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 İlk üç soru aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır. 

 Bir lokantada çalışan George Crum, müşterilerine patates kızartmasını sunmaya hazırlanıyordu. Müşterilerden biri 
patatesleri kalın buldu ve patateslerini “daha ince ve daha kızarmış” olarak istedi. George Crum bunun üzerine sinirlenip 
patatesleri inanılmaz derecede ince kesip kupkuru olana kadar kızarttı. Müşteri, şaşırtıcı bir şekilde patatesin bu halini 
çok beğendi ve “patates cipsi işte bu şekilde olmalı” deyip garsona teşekkür etti. 

  

1. Bu paragraf aşağıdaki metin türlerinden hangisinden 
alınmıştır? 
A) Haber yazısı                 B) Hikâye 
C) Masal                            D) Anı 

  
2. Metinde aşağıdaki unsurlarından hangisi belli değildir? 

 A) Zaman         B) Olay         C) Yer           D) Kişi 
  

 
3. Altı çizili sözcüğün metindeki anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler 

kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak. 
B) Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı 

takdim etmek. 
C) Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir 

şeyi vermek, arz etmek, yollamak, göndermek. 
D) Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 

  
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisinde  “düşmek” sözcüğünün 
cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? 

 CÜMLE ANLAM 

A) Havada uçan kuş 
vurulmuş gibi 
birdenbire sokağa 
düştü. 

Yer çekiminin etkisiyle 
boşlukta yukarıdan 
aşağıya inmek. 

B) Aldıkları maaş yarı 
yarıya düşmüştü. 

Eksilmek 

C) Mirastan ona bu 
eski ev düştü 

Yakışmak, uygun gelmek 

D) Sen bu işin üstüne 
çok düştün. 

Aşırı ilgi ve sevgi 
göstermek 

 

  
 
 

5. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda 
kullanılmıştır? 
A) Yaptıklarına kuru bir teşekkürle karşılık vermiş. 

B) Tatilleri sevmediği için sıkıntıdan patlamıştı. 

C) Bizi havalara uçurmuştu getirdiği haberle. 

D) Ağaçtan düşen yavru kuşun bir kanadı kırıktı. 

  

6. Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük 
parçasıdır. 

Hangisinin kökü yanlış gösterilmiştir?  

A) Kelebekler uçuşuyor.  
B) Yazlık elbiseleri çıkaralım artık. 
C) Başkanlık seçimi sürüyor. 
D) Geçen ayki sel korkunçtu. 

  

7. DEYİM ANLAMI 

1. Açığa 
çıkarmak 

Anlaşılmayan yön bırakmadan 
çekinmeden söylemek 

2. Açığını 
aramak 

Birinin yaptığı işte hile, yanlış ya da 
hata aramak  

3. Açık kapı 
bırakmak 

Gözler önüne sermek, anlaşılır 
duruma getirmek 

4. Açık açık 
söylemek 

Bir konuya yeniden dönebilme imkânı 
bırakmak, kesip atmamak 

 

Verilen deyimler ve anlamlarının doğru eşleşmesi için 
hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? 

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

8. “Ev” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde aldığı ekle yeni 
bir anlam kazanmıştır? 

A) Bu soğukta evsiz insanlar ne yapar acaba? 

B) Evi buradan çok uzaktaydı. 

C) Onu bu saatte evde bulamazsın. 

D) Yeni evimiz eskisinden daha büyük değil. 

  

9. Hayal ürünü ifadelerde kurgu söz konusudur.  Kurgu; 
gerçek olmayan, gerçekmiş gibi tasarlanan kişi, olay veya 
durumlardır. 

Aşağıdakilerden hangisinde gerçekte yaşanabilecek bir 
durumdan söz edilmemiştir? 

A) Minik kedi kendisine doğru koşan çocukları görünce 
yakındaki bir ağaca tırmandı. 

B) Yağmur bardaktan boşanırcasına yağarken zavallı 
köpek sığınacak bir yer arıyordu. 

C) Hava biraz ısınıp yağmurlar başlayınca çiçekler 
gülümseyerek baharın gelişini kutladılar. 

D) Uzaktan annesinin geldiğini gören çocuk oyunu 
bırakıp ona doğru koştu. 
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10. “Beklenmedik bir durumla karşılaşıp hiçbir şey 
yapamamak, şaşırıp kalmak.” anlamına gelen deyim 
hangisidir? 

A) Kaş yaparken göz çıkarmak 

B) Dizinin bağı çözülmek 

C) Neye uğradığını bilememek  

D) Bindiği dalı kesmek 

  

 

 

 

11. Uzak bir yerde; cömert bir kişinin karşılıksız toprak 
verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için ona 
gidip talebini iletir. Cömert kişi “Sabah güneşin 
doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler 
senin fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere 
dönmen lazım.” der. “Yoksa bütün hakkını 
kaybedersin.” 

Altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda 
kullanılmamıştır? 

A) Ahmet her zaman eli açık biri olarak tanındı. 

B) Kediler bu yuvayı iyice sahiplendi. 

C) Öğrenciler isteklerini öğretmene bildirdiler. 

D) Benden ırak neler yaparsın şehirde? 

  
 
 
 
 

12.  Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, 
unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük 
harfle başlar. 

 Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt gibi yapı 
adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. 

 Belirli bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük 
harfle başlar. 

 Ulusal, resmi, dini bayramlar, anma ve kutlama 
günlerinin adları büyük harfle başlar. 

Verilenlere göre hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Doktor Kemal Bey, hastaları titizlikle muayene etti. 

B) Ülkemizin en güzel yerlerinden birisi Afyon Kalesi’dir. 

C) Anneler gününde anneme güzel bir hediye alacağım. 

D) Ninem, 24 Mayıs 1928’de dünyaya gelmiş. 

 
 

13. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda 
kullanılmıştır? 
A) Boş sözlerle kimseyi kandıramazsın. 

B ) Annemin bu güzel yemeklerine herkes bayıldı. 

C) Minik sincap cevizin sert kabuğunu kolayca kırdı. 

D) Tatlı diliyle hepimizi etkilemeyi başardı. 

 

14. Suyun ne zaman içilmesi gerektiği görselle anlatılmıştır.  
 

 
Bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yatmadan önce bir bardak su içmek kalp krizini önler.  

B) Uyandıktan sonra iki bardak su içmeliyiz.  

C) Düşük kan basıncı için banyodan önce bir bardak su 
içmeliyiz. 

 D) Sindirim kolaylığı için yemekten önce bir bardak su 
içilmelidir. 

  
 
 
 

15. I. Çok çalışıyordu ..… bir türlü başarılı olamıyordu. 

II. Hiç iyi değildi ….. yine de onu görmeye gidecekti. 

III. Elbise sana yakışmış ….. daha uygun bir şey 

bulabiliriz. 

Verilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi 

yukarıdaki her üç cümle için de kullanılamaz? 

A) Oysaki          B) Fakat           C) Ancak          D) Ama 
  

 
 

16. Hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 

A) Yazarımız, geçtiğimiz günlerde son yazdığı kitabını 
yayımladı. 

B) Bana göre Karadeniz’in doğal zenginliği başka yerde 
yoktur. 

C) Çarşıdaki nefes kesici güzellikteki eski evleri 
gördünüz mü? 

D) Tepede önünüze göz alıcı bir manzara serilir. 
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