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1.    I. kısacası mutlu geçiriyorlar dünya denen bu âlemi 

 II. içimizden şanslı olanlar âşık oluyor

III. hepimiz yalnız geliyoruz dünyaya

IV. aşklarına karşılık buluyor ve çoğalıyorlar

V.  yalnızlık daha güzel tasvir edilemezdi sanırım

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I                               B) II    C) III    D) IV   E) V

2.  Otelin rahatlığını yeni yeni hissetmeye başlıyorum. 

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?                              

A) Ünlü daralması
B) Ünsüz türemesi
C) Kaynaştırma ünsüzü
D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünsüz benzeşmesi                

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?                                                                        

A) Hayvanların yaşamı bu kadar değersiz olmamalı.

B)  Hayat meşguliyeti bizi bir oraya bir buraya savurup duruyor.

C)  Evleri son derece geniş ama yaşanılacak gibi değildi.

D)  Kadınlar aklıyla değil kalbiyle görür.

E)  Bu sınavdan da bir sonuç almadık.

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş eylem yoktur?                                                                                                                             

A) Heyelan olunca sitenin istinat duvarları bir anda büyük bir gürültüyle çatladı. 

B) Memurluk sınavını kazandığını duyunca gözündeki parıltıyı görmeniz gerekiyordu.

C) Ofladı, pufladı ama bir türlü babasını yeni telefon için ikna edemedi.

D) Camı tıkla bakalım içeridekiler hâlâ uyuyorlar mı bir bakalım.

E) Otobüsün ön lastiği Ordu’ya giderken Nefise Akçelik Tüneli’nde patlamış.

5.  Bir öğretmen öğrencisini nasıl severse bir ressam da tablolarını öyle sever. Onları gözünden bile sakınarak muhafaza 
eder.

Bu cümlede sözü edilen kişilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyi sevmeleri                  B) Tabloları sevmeleri   C) Sevgi dolu olmaları  

   D) Hayatı sevmeleri      E) İşlerini sevmeleri                                    
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6.  (I) Hani bazı anlar olur ya, insana kendi bile fazla gelir. (II) Kimseyi görmek, konuşmak istemez. (III) Kimseye tahammül 
edemez. (IV) Oysaki tüm canlıları, insanlar da dahil seviyordur. (V) Fakat hayat öyle şeyler yaşatır, öyle boşluklarda 
bırakır ki insanı, an gelir o çok sevdiğimiz insanlara bile tahammül edemez oluruz. 
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilgisi vardır?  

A) I                             B) II                  C) III            D) IV          E) V                                                    

7.  (I) Yok etmek sadece zorbaların ve cahillerin işidir. (II) Bir insan zekâsıyla yenemeyeceğini anladığı anda ya şiddete 
başvurur ya paranın gücüne. (III) Birisi sizinle aynı fikirde değil diye onu yok edemezsiniz. (IV) Erdem sahibi ve medeni 
insanlar böyle yapmaz. (V) Çok okuyan ve bilginin gücüne inanan her insan, sadece konuşma yolunu seçer.                                                                                      
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi koşul (şart) cümlesidir?
A) I-II          B) II-III      C) I-III            D) II-IV          E) III-V   

8.  Aşağıdakilerin hangisinde cümle, biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?                                                                                   

A) Öğretmen sınıfın yaptıklarını hoş görecek değildi.

B) On beş yıldır ailesini bir kere bile aramış değildi.

C) Evin adresini iyice ezberlemişti unutması mümkün değildi.

D) Adamın tipine bakınca güven veren biri değil.

E) Çocuklarımın hiçbiri başarısız öğrenciler değildi.                 

9.  Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin. Böylece, hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını 
değil, kıymetini bilirler. 
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?                                                                                                                          

A) Emir kipinde eylem kullanılmıştır.

B) Ek-fiilin olumsuzu kullanılmıştır.

C) Takısız ad tamlaması kullanılmış.

D) Çekimli eylem birden fazla kullanılmış.  

E) Fiilimsi birden fazla kullanılmıştır.                                                                                             

10.  (I) Olasılıksız, son yılların en çok okunan ve en popüler kitaplarından biri. (II) Bu alıntıda düşüncenin gücünü görmemiz 
istenmiş. (III) Evrene pozitif enerji yayılması gerektiğini söylerler ya hani. (IV) Eğer bir şey hakkında olumlu düşünür 
ve gerçekleşeceğine yürekten inanırsak başarırız. (V) Tam tersi daha baştan karamsar bakıp yapamayacağımızı 
düşünürsek olacağı varsa da olmaz.     
Yukarıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatıma örnek gösterilebilir?               

A) I         B) II      C) III                         D) IV         E) V

11.  (I) İnsanın kafası sıkıntılarla doluysa dünyanın en huzurlu yeri bile insanı rahatlatmaz. (II) Kocaman, huzur ve sevgi 
dolu bir kalbe sahipse de nereye giderse gitsin yalnız kalmaz. (III) Size doğru yolu gösterecek, yapmanız gereken 
şeyleri söyleyecek tek şey yüreğinizdir. (IV) Beyin akıl verir ama ruhu yoktur; vicdan, merhamet, sevgi gibi duyguları 
barındırmaz. (V) Ama yürekler bize yol gösteren en büyük hazinelerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) I                            B) II                           C) III                      D) IV         E) V  
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12.  Bu acımasız adamın işlediği suçu umarım affetmezler. 

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?

A) Ünlü düşmesi - ünsüz benzeşmesi-ulama
B)  Kaynaştırma - ünsüz yumuşaması-ünsüz türemesi
C)  Ünlü daralması - ünlü düşmesi-ünsüz değişimi
D)  Ünsüz türemesi - ünsüz yumuşaması-yumuşamaya aykırılık
E)  Ünsüz düşmesi - ünsüz türemesi-ünsüz yumuşaması

13.  Gerçeği ararken bir yandan da bulduğumuz anda …………… düşleriz. Çünkü aynı zamanda gerçek daima 
biraz………………...

Parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamayı-ağır gelir.
B)  Kabullenmeyi-anlaşılmazdır.
C)  Değiştirmeyi-utanç vericidir.
D)  Reddetmeyi-azap vericidir.
E)  Sorgulamayı-kaygı vericidir.

14.  Bir hayal gerçekleşmesi gereken zamanda gerçekleşmelidir. İşte tam o günlerde alınmalıydı bana akülü araba. Artık 
çok geç, her şey için çok geç, uçup gitti elimizden o balon.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledekiyle yakın anlamlıdır?

A) Çocukluk günleri insanın belki de en mutlu olduğu dönemdir çünkü mutluluk sadece o dönemde saf ve temizdir.
B)  Yıllar sonra ona sahip olmak onu nedense çok sevindirmemişti çünkü artık farklı duygulara yoğunlaşmıştı.
C)  Öğretmen olmayı o kadar çok istiyordu ki anlatamam, yıllar sonra bu isteğine nihayet kavuşmuştu.
D)  İstediklerimize sahip olmak tabi ki çok güzel bir şeydir ama onlar için bazı fedakârlıklarda bulunmalıyız.
E)  Hayal ettiğimiz müddetçe yaşama dört elle sarılabileceğimizi söylemişti ünlü bir yazar.

15.  Gençlik, yaşamın tadını almasını bilemeden yaşayan ve yaşamın hep yaşadığı gibi süreceğini sanan insanın ön 
dönemidir. 

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf tümleci – özne – yüklem

B)  Özne – zarf tümleci – yüklem

C)  Dolaylı tümleç – özne – yüklem

D) Özne – yüklem

E)  Özne – belirtili nesne – yüklem

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yüklemi buldurmaya yöneliktir?

A) Okulda yapılan seminere kimler katıldı?

B) Çocuklar misafirlikte neler yapmış?

C) Çocuklara verdiğimiz bayram harçlıkları nerede?

D) Olayları dün akşam televizyondan mı duymuştunuz?

E) Deprem Gölcük’te ne zaman olmuştu?
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  1. D   2. E   3. C   4. B   5. E   6. E   7. B   8. E   9. C   10. C   11.E        12. D  13. C   14. B   15. D   16. C   17. E   18. B   19. C  20. B   

17.  Atasözleri atalarımızdan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, söyleyeni belli olmayan konuşma içinde 
kullanılan öğüt veren yol gösteren özlü sözlerdir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki cümlelerin hangisi atasözü değildir? 

A) Geniş gününde dar gezen, dar gününde geniş gezer.

B)  Göz görmeyince gönül katlanır.

C)  Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.

D)  Her şey incelikten insan kabalıktan kırılır.

E)  Atı alan Üsküdar’ı geçti.

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Evi değiştirme fikrime eşim ne evet demişti ne hayır, bakarız deyip açık kapı bırakmıştı.

B)  Getirdiği o güzel bibloyu, çam sakızı çoban armağanı, diyerek doktora uzattı. 

C)  Oğlu başlarına ne dertler açmıştı, konak satılmıştı, hayatında hiç çalışmamıştı.

D)  Şule çok acılar görmüştü, işte bu yüzden yüzündeki kırışıklıklar iyice yerini almıştı.

E)  Ayşe’nin çevresinde çok sevilmesinin nedenlerinden biri de açık sözlü olmasıydı. 

19.  Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller                                                                                                                                 
Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Birden fazla niteleme sıfatı 

B) Birden fazla somut isim

C) Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat

D) Kurallı birleşik sıfat  

E) İsmi niteleyen sıfat-fiil

20.  I.  Grubun lideri, arkadaşları adına bir evde konuşma yaptı.
II. Beni üzen unutulmak değil dostlarımın vefasızlığıdır.
III.Bu çiçekleri pencerenin önüne götür, lütfen.
IV.Bu müzik sesi baş ağrılarımı bir anda dindirdi.
V. Çocukların dilini onları seven insanlar anlar.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat hem ad tamlaması kullanılmamıştır?

A) I                            B) II                           C) III                      D) IV          E) V


