TÜRKÇE TESTİ
Karşılıksız sevgi, bir şeyi hiçbir beklentiye girmeden, özünden dolayı sevmektir.
Zaten sevgi karşılıksız oldu mu anlam kazanır. Sevgi o zaman sevgi adını hak eder.
Ana babanın yavrusuna karşı olan sevgisi böyle bir sevgidir. Bu sevgi karşılıksızdır
ve sevgilerin en soylu olanıdır. Özellikle ana, kendisinin bir parçası olan çocuğunu o
kadar sever ki onun için her şeyini verir; sütünü, uykusunu, zamanını, emeğini… Ana
babanın sevgisi ömür boyu devam eder. Dostların, arkadaşların sevgisi bazen
azalabilir ama ana baba sevgisi asla azalmaz. Çünkü bu sevgi karşılıksızdır.
Kardeş sevgisi de karşılıksızdır. Kardeş kardeşi herhangi bir beklentiye girmeden,
çıkar gözetmeden sever. Güzel sanatlara karşı duyulan sevgi de karşılıksızdır.
Mimari, resim, edebiyata olan ilgi ve sevgi karşılıksızdır.

(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)
Soru 1. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi karşılıksız sevginin
özelliklerinden değildir?
A) Hiçbir beklentiye girmeden sever.
B) Özünden dolayı sever.
C) Hiçbir zaman azalmaz.
D) Bazen azalabilir.

Soru 2. Yukarıdaki parçaya göre en soylu sevgi hangisidir?
A) Güzel sanatlara karşı duyulan sevgi.
B) Arkadaşa karşı olan sevgi.
C) Anne babanın çocuğuna karşı olan sevgisi.
D) Kardeş sevgisi.
Soru 3. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sevgi
B) Karşılıksız Sevgi
C) Kardeş Sevgisi
D) Dost Sevgisi
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Soru 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Deyimler

Anlamları

A) Kabak tadı vermek

Kötü duruma düşmek

B) Elden çıkarmak

Bir şeyi satmak, başkalarına devretmek

C) Dara düşmek

Para sıkıntısı çekmek

D) Omuz vermek

Birine destek olmak, yardım etmek

Soru 5.

Fatma öğretmen, sınıftan dört öğrenci seçerek
içinde mecaz anlamlı sözcük geçen birer cümle
kurmalarını istemiştir. Fatma öğretmen, buna
uygun cümleler oluşturan öğrencilere birer
dondurma verecektir.
Sibel: Tahtaya sol anahtarını çizdi.
Aynur: Sen bu işin üstüne çok düştün.
Erim: Yeni işine birkaç günde ısındı.
Mustafa: Ağacın kökleri çok derindeydi.
Buna göre Fatma öğretmen, hangi öğrencilere dondurma verecektir?
A) Sibel - Aynur
B) Aynur - Erim
C) Erim - Mustafa
D) Aynur - Mustafa

Soru 6. Aşağıda eşleştirilen sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?
A) Gülmek - ağlamak
B) Yaşlı – genç
C) Gelmek - dönmek
D) Gece - gündüz
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Soru 7.

I.
II.
III.

İnsanların birbiriyle anlaşmak için kullandıkları ses ve işaretlerin
tümüne ..……. denir.
Yazıda kullanılan ve seslerin yazıya geçirilmesini sağlayan
işaretlere …….. denir.
..…….. içinde çıkarılan seslerin, kurulan cümlelerin, vurguların ve
tonlamanın büyük önemi vardır.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşlukları hangi seçenekle doldurursak doğru olur?
A) Dil, alfabe, konuşma dili
B) Alfabe, harf, konuşma dili
C) Harf, alfabe, yazı dili
D) Dil, harf, konuşma dili

Soru 8. Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına göre sıralandığında hangisi sondan ikinci olur?

Soru 9.

A) Güvenmek

C) Güverte

B) Güvercin

D) Güvence

Sevmeyi öğrenmeye başlamalıyız tez elden. Bunun için de işe
kendimizden başlamalıyız. “Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek” adlı kitabın
yazarı: “Sevme eğitiminin ilk adımı, kendimi seviyorum, deme riskini göze
almaktır. Çünkü dünyada hiç kimseye sahip olamadığınız bir şeyi
veremezsiniz.” diyor. Biz de önce kendimizi sevmeliyiz. Sonra da herkesi,
her şeyi sevmeyi öğrenmeliyiz.
Yoksa pişmanlıklar hiçbir zaman yakamızı bırakmaz.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pişmanlık
B) Kendimizi sevme
C) Sevmeyi öğrenme
D) Yaşamak
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SABAH
Sabah ufkun kenarından
Yavaş yavaş yükseliyor
Köyün yüce dağlarından
Serin nefesler geliyor
Sarı, yeşil, mavi, renk renk
Çiçekler açmış ovada
Kelebekler benek benek
Dolaşıyorlar arada
Gece yorgun akan ırmak
Tatlı seslerle coşuyor
Artık herkes uyanarak
Kendi işine koşuyor
Yalnız küçük bir çocuk var
Karşıki evde uykuda
Uyanacak şimdi o da
Köydeki bütün horozlar
Diyorlar ki: Uyan uyan!
Tembel olur çok uyuyan
Orhan Seyfi ORHON
(10, 11 ve 12. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplandırılacaktır.)
Soru 10. Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmaktadır?
A) 5

B) 15

C) 18

D) 20

Soru 11. Şiirde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Renklerin güzelliğinden
B) Sabah olunca doğanın ve canlıların durumundan
C) Her sabah geç uyanan çocuktan
D) Bahar mevsiminde sabahın güzelliklerinden

Soru 12. “Sabah” şiirinde insan özelliği kazandırılan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çiçek

B) Horoz

C) Kelebek

D) Ev
4

Soru 13. “Bu kitap çok güzel ama ...” cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse
cümlenin anlamı bozulur?
A) Oldukça pahalı.
B) Son baskısı tükenmiş.
C) Şimdi alamayız.
D) Benim de var.

Soru 14.

I.
II.
III.
IV.

Bu fıkrayı kitaptan okudum.
Kedi bahçedeki ağaca çıktı.
Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
Barışmaları için kardeşim aracı oldu.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?
A) I

Soru 15.

B) II

I.
II.
III.
IV.
V.

C) III

D) IV

Sınıfını geçiyor
İşlerinde babasına yardım ediyordu
Ve yaz tatillerinde
Henüz ilkokul çağında olan Fatih
Elinden geldiğince

Yukarıdaki cümle parçacıklarının en anlamlı ve kurallı sıralanma şekli hangisidir?

A) IV-I-III-II-V
B) I–II–III-IV-V
C) V-IV-II-III-I
D) IV-I-III-V-II
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Soru 16.
Şairin şiirlerinde Türk milletinin hürriyet savaşı anlatılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede yer alan sözcüklerden kaç tanesi Türkçenin
ses yapısına uymaz?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Soru 17. “Masa” ile “göz” arasında bir anlam ilişkisi vardır. “Elbise” kelimesi ile
aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki kurulabilir?
A) Cep
B) Kumaş
C) Kol
D) Terzi

Soru 18.

“Cümleler Yarışıyor” yarışmasında cümleler, kalınlık - incelik
uyumuna uymayan sözcüklerin sayısına göre dereceye gireceklerdir.

Herkes geceleyin dışarı çıkmak istemez, evde kalıp kitap okumak da ister.
Yapacağı önemli işleri unutmamak için düzenli olarak yazıyor, altını kırmızı
kalemle çiziyordu.
Biliyorsun ki sabahleyin odamdaki sandalye kırıldı.
Buna göre cümlelerin ödül törenindeki dizilişleri hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

A)

B)
2

1

2

3

C)

1

3

D)
2

1

3

2

1

3
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ULUDAĞ
Gökten yere düşen pamuk parçacıklarını andıran kar taneleri yerde de bir
başka güzellik sergiler. Her yeri kaplayan el değmemiş beyazlık, sonsuz coşku
ile doldurur yürekleri. Bu beyazlıkta yaşlıları bile çocuklaştıran bir neşe
gizlidir. Kartopu oynamak, kardan adam yapmak, kızak kaymak ve kayak… Bu
dörtlü, kışın vazgeçilmez eğlencesi aynı zamanda. Karlarla kaplı dağlar, doğal
güzellikleri ve değişik eğlenceleri ile farklı bir tatilin keyfini çıkarmak
isteyenlerle dolu Ilgaz Dağı, Kartalkaya, Elmadağ ve ilk göz ağrısı Uludağ.
Ülkemizin en uzun kayak pistlerine ve en güzel tesislerine sahip olan Uludağ’a
çıkmak bile ayrı zevk. Yol boyunca sıra sıra dizili çam ağaçlarının beyaz yükü,
ağaç dallarındaki kar çiçekleri, efsanevi bir ormanı çağrıştırır. Zirveye
ulaştığınızda pamuk tarlasındaki rengârenk çiçekleri andıran kayakçıların
coşkulu uğultusu sarıverir etrafınızı.
Mükerrem EKMEN
(19 ve 20. sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
Soru 19. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangileri çıkarılabilir?
I.

Kar yağınca herkes neşelenir.

II.

Kartopu oynamak bir kış eğlencesidir.

III.

İnsanlar eğlenmek ve dinlenmek için kış mevsimini bekler.

IV.

Elmadağ, tatil keyfi yaşamak için uygundur.

A) I – III – IV

B) I – II – III

C) II – III – IV

D) I - II - IV

Soru 20. Parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?
A) Gökten yere düşen pamuk parçacıklarını andıran kar taneleri yerde de bir başka
güzellik sergiler.
B) Yol boyunca sıra sıra dizili çam ağaçlarının beyaz yükü, ağaç dallarındaki kar
çiçekleri…
C) Zirveye ulaştığınızda pamuk tarlasındaki rengârenk çiçekleri andıran kayakçıların
coşkulu uğultusu sarıverir etrafınızı.
D) Bu dörtlü kışın vazgeçilmez eğlencesi aynı zamanda.
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Soru 21.
Çaydanlık, doğum, bitki, süslü

Lefkoşa

Çiçekçi, morluk, sözlü, beyazlık

Güzelyurt

Sargı, süzgeç, bulmaca, iyilik

Girne

Saygı, atkı, dinleyici, binici

Mağusa

Ali, tümünün isim kök olduğu kelimeleri takip ederse hangi şehre ulaşır?
A) Lefkoşa

B) Güzelyurt

C) Girne

D) Mağusa

Soru 22. Aşağıda hece ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hecelerde en az bir, en çok üç harf bulunur.
B) Her hecede mutlaka bir ünlü harf vardır.
C) Her hecenin bir anlamı olması gerekmez.
D) Bazı heceler tek başlarına birer kelimedir.

Soru 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem vardır?
A) Biraz sonra karşımda onu görmeyeyim mi?
B) Buraya gelmiş de bize uğramamış.
C) Keşke ona bu sözleri söylemeseydim.
D) Fırsat olsa da onu tekrar görebilsem.

Soru 24.

I. Bu akşam da teyzemler gelmedi.
II. Teyzemler en son geçen ay gelmişti.
III. Teyzemler her ay gelir.
IV. Teyzemler bu akşam yine gelmedi.
Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I – II

B) II – III

C) III – IV

D) I – IV
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“Nasıl oldu bilmiyorum, ayağımın kaymasıyla boylu boyunca
karların içine yuvarlandım. Artık yerimden kalkacak hâlim
yoktu. Yattığım yerden Elif’e baktım, o benden yüz metre
ileride yüksekte… Gülüyor, elini sallıyor. Hani trende, vapurda
uğurladığım yolcu elini sallar ya işte öyle… Kendi kendime
söylendim.
…
Gömüldüğüm karlardan kalktım. Sallana sallana asfalta indim.
Bir sıcak kahveye girip çay içecektim. Üç beş kuruştan ikisi
düşmüş. Arandım, bakındım, parayı koyduğum pantolon
cebim delinmiş.” O günü asla unutamam.

Soru 25.

Ebru öğretmenin, öğrencilerine okuduğu yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anı

B) Hikâye

C) Biyografi

D) Gezi Yazısı

Soru 26.
Öğrenci
Saner
Hatice
Ali
Emine

Özel İsim
Türkçe
Lefkoşa
İnsan
Türk

Somut İsim
Hayal
Çiçek
Kapı
Zekâ

Çoğul İsim
Kitaplar
Sular
Evler
Kediler

Hangi öğrencinin verdiği örnekler yanlış değildir?
A) Saner

B) Hatice

C) Ali

D) Emine

Soru 27.
Mark Twain( ) Florida( ) da doğdu( ) ( )Her zaman doğruyu söyle( ) ne
dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın( ) ( ) diyen yazar dünya klasiklerine
adını yazdırdı( )
Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen boşluklar aşağıdaki seçeneklerin
hangisiyle doldurulmalıdır?
A) ( ; ) ( ’ ) ( , ) ( “ ) ( , ) ( . ) ( ” ) ( . )
B) ( , ) ( , ) ( . ) ( “ ) ( , ) ( , ) ( ” ) ( . )
C) ( ; ) ( ‘ ) ( . ) ( “ ) ( , ) ( . ) ( ” ) ( . )
D) ( , ) ( ‘ ) ( . ) ( “ ) ( , ) ( . ) ( ” ) ( . )
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Soru 28.

Tozlu yollarda gidebildiği kadar uzağa gitmek, sonsuzlukta
kaybolmak istiyordu.
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcüklerin yapısı sırasıyla hangi seçenekte
verilmiştir?

A) Türemiş-türemiş-basit-türemiş-birleşik
B) Türemiş-basit-türemiş-türemiş-basit
C) Türemiş-basit-türemiş-birleşik-basit
D) Türemiş-basit-birleşik-türemiş-basit

Soru 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “tümleç-özne-tümleç-yüklem-tümleç”
şeklindedir?

A) Dün Hasan geldi işten yorgun argın.
B) Durmadan karıncalar yiyecek taşıyordu yuvalarına.
C) Bizim sınıf bilgi yarışmasına yarın okulda katılacak.
D) İlkbaharda çiçek açar ağaçlar bahçelerde.

Soru 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Ankara’dan Perşembe günü ayrılacaklarmış.
B) Her yıl 15 Haziran’da tatile çıkarız.
C) Sabah okula giderken Ahmet Bey’i gördük.
D) Serpil ablam bizi evine davet etti.
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Soru 31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemektedir?
A) O, başarılı bir öğrencidir.
B) Büyük, güzel, bakımlı bir bahçem olsa.
C) Bebeğin küçük elleri, ayakları ve gözleri vardı.
D) Kendine yeni giysiler almış.

Soru 32. Aşağıdaki şiirde kaç tane zamir vardır?

Bütün sevgimi atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
Elverir ki bir gün bana derinden
Ta derinden bir gün bana gel desin
A) 4

Soru 33.

B) 6

C) 7

D) 8

Bir çocuk olsam,
Sarılırdım annemin kollarına.
Koşardım samanyolunda.
Koşardım hiç durmadan,
Nice güzel oyunlara…
Bir çocuk olsam,
En güzel şekilde sarılırdım kitaplara,
Koşardım umut yolunda.
Nice güzel yıllara!
Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap sevgisi
B) Çocukluğa duyulan özlem
C) Anne sevgisi
D) Oyun sevgisi
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Soru 34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı diğerlerinden farklıdır?
A) Buğdayı ambara döktük.
B) Akşamdan önce geliriz.
C) Dün parka gittik.
D) Çalışmaya erkenden başladınız.

Soru 35.
“Ahmet, aklında kırk tilki dolaştırır, kırkının da kuyruğunu
birbirine değdirmezdi. Çenesi iyi laf yapar, birisine bir işi düştüğü
zaman ağzından girer, burnundan çıkar, mutlaka o işi yaptırırdı.
Aklına koyduğunu yapan birisiydi.
Ahmet için yukarıda anlatılanlardan hangisi söylenemez?
A) Her istediğini yapan
B) Laf ebesi
C) Kurnaz
D) Alçakgönüllü

Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için bir sonraki
sayfaya geçiniz.
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