar. 

D) Üzüntü veren olaylar zamanla etkisini yitirir. 

 

 

 

 

 

 

7. Daha düne kadar 5.000 ‘yılcık’ bir geçmişi 

olduğu sanılan İzmir, 2003 yılında Bornova’daki 

Yeşilova Höyüğü’nün ortaya çıkarılmasıyla bir anda 

8.500 yıllık bir maziye sahip oldu.  

Yukarıdaki ifadeden aşağıdakilerden hangisi 

kesin olarak çıkarılabilir? 

A) İzmir Türkiye’nin en eski yerleşim yeridir. 

B) Yeni keşifler bazı bilgileri değiştirmiştir. 

C) Bornova, İzmir’in en gelişmiş yerleşim yeridir. 

D) İzmir’in tarihi ile ilgili çalışmalar 2003 yılında 

başlamıştır. 

 

8.  

I. Ortaokul yıllarımın kıymetini yeterince bilemedim. 

II. Bu insanlar ne zaman öğrenecekler kitap okumanın 

boş zamanda değil her zaman yapılabileceğini. 

III. Sınava yetişemedim, ne yapsam ki! 

Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi 

bildirilmemektedir? 

A) Öneri    B) Yakınma 

C) Endişe   D) Hayıflanma 

 

 

 

9. Tortul kayaçların oluşmasıysa şöyle gerçekleşir: 

(1)Daha önceden var olan kayaçlar rüzgârlar akarsular 

buzullar dalgalar gibi dış etkenlerle aşındırılır, kırılır ve 

bir ortama(okyanus, deniz, göl vb.) taşınır. (2)Burada 

üst üste katmanlar halinde birikir. (3) Milyonlarca yıl 

içinde gerçekleşen bu olayda biriken malzemeler tortul 

kayaçları oluşturur. (4)Tortullaşma denen bu birikme 

zamanla kayaçlar üzerinde bir basınç yaratarak 

aradaki boşlukları da yok eder ve kayaçları da iyice 

sıkıştırır. 

Yukarıdaki paragrafın anlamlı ve düzenli olabilmesi 

için numaralarla belirtilen hangi cümleler yer 

değiştirilmelidir? 

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

 

 

10. Yazılarında okuru sıkmamaya önem verir. 

Düşüncelerini kolay anlaşılır cümlelerle aktarır. Onun 

yazılarında gereksiz hiçbir kelime yoktur. İşte bunun 

için çok okunuyor. 

Bu parçada aşağıdaki anlatım niteliklerinden 

hangisinden söz edilmemiştir? 

A) Özgünlük  B) Duruluk  

C) Açıklık  D) Akıcılık 
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• Yarışmada birinci olan ne Gül ne de 

Nuray’dır.  

• Yarışmayı Muhammet Emin’den 

hemen sonra bitiren kızlardan biridir.  

• Kübra yarışmayı 5. sırada 

tamamlamıştır.  

• Yasin ile Kübra arasında yarışmayı 

2 kişi tamamlamıştır.  

 

  11. 

Kemer Semenderi 

Dünyada sadece Antalya’da, Kemer Çayı’nın batısı 

ile Tekirova arasında kalan Tahtalı Dağları’nda 

yaşıyor. Kemer semenderinin vücudunun ön tarafı, 

göz kapakları, vücudunun üzerindeki benekler koyu 

renkli(siyahımsı), göz kapaklarının kenarları 

beyazımsıdır. Yavruları daha esmer görünüşlüdür. 

Orman içi taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan 

Kemer semenderleri yumuşak vücutlu küçük 

omurgasızlar, toprak solucanları ve tırtıllar gibi 

canlılarla beslenir. 

 

 

Ulupınar Semenderi 

Dünyada sadece Antalya’da Kumlucayazı-Beycik 

(Erentepe) arasında kalan Beydağları’nda yaşıyor. 

Göz kapakları yeşilimsidir. Vücut üzerindeki zemin 

rengi ise bal sarısıdır. Ayrıca vücutlarının yan 

tarafında kesikli, sarımsı bir şerit bulunur. Orman içi 

taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan Ulupınar 

semenderleri yumuşak vücutlu küçük böcekler, 

solucanlar, tırtıllar gibi canlılarla beslenir. 

 

Bu bilgilere göre; 

1. Beslenme şekilleri 

2. Vücut yapıları 

3. Yaşadıkları alanların özellikleri 

4. Büyüklükleri 

5. Yaşam bölgeleri 

gibi özelliklerden kaç tanesi bu iki canlı için 

ortaktır? 

A) 1   B) 2  C) 3  D) 4 

 

 

 

12. 8/C sınıfının en hızlısını belirlemek için yapılan 

yarışa kızlardan  

 

       Nuray                Gül,             Esma              Kübra;  

erkeklerden 

            Yasin,             Muhammet Emin,                Ahmet  

adlı öğrenciler katılmıştır. Bu yarıştaki sıralamalarla 

ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışmayı Esma ile Gül aynı derece ile bitirmişse 

aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?  

A) Muhammet Emin yarışmayı dördüncü olarak 

bitirmiştir.   

B) Nuray Yasin’den daha iyi bir derece elde etmiştir. 

C) Ahmet yarışmada altın madalya derecesi almıştır. 

D) Gül ve Esma dördüncülüğü paylaşmışlardır. 

 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci 

cümle birinci cümledeki eylemin gerekçesidir? 

A) Çok yorulmuş, bütün yük onun omuzlarından 

geçmişti. 

B) Televizyonu açtığında sevdiği program yeni 

başlamıştı. 

C) Ülkemizde kazalar artarken can kaybı azalmıştır. 

D) Ayşe, sınavda neden sonuç konusuyla ilgili soruyu 

yanlış yaptığından kendine çok kızıyordu. 
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  14. “Kim bilir, nerde, nasıl, kaç yaşında?/ Bir 

namazlık saltanatın olacak/ Taht misali o musalla 

taşında.” Cahit Sıtkı’nın sözleriydi bunlar. Şimdi 

düşünüyorum da daha da çok yaklaştım galiba 

tahtıma. Arkama baktığımda yaptıklarımın yanında 

yapamadıklarım devede kulak gibi kalıyor. İyi ki 

yapmışım yaptıklarımı ve iyi ki yapmamışım 

yapmadıklarımı. Gönül rahatlığıyla yaşamak ne 

güzel! Ne güzel mutlu bir geçen ömür, ne güzel 

huzur içinde olmak! 

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Yazarın yapamadıkları yaptıklarından daha 

çoktur. 

B) Deyim kullanılmıştır. 

C) Metnin anlatımında alıntı yapılmıştır. 

D) Yazar hayatından memnun bir ruh hali içindedir. 

 

 

15.  Mühendislerin geliştirdiği ve tamamen 

hareketlere bağlı olarak çalışan bu cihaz, 

bilgisayarlardan insansız hava araçlarına kadar 

birçok şeyin sadece kas hareketleriyle kontrol 

edilmesini sağlıyor. Kol bandının içine yerleştirilen 

elektrotlar, kullanıcı ellerini ve kollarını hareket 

ettirdiğinde kaslarında oluşan seyirmeleri, 

kasılmaları ve gevşemeleri algılıyor. Myo isimli bu 

cihaz algılanan sinyalleri bilgisayara iletiyor ve el 

hareketlerinin ekranda komuta dönüşmesini sağlıyor. 

Yukarıdaki bilgileri verilen cihaz aşağıdaki 

görsellerden hangisine daha çok benziyor 

olabilir? 

A)                                         B)  

 

 

 

C)                                        D)  

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır? 

A) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının yaptığı 

çalışma büyük ses getirdi. 

B) Fırat nehri, Basra Körfezi’ne dökülür. 

C) Ali dayımın Batı Karadeniz’de büyük bir çiftliği 

varmış zamanında. 

D) Boyabat Kalesi M.Ö 7. yüzyılda Paflagonyalılar 

tarafından yapılmıştır.  

 

 

 

17.  Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklar, ne 

kadar acıdır ki, sokak oyunlarının hazzını 

yaşayamayacaklar.  

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Geçişsiz çatılı eylem 

B) Ara söz 

C) Söz öbeğinden oluşan özne 

D) İçinde fiilimsi olan cümle  

 

 

18.  Bir ah çeksem dağı taşı eritir 

  Gözüm yaşı değirmeni yürütür 

  Bu hasretlik beni dahi çürütür 

  Bana sıla da bir, gurbet il de bir 

Yukarıdaki dörtlükte bulunan söz sanatına özdeş 

kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A)   Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın 

       Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. 

 

B)   Yüce dağlar birbirine göz eder, 

       Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder, 

 

C)   Deniz mürekkep olsa  

       Yazılmaz benim derdim 

 

D)   Neden böyle düşman görünürsünüz 

      Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 
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19 ve 20. Soruları aşağıdaki metne göre çözünüz. 

 

 eçen hafta bilinmesi gereken -aslında bilmenin yanında anlaşılması gereken- bir günü geride bıraktık. 

Neydi peki? İstiklal Marşı desem hatırlarsınız herhalde. Evet, düşündüğünüz gibi İstiklal Marşı şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy’un ölüm yıldönümüydü geçtiğimiz Salı. (27 Aralık 1936 tarihinde Mehmet Akif ERSOY vefat etmiştir) 

Kaçımız hatırladık bilmiyorum ama değerini bilemediğimiz kesin usta şairin. İstiklal Marşı’nı yazmasının yanında 

yazdığı diğer eserlerden kaçını veya neyini biliyoruz, hangi şiirine veya düşüncesine vakıfız bu büyük insanın? 

Veya yılbaşına verdiğimiz değer kadar farkında mıydık bu önemli günün? Aslında sadece Mehmet Akif 

konusunda mı bu duyarsızlığımız? Maalesef ki hayır. Birçok düşünüre aynı şekilde kayıtsız kalıyor, onları 

yaşatamıyoruz toplum olarak.Değerini bilseydik sadece hastane isimlerinde kalmazdı kitapları yıllarca Avrupa’da 

ders kitabı olarak okutulan İbni Sina adı ya da Nobel Kimya ödülünü almadan farkına varırdık Aziz Sancar’ın. 

Belki de dilimize bu yüzden yerleşmiştir ‘Vefa İstanbul’da bir semt adıymış.’ ifadesi. Milletimiz adına büyük işler 

yapanlara gösterdiğimiz vefasızlığın bir neticesi olarak. Bunları düşünüp utanmalıyız belki de kendimizden, zor 

yetiştirdiğimiz değerleri yaşarken de vefat ettikten sonra da yeterince anlayıp anlatamadığımız için.  

 

19. Bu metinden aşağıdaki yargılardan 

hangisi çıkarılamaz? 

A) Birçok alanda adını duyuran aydınlarımız vardır. 

B) Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyatının en usta 

şairidir. 

C) Bazı önemli günleri bilmek ve anlamak gerekir. 

D) Millet olarak düşünce adamlarımıza gereken ilgiyi 

gösteremiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Yukarıdaki metinde altı çizili cümlede 

kullanılan virgülün göreviyle özdeş kullanım 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Size güveniyorum, dedi ve hızlıca çıktı kapıdan. 

B) Gençler, ülkemizin geleceği sizlere emanettir. 

C) Mehmet Akif, en sevdiğim şair, edebiyatımızda bir 

mihenk taşıdır. 

D) Elbette, dediğin bütün sözlerin anlamını 

bulabilirsin bu sözlükte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

 

1D 2C 3D 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10A 

11B 12C 13A 14A 15D 16B 17A 18C 19B 20D 


