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1. “İşçi” ile “fabrika” arasında bir ilişki vardır. “Arı” ile aşağıdakilerden hangisi arasında
buna benzer bir ilişki vardır?
A) Bal

B) Petek

C) Çiçek

D) Kovan

2. “Galip” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenik

B) Güçlü

C) Üstün

D) Yoksul

3. Aşağıdaki dört sözcükten üçü birbirine benzemektedir. Farklı olan sözcük
hangisidir?
A) Menekşe

B) Gül

C) Karanfil

D) Çiçek

4. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi baştan ikinci olur?
A) Duman

B) Dayak

C) Düdük

D) Doğan

5. Aşağıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle kurarsak sondan üçüncü sözcük
hangisi olur?
“Yaşlı – bastonuna – sessizce – dayanarak – uzaklaştı – adam”
A) Bastonuna

B) Yaşlı

C) Dayanarak

D) Sessizce

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı
ötekilerden farklıdır?
A) Duvara sağ omzunu çarpmış.
B) Rahat nefes alamayınca burnundan ameliyat oldu.
C) Saksıdaki çiçeği sökünce annesi kızdı.
D) Toplantıdan fikrini söylemeden çıkıp gitti.
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7. Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekteki sözcükler
getirilebilir?
□
A) Burnu
B) Dergi
C) Sabrı
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8. “-cık” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine küçültme anlamı katmamıştır?
A) Kardeşim bademcik ameliyatı oldu.
B) Yavrucuk açlıktan uyuyamıyor.
C) Sözcüklerini seçerek konuştu.
D) Düğündeki küçük gelincikler çok sevimliydi.
9. Bir cümle tamamıyla isimlerden oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün
sözcükler isimdir?
A) İnsan tatlı dille avlanır.
B) Benimle gelmeyeceğini söyledi.
C) Ne verirsen elinle, o gelir seninle.
D) Bahçe kapısının rengi mavidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi hem özel hem de cins isim olarak kullanılamaz?
A) Kaya

B) Kitap

C) Pamuk

D) Sevgi

11. I. Sonucu değiştirmek mümkün değil.
II. İleride gazeteci olacağını söyledi.
III. Yalnız taştan duvar olmayacağını anladı.
Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili isimlerin yapıları bakımından çeşitleri hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Türemiş - Türemiş - Basit
B) Birleşik - Basit - Basit
C) Birleşik - Türemiş - Basit
D) Basit - Türemiş - Basit

12. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır?
A) Çiçek

B) Sandalye

C) Kitap

D) Kale

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?
A) Hangi kapıyı açayım?
B) Hangi dağda kurt öldü?
C) Hangisini istiyorsun?
D) Siz hangi filmi izlediniz?
14. “Çürük iple kuyuya inilmez.” atasözündeki altı çizili sözcüğün türü nedir?
A) Zamir

B) İsim

C) Sıfat

D) Fiil

15. “Ağaç, yaş iken eğilir.” atasözünde yer alan tümleç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç

B) Yaş

C) Yaş iken

D) Eğilir

16. Dervişe sormuşlar ( ) ( ) Niçin böyle üstün başın perişan, neden böyle pis
geziyorsun ( ) ( ) Derviş cevap vermiş ( )
Yukarıdaki parantezlerin içerisine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A) (:) (“) (?) (“) (:)
B) (:) (“) (.) (“) (!)
C) (;) (-) (?) (-) (;)
D) (;) (“) (?) (“) (:)
17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki” lerin hangisi doğru yazılmıştır?
A) Sendeki bu telaşı anlayamıyorum.
B) Masada ki vazo kırırldı.
C) Senin ki çok güzel.
D) Kütüphanende ki bütün kitapları okudun mu?
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem yazım hem de noktalama yönünden
doğrudur?
A) Lefkoşa, K.K.T.C.‟nin başkentidir.
B) Lefkoşa, KKKTC‟nin başkentidir.
C) Lefkoşa KKTC‟nin başkentidir.
D) Lefkoşa KKTCnin başkentidir.

19. I. Çiftçiler tarlaları sürüyor.
II. Annem yüzüne krem sürdü.
III. Ben de araba süreceğim.
IV. Olaylar hâlâ sürüyor.
“Sürmek” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

20. “Oyun” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuklar bahçede oyun oynuyor.
B) Karaman‟ın koyunu, sonra çıkar oyunu.
C) Benimle oyun oynama.
D) Yazarın son oyunu sahnelendi.
21. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Hiç konuşmayanlar, söz söylemez hâle gelenler”
için kullanılır?
A) Kılı kırk yarmak
B) Dut yemiş bülbüle dönmek
C) Can kulağıyla dinlemek
D) Kulak asmamak
22. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Dere

B) Yaz

C) Ak

D) Yüz

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanllık” söz konusudur?
A) Ne yapıp edip bu işi başaracağım.
B) Nereden düştüm bu çölün ortasına, bilmem ki!
C) İhtiyar adam “Hey gidi gençlik yılları, hey!
D) Ne diye onu bırakıp başkalarıyla geziyorsun?
24. “Ağaçlara tırmanmanı istemiyorum; ............. düşmenden korkuyorum.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
A) Çünkü

B) Ama

C) Dolayısıyla

D) İçin

25. İnsan, doğa koşullarını aşmakla varlığını sürdürmüştür. Aklını ve ellerini
kullanarak alet yapmış, ayakta kalmayı başarmıştır. Hayvan tek başına bir varlık
olarak kaldığı halde insan toplumsallaşmıştır.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklın önemi
B) Hayatın zorluğu
C) İnsanın varlığını nasıl sürdürdüğü
D) İnsanın yalnızlığı sevmediği
26. Etrafındakiler, yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler: Yüz güzelliği, selvi
boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise: “Ben onun için iyilik diliyorum. Çünkü
sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir. İyilik ise tükenmez bir
hazinedir.” demiş.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu
B) insanlarla çiçeklerin birbirine benzediği
C) İyiliğin, geçici güzellikten önemli olduğu
D) Bilge kişilerin sözlerine değer verildiği

27. Çocuklara karşı – içinde – sevgi vardı – çok büyük – bir
1
2
3
4
5
Yurarıda karışık olarak verilmiş sözcük ve sözcük gruplarını nasıl sıralarsak
doğru ve kurallı bir cümle oluştururuz?
A) 1 – 4 – 5 – 3 – 2
B) 1 – 2 – 4 – 5 – 3
C) 2 – 1 - 5 – 3 – 4
D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1
Çocukluk mevsimi ne çabuk geçti,
Hayaller güzeldi, düşler güzeldi...
Annelerin yüzü daha güleçti,
Baharlar güzeldi, kışlar güzeldi...
Bulutlar üstüne ne düşler kurdum,
Sapanla devleri gözünden vurdum,
Gece Kaf Dağı‟na çıkıp oturdum,
Zümrüt Anka denen kuşlar güzeldi...
Bülent ÖZCAN
(28, 29 ve 30. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplandırılacaktır.)

28. Şiir kaç dizeden oluşmuştur?
A) 2

B) 8

C) 4

D) 12

29. Şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamsarlık
B) Özlem
C) Doğa Sevgisi
D) Pişmanlık
30. Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çocuk ve Oyun
B) Çocukların Güzelliği
C) Çocukluk ve Zaman
D) Çocukluk Mevsimi

English Questions
Choose the correct answer.
1- Tom usually ____ at his grandparents‟ house on Sundays.
a) stay

b) is staying

c) stays

d) stayed

2- I need ____ apples because there aren‟t ____ in the fridge
a) any / some

b) some / an

c) an/ an

d) some / any

3- There is a party _____ Friday ____ 3 o‟clock.
a) on / at

b) at / at

c) at / to

d) in / on

c) has got

d) have got

4- My dog ____ big teeth.
a) is

b) are

5- How ____ trees ____ there in your garden?
a) much / is

b) many / are

c) many / is

d) much / are

6- In summer the weather is usually ____ in Cyprus.
a) sunny

b) cold

c) snowy

d) rainy

7- My brother is shouting at me. He is very ____.
a) happy

b) angry

c) friendly

d) dirty

c) can‟t / can‟t

d) can / can‟t

8- Laura ____ run fast but I ____.
a) is / am

b) can / can

9- There are four ____ in a year.
a) days

b) months

c) seasons

d) months

10- Tom always helps ____ with my homework.
a) I

b) my

c) mine

d) me

c) sleep

d) are sleeping

11- Shh! Be quiet! The babies ____.
a) is sleeping

b) sleeps

12- Tim is twelve. ____ lives in a small town with ____ family.
a) He / her

b) She / his

c) He / his

d) He / he

c) Where

d) What

13- A: „____ is the meeting?‟
B: „It‟s tomorrow.‟
a) When

b) Which

14- In summer I always wear my ____ because it‟s hot.
a) coat

b) gloves

c) boots

d) shorts

15- Wednesday is the______day of the week. We have a P.E. lesson _______that
day.
a) third – on

b) three – in

c) third – in

d) three - on

