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1. “Bazı hastalıklara mikroplar değil beslenme yol açar. 

Örneğin uzun süre yeteri kadar C vitamini almayan biri 

iskorbüt hastalığına yakalanabilir. D vitamini eksikliği 

raşitizme, demir eksikliği kansızlığa, iyot eksikliği de 

guatr hastalığına yol açabilir. Sağlıklı kalmak için 

mikroplardan korunmak kadar dengeli beslenmeye de 

dikkat etmek gerekir.” 

Metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? 

A) Vitaminler sağlığımız için önemlidir. 

B) Sağlıklı olmak beslenme ve kendini korumaya 

bağlıdır. 

C) Hastalanmamak için C vitamini almalıyız. 

D) Sağlık için vitaminlere ihtiyacımız vardır. 
  
2. Gece yarısı çalan zil ile tüm ev halkı isimsiz bir korkuyla 

ayağa kalktı. Baba çalınan kapının önünde durdu. Bu 
yaşanan normal bir durum değildi. O yüzden tüm 
dikkatler açılacak olan kapıdaydı. Baba kapıya yöneldi, 
yavaşça kilitleri çevirip kapıyı açtı. Ve karşılarında, evin 
abisi… Askerden dönünce sabah olmasını beklemeden 
eve gelmişti. Herkes derin bir nefes aldı ve gergin ortam 
yerini neşeye bıraktı. 

Metinde hangi duyguya yer verilmemiştir? 

A) Kuşku             B) Hüzün      C)  Korku             D) Sevinç 
  

 
3. Kursumuzda derinlemesine sohbetlerimiz de oluyor. 

Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam, hangi 
cümlede vardır? 

A) Çok ileriye gitmeyin, boyunuzu aşmasın su. 

B) Bizimle basit sohbetler yapmaktan bıkmadın mı? 

C) Ayrıntılı ve dolu dolu bir söyleşiydi. 

D) Gülmekten yıkıldı bütün salon. 

  
 

4. Hangisinde farklı türde bir tamlama kullanılmıştır? 

A) Yeni oyunumuz çok beğenildi. 

B) Arkadaşım, hangi soruyu yapamadın? 

C) Üç kişiyle mücadele ediyorum. 

D) İnsanların kaygıları yüzlerinden okunuyor. 

  
 

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili ifadelerden 
hangisinin anlama olan katkısı diğerlerinden farklıdır? 

A) Bu konuda seni uyardım lakin beni dinlemedin. 

B) Hava çok soğuk buna rağmen dışarıya tişörtle çıkıyor. 

C) Okula yine geç kaldım oysaki bugün erken kalkmıştım. 

D) Başarının şartı düzenli çalışmak bununla birlikte 
sakinliğini koruyabilmektir. 

6. Toplumda bulunan sorumluk duygusu kişinin ilk önce 
kedisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların 
korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre 
temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur. 
Toplum olarak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz 
tutulması vatandaşlık görevimizdir. 

Paragraf hangi soruya cevap olarak yazılmıştır? 

A) Çevreyle ilgili duyarlılık kimin görevidir? 

B) Kişilerin birbirine saygı duyması neye bağlıdır? 

C) Çevremizi temiz tutmak için nelere dikkat etmeliyiz? 

D) Toplum olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız? 
  

 

7. Grup ilerlemiş, köy kahvesinden içeri giriyordu. Nihayet 
hepsi kahvede toplanmıştı. Yaşlı amcalar, “Bu 
çocukların ne işi var burada?” dese de sohbet başladı. 

Hangisinde, altı çizili kelimenin anlamını karşılayan bir 
ifadeye yer verilmiştir? 

A) Bunca çalışmamızın karşılığını yarın göreceğiz. 

B) Ödevini bitirdiği için kendini rahat hissediyordu. 

C) Söylediklerime sonunda o da hak vermişti.  

D) İstenenleri mutlaka eksiksiz bulup getirmelisin. 

  
8.  Yolunu kaybettiğini anlayınca kara kara düşündü. 

 Şehrin üzerinden geçen uçak, ince çizgiler bırakarak 
gözden kayboldu. 

 Bahçelerin arasında tembel tembel yürüyen köpeğin 
havlamasıyla ödü patladı. 

 Yıldırımların düştüğünü görmek kanını dondurdu. 

Hangisi altı çizili söz gruplarından birinin anlamı 
değildir? 

A) Çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak 

B) Kendinden geçercesine üşümek  

C) Aşırı derecede korkmuş olmak 

D) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak 
  

 

9. Sesin nerde kaldı, her günkü sesin, 
Unutulmuş güzel şarkılar için 
           I 

Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan 
                   II 
Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu'dan 
                         III 

Sesin nerde kaldı? Kar içindesin! 
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin yapısı 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 
 

A) Basit – Türemiş - Birleşik 

B) Türemiş – Basit - Birleşik  

C) Basit – Birleşik – Türemiş 

D) Türemiş – Basit - Basit 
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10. İlkbahar Ekinoksu/ Nevruz 

Gece ve gündüzün eşitlendiği bugün, ilkbaharın 
başlangıcıdır. Eski takvimlerde yıl, bugünle başlatılır. 
Çünkü tohumların atılacağı, bitkilerin yeşereceği, 
hayvanların kış uykusundan uyanacağı, göç edenlerin 
döneceği mevsim gelmiştir. Nevruz; yeni gün, diriliş, 
uyanış zamanıdır; tüm canlıların kutlu mevsimi, yaşamın 
doğum günü, yeşermenin vaktidir. Bugün açan ilk çiçeğe 
baharın müjdecisi olarak nevruz adı verilmiştir. Bugün 
çocuklar, kırlardan çiğdem türü yenilebilir çiçekler 
koparır, sonra da kapı kapı dolaşarak tahıl ve meyve 
toplarlar. Gün sonunda birikenlerle pilav pişirilir, hep 
birlikte yenir.  

Verilen metinden hareketle hangisine ulaşılamaz? 

A) Nevruz tüm canlılar için önem taşır. 

B) Nevruz, tabiatın uyanma zamanıdır. 

C) Günümüzde takvimler nevruza göre 

düzenlenmektedir.  

D) Bahar başlangıcı türlü etkinliklerle kutlanmaktadır. 

  
 

11. “Meraklı çocuk soru sorar, onun bu davranışını 
engellemezseniz yeni şeyleri keşfetmesine bir adım daha 
yaklaşmasına vesile olursunuz.” Cümlesinde koşul- şart 
ifadesi yer almaktadır. 

Hangisinde koşul şart anlamı vardır? 

A) Sınıfta çocuklar için soru sorma ortamı yaratmalıyız. 

B) Özgürce düşünürsek ilerleyebiliriz. 

C) Sağlığımız için evde kalmalıyız. 

D) Çok yorulduğu için uyuyakalmış. 

  
 

12.  Türkiye'nin elektrikli otomobili, 27 Aralık 2019 Cuma 
günü tanıtıldı.  

 
Buna göre, 
1. Elektrikli otomobil ülkemiz sınırlarında üretilecektir. 
2. Üretilecek otomobil sayısı beş yılda 175 bin adet 

olacaktır.  
3. Üretim tesisinde görev alacak kişilerin sayısı 

belirlenmiştir.  
4. İlerleyen yıllarda benzinli modelleri de üretilecektir.  

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?  

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

13. Okuyacağını düşündüğüm için sana bu kitabı önerdim. 

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Çok yorulduğum için biraz dinlenmek istedim. 

B) Kötü alışkanlığından kurtarmak için her şeyi yaptım. 

C) Senin için yapmayacağım hiçbir fedakârlık yoktur. 

D) Kitabı daha iyi anlayabilmek için bir köşeye çekildi.  

  
14. Tezat(Zıtlık): Birbirine zıt olan düşünce, kavram, duygu 

veya hayali bir arada söyleme sanatıdır. Bunun için, 
genellikle birbirine zıt sözcüklerden yararlanılır. 
 

Açıklamaya göre hangisi tezat söz sanatı için örnek 
olamaz? 
 

A) Nedensiz bir çocuk 

     ağlaması bile   
    Çok sonraki bir  
    gülüşün başlangıcıdır 

 
 

C) Varsın yaz biterse bitsin 

    Sıcak bir kış getir bana 
    Uykumda sarılmam için 
    Sonsuz bir düş getir bana.  
 

 
  
15. Leylekler, yazın habercisi kuşlardandır. Tarım alanlarını 

çeşitli zararlılardan arındırdığı için çiftçilerin sevgilisidir. 
Göçmenliğinden sebeple leyleğe “hacı baba” adı 
takılmış, leyleği havada görmek o yıl çok gezileceğine 
işaret sayılmıştır. Leylekler şubat ortasından itibaren 
gelmeye başlarlar. Önce erkek leylekler gelir ve 
şanslılarsa bir önceki yıldan kalan yuvalarını bulup 
konar, biraz dinlendikten sonra yuvanın bakımını 
yaparak dişi leyleği beklemeye başlarlar.  

Metnin konusu en kapsamlı biçimde hangisinde ifade 
edilmiştir? 

A) Leylekler ve yaşamı 
B) Leyleklerin göç serüveni 
C) Çiftçiler ve leyleklerin yararları 
D) Leylek yuvalarının bakımı 

  
16. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen 

kelimeler büyük harfle başlar: 

  
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık 
yapılmıştır? 
A)                                               B) 

      
      
C)                                           D)  

 

B) Hiçbir vakit tam karanlık 

değil gece 
      Kulak ver dinle 
      Her acının sonunda 
      Açık bir pencere vardır 
      Aydınlık bir pencere 

 
D) Annesi gül koklasa 

     ağzı gül kokan çocuk 
     Ağaç içinde ağaç  
     geliştiren tomurcuk  
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