
 
 
 
 
 

MEHMET  ÂKİF ERSOY 
 Mehmet Âkif  1873 yılında İstanbul’un Fatih semtinde dünyaya geldi. Eğitimine mahalle mektebinde 
başladı. Daha sonra ilkokula ve rüştiye mektebine devam etti. Bir yandan da babasından Arapça ve Farsça 
dersleri aldı. Rüştiyeden sonra Baytar Mektebi’ne devam  eden Âkif, okulu birincilikle bitirdi. Okulun bitiminde 
devletin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1936 yılında vefat etti. İstiklal marşımızın yazarı olan Mehmet Akif`in 
en önemli eseri “Safahat” tır. 
S-1)Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.  
1-)Mehmet Âkif  ne zaman ve nerede doğmuştur?  
……………………………………………………………………………………..……………….. 
2-)Mehmet Âkif babasından hangi dersleri almıştır ?  
…………………………………………………………………………………………………….. 
3-) Mehmet Akif ile Atatürk`ün ortak bir özelliği nedir?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
4-)Mehmet Akif in en önemli eseri nedir?  
.............................................................................................................................................................................. 
5-) Mehmet Akif Rüştiyeden sonra hangi mektebi birincilikle bitirdi? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
S-2) de”nin yazımı doğru olan tümcelerin başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.  
( …….)  Bu sınavı da başarıyla geçti.                                              (…….) Ev  de portakal var.           
(……. )  Kardeşim okulda çok yaramazlık yapıyor                                   (…….)  Bu  bahçede oynayalım.                     
  

S-3)Aşağıdaki cümlelerin  gerçekleşme zamanını yazınız.  
1-Söğüt ağaçları yapraklarını döktü.(……..……)zaman          2-Yazın köye gideceğim(………..…) zaman 

3-İlkbahardan sonra yaz gelir.          (…..………)zaman          4-Annem ütü yapıyor. (………..…)zaman 
           
S-4)Yandaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralayınız ( kanat- mesken- meydan-kantin)  

1……………..……  2………….………………  3………..…………  4……………………… 
 
S-5) Aşağıdaki sözcükleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları, anlamlı olacak şekilde  doldurunuz.  

(ÇÜNKÜ, ANCA, BUNUN SONUCUNDA, VEYA, GİBİ)       
1-) Herkes çöpleri denize atıyor ....................................................  denizlerimiz kirleniyor. 
2-) Çocuk bana bağırdı   .....................    elimdeki çöpü denize atmama kızmıştı. 
3-) Geziye ablam     ..................................    abimle  gideceğim. 
4-) Arkadaşlarım arasında  Zeynep ……………… çevreye önem veren birisine rastlamadım. 
 
S-6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım vardır?  
        A)Anlattıkları pek inandırıcı değildi.       B) Bu sabah yine geç kaldım 
        C)Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.       D) Gürültüden kulaklarım patladı. 
 
S-7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiş?  
        A) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.          B) Suçlular iki gün içinde yakalandı.                            
        C) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.            D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış . 
 
S-8) “Sabahtan bu yana gökten yağmur yağıyor.” Cümlesinde hangi kelimeyi çıkarırsak anlam bütünlüğü 
bozulmaz?  
         A) sabahtan  B) gökten          C) yağıyor  D) yağmur 
 
 
 
 
 
 



 
S-9) Neşe Hanım, elindeki örgüyü bir çırpıda tamamladı.” 

     Bu tümceye altı çizili söz grubunun kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?  
       A)Türkçe sınavı için sabaha kadar çalıştım.    B)Küçük çocuk koşarak sınıftan çıktı. 
       C) Şiiri çabucak ezberleyip defterine yazdı.    D)Yazlık evimizi, şimdiden çok özledim. 
 
S-10Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmaktadır?  
        A)Ahmet ve Selda çok iyi arkadaştırlar.             B)Ahmet ile Selda’nın yeni bir arkadaşları oldu.  
        C)Ahmet, Selda’dan gitar çalmayı öğreniyor.     D)Ahmet Selda kadar iyi gitar çalamıyor. 
 
S-11)Günümüzde artık hepsi birer birer yok oluyor. Nedeni bizim sahip çıkmamamız. Nerede o Karagöz 
Hacivatlar, Meddah ve Gölge Oyunları. Böyle giderse kısa bir zaman sonra unutulacak.  
Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?  
     A) Günlük yaşamın zorluğu insanı tembelliğe iter.            B) Değerlerimiz gitgide yok olmaktadır.                         
     C) Hacivat ile Karagöz' ü yeterince izlemiyoruz.               D) Gelecek günlerde tiyatro daha iyi olacaktır.   
 
S-12) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır?  
      A) Büyük küçük demiyor, kimseyi dinlemiyor              B) Uzun ince bir yoldayım demiş şair.                             
      C)Ağır aksak yoluna devam ediyordu.                           D)Zar zor bu çuvalı yukarıya kadar taşıdı 
 
S-13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi vardır?  
        A) Yağmurlu bir havada yola çıktık.                      B) Sımsıcak bir duygu ile gidiyordum ona. 
        C) Kendimizi Ege'nin serin sularına bıraktık.         D) Öfkeden kıpkırmızı kesilmişti.                       
 
S-14)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatılan iş önceden yapılmıştır?  
      A)Matematik proplemlerini çözeceğiz.                                   B)Birlikte yemek masasını düzenliyoruz.     
      C)Öğretmen  sınav sonuçlarını açıklamış.                               D)Ona ne hediye alacağımızı bilmiyoruz.  

  
S-15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?  

            A) Güzel mi güzel bir kızı var                              B) O çocuk senin sınıfından mı.      
            C) Bunu neden söylediğini bilmiyorum.              D) Eve geldi mi herkes susar. 

 
S-16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır?  
    A)Gelmediği için ona çok kızgınım.                                 B)Bu işi yarına kadar yetiştirmeliyim. 
    C)Elif, kardeşini de getirecekmiş.                                     D) Okuldan çıkınca kütüphaneye gideceğiz. 
 
S-17) Hangi cümlede ‘’göz’’ sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?  
A)  O kadar güzel ki, göze gelecek diye korkuyorum. B)  Gözün arkada kalmasın, tüm işleri bitireceğim. 
C)  Şu adamın hareketleri çok gözüme batıyor.                  D)  Güneşe çıkınca gözlerim yaşarıyor.                              
 
       I-  Tıpkı ekmeği paylaştığımız gibi                                    II-  Ama hala çok seviyoruz birbirimizi 
      III-  Üniversiteye başladığımız yıl tanışmıştık onunla       IV- Üzüntüyü de sevinci de paylaştık yıllarca 
       V-  Uzun zamandır ayrı şehirlerdeyiz 
S-18) Anlamlı bir metin oluşabilmesi için yukarıdaki tümceler nasıl sıralanmalıdır?  
        A)  I-IV-II-V-III                   B)  III-IV-I-V-II        C)  V-II-I-III-IV               D)  II-III-I-IV-V 
 
S-19) Bu olay karşısında çok şaşırmıştı.  
 Altı çizili kelimelerin yerine aşağıdaki deyimlerin hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz? 
 A) Kabak tadı vermek  B) Ağzı bir karış açık kalmak.  C) Ağzı kulaklarına varmak     D) Ağzını bıçak açmamak 
 
S-20)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı/mi” soru ekleri yanlış yazılmıştır? 
       A) Bunumu istiyorsun?     B) Bizimle gelecek misin?   C) Yemek yedin mi? D) Misafirler mi gelecek? 
 

  


