TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF GENEL TEKRAR
TEST SORULARI
SORU 1
Ben artık korkmuyorum
Her şeyde bir hikmet vardı.
Gecenin sonu seher,
Kışın sonunda bahar.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi
ağır basmaktadır?
A) Yalnızlık
B) Sevgi
C) Umut
D) Özlem
SORU 2
Dil bir milletin mantığıdır. Dil bir milletin
şarkısıdır, geçmişi, bugünü, geleceğidir. Dil bir milletin
ta kendisidir. Milletin olmadığı yerde dil de yoktur.
İnsan canlı bir varlıksa, dil de canlı bir varlıktır.
Canlıların yaşamadığı yerlerde dil de yaşayamaz.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Dilin temeli seslere dayanır.
B) Dil canlı bir varlıktır.
C) Dil ancak milletle birlikte var olabilir.
D) Dil milletin özelliklerini gösterir
SORU 3
Başımızdan geçen önemli olayların anlatıldığı yazı
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Anı
C) Hikaye
D) Deneme
SORU 4
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “abartmayı seven “ bir
insanı nitelemek için kullanılmaz?
A) bire bin katmak
B) canla başla çalışmak
C) pire için yorgan yakmak
D) pireyi deve yapmak
SORU 5
Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının bir
özelliğidir?
A) Bilgi ve belgelere dayalı olarak yazılır.
B) Yazarın amacı yazdıklarını ispatlamaktır.
C) Tanık gösterme tekniği kullanılır.
D) Gezip görülen yerlerin önemli özellikleri anlatılır.
SORU 6
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül kaldırılırsa
anlam karışıklığına neden olur?
A)
Geç
kalınca,
onu
aramaktan
vazgeçti.
B)
Köpekler, koşarak gözden kayboldular.
C)
Bir varmış, bir yokmuş diye başlar masallar.
D)
O genç, doktorla konuşmaya gitti.

SORU 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam
kayması vardır?
A) Annem akşama dayımlara gidecek.
B) Önümüzdeki ay İzmit’ e gideceğim.
C) Her gün bir saat kitap okurum.
D) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.
SORU 8
I- uygulanışıdır
II- değil
III- varlığı
IV- yasaların
V- olan
VI- önemli
Yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı bir cümle
kurulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi
olmalıdır?
A) I-II-III-IV-V-VI
C) VI-V-IV-III-II-I
B) VI-V-III-II-IV-I
D) IV-III-II-VI-V-I
SORU 9
“Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında
hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili
sözcüğün türü nedir?
A) Zaman zarfı
B) Yer-yön zarfı
C) Durum zarfı
D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı
SORU 10
Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile
çekimlenmiştir?
A) Tutmaz
B) Bıraksa
C) Görünür
D) Kalıyor
SORU 11
Bin bir derde uğradım ben bile bile
Neler çektim neler ben bu kafa ile
Yukarıdaki altı çizili ikilemenin cümleye kattığı
anlam aşağıdaki ikilemelerin hangisinde vardır?
A) Bu ülke için seve seve çalışırız.
B) Göz göre göre bu hatayı işledim.
C) Bula bula bunu mu buldun?
D) Onların hatalarını saya saya bitiremedim.
SORU 12
1. Sait Faik çok iyi bir yazardır.
2. Bu yol eskiden çok dikti.
3. İyi bir yazar, her gün yazı yazar.
4. Elma fidanını toprağa bu yıl dikti.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ek fiil
kullanılmıştır?
A) 1-3
B) 2-3
C) 1-4
D) 1-2

SORU 13
“O bizimle hiçbir yere gelmez.” cümlesindeki eylemin
kipi, zamanı ve şahsı aşağıdakilerden hangisidir?

A) haber kipi-geçmiş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
B) dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-2. tekil kişi
C) haber kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
D) dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
SORU 14
“Ablam İstanbul’dan bugün gelecek.” cümlesindeki
“bugün” sözcüğü zarf çeşitlerinden hangisidir?
A) Yer-yön zarfı B) Zaman zarfı
C) Durum zarfı
D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı
SORU 15
Aşağıdakilerden hangisi kurallı birleşik fiillerden
“tezlik” fiilidir?
A) Alıverdi
B) Yapabilirim
C) Düşeyazdı
D) Bakakaldı
SORU 16
Aşağıdakilerden hangisi isimden türemiş bir fiil
değildir?
A) Taşlamak
B) Şirinleşmek
C) Alınmak
D) Gözükmek
SORU 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş
bildirmektedir?
A) Biz, yeni bir eve taşındık.
B) Saçları bir sene içinde epey uzadı.
C) Bu kitapları çocuklara vereceğim.
D) Oraya sen de gelmelisin.
SORU 18
Aşağıdaki fiillerin hangisi farklı bir yolla
oluşturulmuştur?
A) Hayat bizi çok zor durumlarla karşılaştırabilir.
B) Öğretmeni okullar arası yarışmaya katılması için
teşvik ediyordu.
C) Birden, anahtarımı evde bıraktığımı fark ettim.
D) Onunla beraber gittiğime beni pişman etti
SORU 19
Yaşlı adam oldukça şaşkın ( ) bir o kadar da öfkeli
sordu bu kez ( ) "O türküyü söylüyor ve Burdurlu
değilim diyorsun öyle mi ( )" "Evet." diye yanıtladı
sanatçı ( )
Bu parçada parantezlerle ( ) belirtilen yerlere,
sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A) (,) (.) (?) (.)
B) (,) (.) (…) (.)
C) (,) (;) (!) (.)
D) (,) (:) (?) (.)

SORU 20
Aşağıdaki çekimli eylemlerden hangisi yapısına göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Yapmamalısın
B) Yapabilirsin
C) Yapıvermiş
D) Yapadur
SORU 21
I. Ben görmeyeli çok uzamışsın.
II. Bulaşık yıkarken tabakları kırdı.
III. Okuduğum fıkraya herkes güldü.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yüklem
görevindeki eylemlerin anlam özellikleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Oluş- kılış- durum
B) Durum- oluş-kılış
C) Kılış- durum- oluş
D) Durum- kılış- oluş
SORU 22
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil kipinde anlam
kayması vardır?
A) Bizim ailede her yaz pikniğe gidilir.
B) Güz döneminde daha başarılı olacağım.
C) Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor.
D) Burada öğrendiklerimizi sınavda uygulayacaksınız.
SORU 23
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi
yoktur?
A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
D) Sporcu dereceye girince takıma alındı.
SORU 24
Aşağıdaki fiillerden hangisi basit zamanlı bir
fiildir?
A) Annesi her zaman özenle bakardı.
B) Sakatlandığı için futbolu bıraktı.
C) Rüyasında en sevdiği arkadaşını görüyordu.
D) Karyolanın altına saklanmıştı.
SORU 25
Aşağıdakilerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A) Ben eve gelirken o bahçede oynuyordu.
B) Sende böyle mi düşünüyorsun?
C) Karşımda durmuş neler söylüyorsun.
D) Bu soruyu sınıfta cevaplandıracağız.
SORU 26
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) 1993’ten bu yana marangozculuk yapıyor.
B) Saat 15.00’de her zaman buluştuğumuz yerde seni
bekleyeceğim.
C) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilân edildi.
D) 29 Ekim Pazartesi günü okulumuzda tören
yapacağız.

SORU 27
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül(,)
diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Ayşe, Mehmet ve Ergün folklor çalışıyor.
B) Gömleğini, pantolonunu ütüledi.
C) Kahvaltısını yaptı, servise yetişti.
D) Parasına, eşyasına sahip olamamış

SORU 33
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, yardımcı
eylemle oluşan (isim+fiil) bileşik eylemdir?
A) Onun hayatı daha çok okumakla geçerdi.
B) Vatanseverliğinin derecesi tarif edilemez.
C) Vatan için her şeyini fedaya hazırdı.
D) Konuştuğu herkese bir şeyler öğretirdi.

SORU 28
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil vardır?
A) Eski günler yine gözümde canlandı.
B) Seneler sonra yurduna döndü.
C) Teyzemin kızı için bir oyuncak aldım.
D) Geceleyin bir ses böler uykumu.

SORU 34
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımında
yanlışlık yapılmamıştır?
A) Arkadaşımda olağanüstü bir bilgi var.
B) Hasan’da toplantıya gelecek.
C) Ankara da sular kesilmiş.
D) Bilgisayar da virüs bulundu.

SORU 29
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin
yapılışı diğerlerinden farklıdır?
A) Bu işi sen hak ediyorsun.
B) Söyledikleri karşısında donakaldık.
C) Kitabı bir çırpıda okuyuverdi.
D) Verilen soruları kendisi çözebilir.
SORU 30
“Güzel şeyler hep böyle sürüp gitmez. Kimi zamanlar
dünya başına yıkılır insanın; zor anlamsız, karanlık
anlardır bunlar. Yaşanmayan, sadece nefes alınıp
verilen günlerdir. Boğucu günler… Cahit Sıtkı’nın
dediği gibi, bu zamanlarda “Hiçbir şey insanı sarmaz,
kandırmaz. “Etrafındaki hiçbir şey zevk vermez olur.”
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından
hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Benzetme
D) Tanık Gösterme
SORU 31
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf zaman anlamı
taşımaktadır?
A) Sorunlarımızı konuşarak çözelim.
B) Golf oyunu ciritten esinlenerek ortaya çıkmamıştır.
C) Kardeşim sofrayı güzelce kurdu.
D) Öğlen arkadaşlarımızla oyun oynayacağız.
SORU 32
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi
olamaz?
A) Mektuplar sanatçıları ele veren ipuçlarıdır.
B) Şehirli olmak, onu tanımak ve sevmekle başlar.
C) Sanıldığı kadar kolay bir şey değildir bu.
D) Kütüphanemin karşısına geçip kitaplarımı
seyrettim.

SORU 35
“güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Güzel davranışlar sahibini yüceltir.
B) Güzel bir elbise almış.
C) Küçüklerine güzel davranmalısın.
D) Güzel bir evde oturuyor.
SORU 36
Aşağıdakilerden hangisi türemiş fiil değildir?
A) İyileşti
B) Üzüldü
C) Kavradı
D) Başardı
SORU 37
Aşağıdaki cümlelin hangisinde “ tatlı” sözcüğü zarf
olarak kullanılmıştır?
A) Onunla tatlı konuş.
B) Akşam tatlı yedik.
C) Tatlı söze kurban olurum.
D) Sohbeti çok tatlıydı.
SORU 38
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
A)İstediğiniz kitabı bir hafta içerisinde getirtebiliriz.
B)Çocuklardan biri, tahta köprüden düşeyazdı.
C)Orada olanları bize anlatıverin hele!
D)Bu şiiri, defterimize öğretmenimiz yazdırmıştı.
SORU 39
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı
bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Odun çuvallarını evin altındaki kömürlüğe
taşıyıverdiler.
B) Hastayı daha büyük bir hastaneye sevk etmişler.
C) Otobüs, viraja hızla girdiği için devrileyazmış.
D) Tezgahtaki meyvelerden ben de seçebilir miyim?

SORU 40
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit yapılı
bir fiildir?
A) Filmi izlerken hepimiz çok duygulandık.
B) Çukura giren arabanın arka lastiği patlamış.
C) Böyle kapalı ortamlarda çabuk sıkılır.
D) Çeşmeden güvercinler, serçeler su içerdi.
SORU 41
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil yoktur?
A) Her anne çocuğunu çok sever.
B) Ağacın dalları havuzun üstüne doğru eğilmiş.
C) Evin bütün odalarını yeniden boyatacak.
D) Anlattığı fıkra gibi olaylarla salondakileri güldürdü.
SORU 42
”Usta yazar, bu romanını otuz yaşında kaleme almış.”
Aşağıdakilerin hangisinin fiili, yukarıdaki cümledeki
fiille aynı yapıdadır?
A) Doktor, hastaları öğleye kadar bekletmiş.
B) Elbise siparişlerini zamanında yetiştirmişler.
C) Onun kaba davranışlarından herkes rahatsız oldu.
D) Bahçedeki meyve ağaçlarını budatacaktı.
SORU 43
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” sözcüğü
yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) Sınıfa yeni gelen arkadaşınıza yardımcı olun.
B) Bahçedeki üzümler daha yeni olmuş.
C) Babasının aldığı şemsiye kaybolmuştu.
D) Terliyken soğuk su içerseniz hasta olursunuz.
SORU 44
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
zaman zarfıdır?
A) Türkçeye fazla çalışmış.
B) Buradan koşarak geçti.
C) Evde uslu uslu oturuyor.
D) Kışın köye gideceğiz.
SORU 45
Aşağıdaki cümlelin hangisinde “ tatlı” sözcüğü zarf
olarak kullanılmıştır?
A) Onunla tatlı konuş.
B) Akşam tatlı yedik.
C) Tatlı söze kurban olurum.
D) Sohbeti çok tatlıydı.
SORU 46
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı
vardır?
A) Elindekini hemen yukarı çıkar.
B) Dolabın üst çekmecesini kapat.
C) Kedi yavaşça köşesine çekildi.
D) Hava soğudu, içeriye girelim.

SORU 47
“Babam, Ömer Seyfettin’in eserlerini sindire sindire
okur.” Cümlesindeki ikilemenin türü nedir?
A) Zaman zarfı
B) Durum zarfı
C) Yer-yön zarfı
D) Azlık-çokluk zarfı
SORU 48
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir
zarfla sağlanmamıştır?
A) Tiyatro biletini kim aldı?
B) Söylediklerimi neden dinlemek istemiyorsun?
C) Nasıl söylerim sınıfı geçemediğimi?
D) Ne düşünüyorsun bu konuda?
SORU 49
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil isme gelerek
onu yüklem yapmıştır?
A) Hani bu kitabı okumuştun?
B) En güzel renk sarıdır.
C) Keşke siz de oraya gelseydiniz.
D) Tiyatro bileti almıştınız.
SORU 50
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?
A) Gördüğüm çocuklar çok akıllıydı.
B) Bu akşam yine hüzünlüyüm.
C) Okuldan çıkınca eve gelsin.
D) Dün hava çok güzelmiş.
SORU 51
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ek fiilin geniş
zamanıyla çekimlenmiştir?
A) En sevdiği şey müzik dinlemek.
B) Köy havası çok güzelmiş.
C) Arkadaşımın babası doktordu.
D) Her zaman uykusu gelir.
SORU 52
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil
değildir?
A) Dünkü yarışmada çok heyecanlıydım.
B) Kardeşim bugün çok rahatsızmış.
C) Yarışmacıların hepsi başarılıydı.
D) Hiçbir zaman yalan söylememeliyiz.
SORU 53
Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı görevdedir?
A) Ahmet çalışkandır.
B) Oya hastaymış.
C) Film iyiydi.
D) Ali Gelecekti.
SORU 54
Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı görevdedir?
A) Aldığın kazak güzelmiş.
B) Yediğimiz yemek çok güzel.
C) Dünkü tiyatro güzeldi.
D) Güzelse tiyatroya gidelim.

SORU 55
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hikaye birleşik fiil
vardır?
A) Haftaya tiyatroya gidecekmiş.
B) Geçen hafta tiyatroya gidecektik.
C) Yağmur yağmazsa tiyatroya gideceğiz.
D) Dün tiyatroya gitmedik.
SORU 56
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil
yoktur?
A) Haftaya tiyatroya gidecekmiş.
B) Geçen hafta tiyatroya gidecektik.
C) Yağmur yağmazsa tiyatroya gideceğiz.
D) Dün tiyatroya gitmedik.
SORU 57
Cemal Safi, şair. 1938 yılında Samsun’da doğdu. Babası
merhum Mehmet Safi, annesi merhume Ayşe Safi'dir.
Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun
Sanat Okulunda son verdi. İlk şiirlerini Orhan
Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalarım Olmasa,
1991 yılında, Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak
iki yıl art arda yılın şairi seçildi. Türk Dil Kurumu
tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair
olarak ödüllendirildi.
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Otobiyografi
D) Biyografi
SORU 58
Aşağıdakilerin hangisinde “deyim” açıklamasıyla
birlikte verilmiştir?
A) Kötü haberi duyunca deliye döndü.
B) Deprem sırasında korkudan dili tutuldu.
C) Annesi, oğluna toz kondurmuyordu.
D) Eli açık biriydi, insanlara karşı cömertti.
SORU 59
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzından
yapılmıştır?
A) O gün akşama kadar canım sıkıldı, bir tek kelime
etmeden dışarı çıktım. Yapılacak çok iş vardı ama
bende güç kalmamıştı.
B) Ağzını musluğa dayayarak kana kana su içti; akan
suda kollarını, yüzünü yıkadı. Biraz kendine gelmişti.
Artık okulun yolunu tutabilirdi.
C) Önümde nasıl geçireceğimi bilmediğim bir gece ve
ertesi günün beni şimdiden korkutan uzunluğu vardı.
Böyle zamanlarda kendimi çok çaresiz hissediyordum.
D) İlkokul beşinci sınıftayken odalarının kapıları
bahçeye açılan bir evde oturuyorduk. Odamızın
kapısını açınca kar ve buzla karşılaşırdık. Saçaklardan
öyle uzun buzlar sarkardı ki...

SORU 60
Gittiğimiz yerde bize güzel şeyler ikram ettiler ( )
pastalar, börekler, çörekler ( ) O gün karnımızı iyice
doyurduk ( )
Bu cümlede boş parantezlere sırasıyla hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (…) (.)
B) (;) (.) (,)
C) (.) (:) (,)
D) (;) (…) (:)
SORU 61
Aşağıdakilerden hangisinde olay üçüncü kişi
ağzından anlatılmıştır?
A) Yavaşça kapıyı açtım ve bağcıklı ayakkabılarımı
giydim. Korkuluklara tutunarak merdivenleri teker
teker inmeye başladım. Merdivenlerden inerken
komşumuzun köpeği Çakıl’ın sesini duydum. O da benim
gibi erken kalkmış olmalıydı. Onu da yanıma almak iyi
bir fikir gibi görünüyordu.
B) Dedemin köyü çok güzel ve eğlenceli bir yer. Bu yaz
orada annemle meyveler topladık, kelebeklerin
peşinden koştuk, çeşit çeşit tohumlar gördük.
Tohumların hepsi birbirine benziyordu.
C) Nuriye, sepetine meyveleri doldurmuş, annesiyle
birlikte evin balkonuna gelmişti. Etrafta derin bir
sessizlik vardı. Bahçedeki ağaçların hışırtısı
duyuluyordu bazen.
D) Haydarpaşa İstasyonu’nun bekleme salonundaydım.
Sessiz sedasız insanlar vardı çevremde. Hemen yanı
başımda iki bayan mahzun mahzun düşünüyordu.
Bunlardan genç olanı, konuşmak için hazırlık yapıyor
gibiydi.
SORU 62
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması
vardır?
A) İnsanlar çocuklarına hoşgörüyü öğretmeli.
B) Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor.
C) Güneş tutulmasını ilk kez çocukken izlemiş.
D) Yaz tatilinde bağlama kursuna yazılacağız.
SORU 63
Anlattığı şeyleri şaşkınlıkla dinledim geçen gün.
Bu cümledeki altı çizili zarfların türleri
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Miktar zarfı - Durum zarfı
B) Durum zarfı - Soru zarfı
C) Durum zarfı - Zaman zarfı
D) Miktar zarfı - Zaman zarfı
SORU 64
“Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında
hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili
ikileme cümleye hangi anlamı katmıştır?
A) Zaman
B) Yer-yön
C) Durum
D) Azlık-çokluk (miktar)

SORU 65
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam
vardır?
A) Güvenlik kameralarını kontrol ettik.
B) Doğayla iç içe olmak ona keyif verir.
C) Kuzenimle beraber yat gezisine katıldık.
D) Bundan böyle onu aramayacağım.
SORU 66
“içeceksin – bakıştılar – düşeyazdım” fiillerinin
yapıları, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
A) Basit – Birleşik - Türemiş
B) Birleşik – Basit – Türemiş
C) Basit – Türemiş - Birleşik
D) Türemiş – Basit - Birleşik
SORU 67
Aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla iş, oluş ve durum bildiren fiillerin üçüne de örnek vardır?
A) Kırmak – yaşlanmak - uyumak
B) Kesmek - oturmak - kaçmak
C) Solmak - ağlamak – gülmek
D) Görmek – almak – söylemek
SORU 68
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ısınmak” kelimesi
“alışmak, uyum sağlamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Şiddetli bir kışın ardından denizin suyu ısındı.
B) Cemreler düşünce toprak da ısındı.
C) Soba yakılınca odamız oldukça ısındı.
D) Yeni taşındığı bu şehre bir sene sonra ısındı.
SORU 69
“Güzel” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Ödevi güzel hazırlamış.
B) Yeni aldığı araba çok güzeldi.
C) Annene güzel sözler söylemelisin.
D) Güzel bir pazar sabahı uyandım.
SORU 70
Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk.
Çok ihtiyar ve geniş bir ağaç, Ata'nın geçeceği yolu
kapatıyordu. Ağacın bir yanında dik bir sırt, diğer
yanında suyu çekilmiş bir havuz vardı. Ata, havuz
tarafındaki kısma yaslanarak karşıya geçti. Derhal
atıldım:
- Emrederseniz derhal keselim Paşam!
Bir an yüzüme baktı, sonra Ulu Önder şöyle dedi:
- Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki
keseceksin!
Yukarıdaki parça hangi yazı türünden alınmış
olabilir?
A) Biyografi
B) Günlük
C) Söyleşi
D) Anı

SORU 71
Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin
bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve
zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak
değerlerin ve kavramların paylaşılması, yayılması,
benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.
Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
A) Toplumların bir kültür ürünü olduğuna.
B) Belli bir yazarının bulunmadığına.
C) Gerçek olayları yansıttığına.
D) Anlatılarak yaygınlaştığına.
SORU 72
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi
vardır?
A) Yemeğini bitirirsen dışarı çıkarız.
B) Üşümemek için sıkı giyinmelisin.
C) Geç kaldığım için derse giremedim.
D) Kilo vereyim diye spor yapıyor.
SORU 73
Hangi cümlede yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Fahriye Abla, güzel bir şiirdir.
B) Küçük kız, hasta oldu.
C) Ahmet’in babası telefon etti.
D) Yolun yarısıdır otuz beş yaş.
SORU 74
Hangisinde kişisel görüşe yer verilmiştir?
A) Bu kitap yüz sayfadan oluşuyor.
B) Yazar, metinde pamuk işçiliğini anlatıyor.
C) Bu elbise saçlarına çok iyi gitmiş.
D) Pamuk, ham madde olarak kullanılır.
SORU 75
Tarlanın uzak üst başından iki lacivert traktör,
pamukların aralarını süzerek ağır ağır geliyor. Henüz
askerliklerini yapmamış iki delikanlı, poşularla sarılı.
Beyazlanmış kirpikli gözlerini bir plan çizgisi kadar
düzenli paralellerle ekilmiş pamuk çizilerine dikmişler,
homurdanan traktörlerle yaklaşıyorlar.
Bu parçada hangi anlatım yoluna başvurulmuştur?
A) Tartışma
B) Açıklama
C) Betimleme
D) Öyküleme
SORU 76
Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?
A) Yol, Akhisar’a doğru uzadıkça bağları arkamızda
bıraktık.
B) Bir karış boş yer, ekilmemiş bir avuç toprak yok.
C) Uzak yakın bütün köylerden insanlar doluşmuş
tarlalara.
D) Kozalar patladığı zaman, ovanın yüzü kim bilir nasıl
aklaşacak.

SORU 77
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Elleri titrediği için bardağı tutamadı.
B) Deniz tuttuğu için deniz yolunu sevmez.
C) Sözleri etkili olduğu için kavga yatıştı.
D) Doğum gününü kutlamak için biz geldik.
SORU 78
Zaman, sanki bir rüzgâr
Ve bir su gibi aksın…
Şiirde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma
SORU 79
‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında
kullanılmıştır?
A) Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere
vuruyor.
B) Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
C) Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
D) Ekonomik kriz, beyaz eşya satıcılarını da vurdu.
SORU 80
Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi
ağzından anlatılmıştır?
A) Koca Ali, uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş
omuzlu bir pehlivandı. On yıldır bu karanlık in içinde
ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm
Anadolu’da, tüm Rumeli’de, sınır boylarında büyük bir
ün kazanmıştı.
B) Geldiği yollardan hızlı hızlı döndü. Bülbüller keskin
keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri
havlıyordu.
Sokakta
hiç
kimseye
rastlamadı.
Dükkânının önüne gelince durdu. Kapısı aralıktı ama
çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı.
C) Avluda oynarken gümüş söğütler altındaki derenin
hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük
kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem,
İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan
kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç
ayrılmıyorduk.
D) Kaleye pek yaklaşmıştı. Askerler, gözleriyle
kumandanlarını aradılar. O, burç kapısına giden yolun
gediğinde atıyla dolaşıyordu. Gediğin önünde büyük bir
manda sürüsü vardı. Burcun tepesinde, siperlerin
arasında, kalkanlı, tüfekli adamlar geziniyordu.

SORU 81
İnsan taşıyabilen ilk motorlu uçağı Wright kardeşler
yapmıştır. Bu iki kardeşin uçak icat etme serüvenleri,
kuşların nasıl uçtuğunu merak etmeleriyle başlar.
Wright kardeşler, yaptıkları incelemeler sonucunda
kontrollü bir uçuşun kuşlar gibi kanat çırparak değil
sabit bir kanat sayesinde olabileceğini anladılar. Lise
mezunu olan ve uçak mühendisliği konusunda bilimsel
bir temeli olmayan bu iki kardeş, yüzlerce denemenin
ardından iki pervaneli bir uçak yapmayı başardılar.
Bu
parçadan
Wright
kardeşlerle
ilgili
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Uçaklarını yaparken kuşları gözlemlemişlerdir.
B) Uçak yapımından başka bir işle uğraşmamışlardır.
C) Uçağı yapana dek pek çok başarısız denemeleri
olmuştur.
D) Uçak yapımı konusunda belli bir eğitim
almamışlardır.
SORU 82
Teraryum”, Latincede toprak anlamına gelen “terra”
sözcüğünün “akvaryum” sözcüğüne benzeyecek şekilde
türetilmesiyle elde edilmiş bir sözcüktür. Teraryum,
bir ekosistemin cam fanus içinde yaşatılması anlamına
geliyor. Bu ekosistemde toprak, su ve hava olmazsa
olmaz ögeler. Teraryum, kavanoz büyüklüğünde bir cam
kapta da oluşturulabilir; fıçı iriliğinde kocaman bir
fanusta da. Ancak kabının cam olması gereklidir çünkü
içindeki canlının hayatta kalabilmek için ışığa ihtiyacı
vardır.
Bu parçada “teraryum” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Adının nasıl oluşturulduğuna
B) Kabın büyüklüğünün değişebildiğine
C) Kabının mutlaka cam olması gerektiğine
D) İçinde hangi tür canlıların yaşayabildiğine
SORU 83
Japon ve İngiliz araştırmacılar, okyanusun 7, 7 km
derinliğinde yaşayan balıkları filme almışlar. Film
uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla çekilmiş.
Araştırmacılar balıkların davranışının çok şaşırtıcı
olduğunu belirtiyorlar. Çünkü bu kadar derinlikteki
balıkların fazla hareket etmeyen canlılar olacağını
tahmin ediyorlarmış. Ama - - - Bu metin mantık akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanmalıdır?
A) bu balıkları hareket ederken çekmek mümkün olmamış.
B) aracın hareketleri balıkları korkutup kaçırmış.
C) görüntüledikleri balıklar çok hareketliymiş.
D) araç düşündükleri kadar derine inememiş

SORU 84
Hangi cümlede mecazlı bir anlatım vardır?
A) Top sahası yumuşak ama oyuncular öfkeli.
B) Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik.
C) Arkadaşlarımız verilen her işi yapacaklar.
D) Beni ayağına çağırıp bir güzel haşladı.
SORU 85
‘’İyi mi ettiniz sanki kaş yapayım derken göz
çıkardınız!
Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam,
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Hatalı davrandığını anlatmaya çalıştım ama beni
dinlemedi.
B) Bu işe senin karışmanı istemiyorum çünkü yine
beceremeyeceksin.
C) Arkadaşım işi düzelteyim diye uğraştı fakat
büsbütün bozdu.
D) Girdiğimiz kooperatif dağılınca büyük bir hayal
kırıklığı yaşadık.
SORU 86
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bütün şiirlerini “Çile” adlı kitabında toplamış.
B) Onlar da buraya Adana’nın bir köyünden
gelmişlerdi.
C) Geçen yıl İstanbul üniversitesinden mezun olmuş.
D) Bu adam, Mustafa amcanın bir yakını olduğunu
söyledi.
SORU 87
1. Açık renklerin evi daha güzel göstereceğini
düşünüyorum.
2. Dedemi geçen yıla oranla biraz yaşlanmış buldum.
3. Kitaplığımdaki kitapları haftada bir karıştırırım.
4. Buluşma yerinde iki saat beklemesine rağmen kimse
gelmemiş.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde karşılaştırma
yapılmıştır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
SORU 88
“Arkadaşımın durup dururken öyle davranmasına bir
anlam veremedim.”
Yukarıdaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı
anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Böyle ansızın geleceğini hiç düşünmemiştim.
B) Hiçbir neden yokken toplantıyı terk etti.
C) Çocuk, bisikleti kırılınca öylece kalakaldı.
D) Düşündüklerini söylemek için birdenbire ayağa
kalktı.

SORU 89
Karpuzun en önemli özelliği unutkanlığı gidermesidir.
Kansere karşı en fazla koruyan meyvedir. Kanı
temizler, böbreklerdeki kum ve taşların atılmasını
sağlar. Çünkü içerdiği sıvı nedeniyle karpuz, idrarı
büyük oranda artırır. Ana vatanı Afrika olmakla
birlikte sıcak ve ılıman iklime sahip dünyanın birçok
yerinde yetişir.
Parçadan karpuzla ilgili aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Vücuda birçok faydası vardır.
B) Dünyanın birçok farklı yerinde yetişir.
C) Tüketiminin en fazla olduğu yer Afrika’dır.
D) Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında etkilidir.
SORU 90
Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. Soğuğuyla, ulaşımıyla,
yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar
verir. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye
bir sorununuz, donma diye bir korkunuz olmaz. Bunun
için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur.
Yiyeceklerinizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminin
ürünleridir.
Paragrafta aşağıdaki anlatım yollarından hangisi
kullanılmıştır?
A) Betimleyici anlatım
B) Açıklayıcı anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım
SORU 91
“Düşmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
"aşırı ilgi ya da sevgi göstermek" anlamında
kullanılmıştır?
A) Bulutlardan bir damla yağmur düşmedi.
B) Sen bu çocuğun üstüne fazla düştün.
C) Bana da bakkaldan ekmek almak düşüyor.
D) Oğlum, iyi bir öğretmene düştü.
SORU 92
Bir albüm sayfasındaki eski bir siyah beyaz fotoğrafın
anlattıklarını, hatırlattıklarını kelimelerle ifade etmek
mümkün değildir. O fotoğrafla eski günlere gider,
hatıralarınızı bir kez daha yaşarsınız. O görme anında
hissettiklerinizi tarif etmede kelimeler aciz kalır.
Albümün her sayfası ayrı bir zaman, ayrı bir mekân,
ayrı bir duygu demektir. O albüm sayfalarında kâh
hüzünlenir kâh neşelenirsiniz. Ne güzel demiş Sultan
II. Abdülhamit Han: “Binlerce kelimenin ihtiva ettiği
anlamı fotoğraf tek karede gösterir.”
Bu
metinde
aşağıdaki
düşünceyi
geliştirme
yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleme
B) Örnekleme
C) Benzetme
D) Tanık gösterme

SORU 93
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması
yoktur?
A) Her sabah yürüyüş yapıyorum.
B) Seneye buradan taşınacağız.
C) Biraz sonra dayımlara gideriz.
D) Yazar o yıl mahalle mektebinde okur.
SORU 94
Peribacalarının oluşumu, milyonlarca yıl önce birer
aktif yanardağ olan Erciyes ve Hasan Dağlarının
püskürttüğü lavların kilometrelerce öteye yayılıp
soğumasıyla başlamış. Bu tüflerle biriken tabakayı
rüzgâr, yağmur ve seller aşındırınca peribacaları ile
erozyon vadileri oluşmuş. Kendisine yerleşim yeri
arayan insanoğlu da kolay kazılan yüzeyleri oymuş ve
coğrafyaya delik deşik bir dünya eklemiş.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tartışmacı
B) Betimleyici
C) Öyküleyici
D) Açıklayıcı
SORU 95
(1) Antarktika’nın beyaz örtüsü bu siyah taşları
bulmak için oldukça elverişli bir alan. (2) Buraya da
dünyanın her yerine düştüğü kadar meteorit düşüyor.
(3) Ancak daha göze çarpıcı olduğundan meteorit avı
daha kolay oluyor. (4) Bilim insanları bölgenin bu
avantajını keşfeder keşfetmez hemen ava başlamışlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
SORU 96
Bir gün adamın biri ninesine küçük torununun nerede
olduğunu soracak olmuş. Nineciğin gözlerinden seller
gibi yaşlar akmış, akmış da ninecik hiçbir şey
söyleyememiş.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde verilen söz
sanatları vardır?
A) Konuşturma - Benzetme
B) Benzetme - Abartma
C) Abartma - Kişileştirme
D) Kişileştirme – Benzetme
SORU 97
Koparmak üzere olduğu papatya ağlıyor ve ona “Eğer
beni koparırsan yapraklarım kurur.” diyordu.
Bu cümledeki söz sanatları, aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Kişileştirme - Konuşturma
B) Konuşturma - Abartma
C) Mecaz - Benzetme
D) Abartma – Mecaz

SORU 98
1. Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları
yapıştırdık.
2. Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış.
3. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik.
4. Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her
şeyi anladım.
“Perde” sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri
hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) yan – temel – terim – mecaz anlam
B) temel – yan – terim – mecaz anlam
C) mecaz – temel – terim – yan anlam
D) yan – terim – mecaz – temel anlam
SORU 99
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin
gerçekleşmesi şarta bağlanmıştır?
A) Çalıştı ve başardı.
B) Dereceye girmek için elinden geleni yaptı.
C) Sonbahar gelince bir hüzün sarar beni.
D) Bana doğruyu söylersen seni affedeceğim.
SORU 100
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Askerler birer ikişer dışarı çıkmış.
B) Misafirin yanında horul horul uyuyordu.
C) Artık köşe bucak kaçıyormuş.
D) İyi kötü bir evi varmış.
SORU 101
“Öğretmenimiz içeri girince sustuk.” cümlesindeki
“içeri” sözcüğünün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum
B) Zaman
C) Azlık-çokluk (miktar)
D) Yer-yön
SORU 102
(1)Söz konusu kitap 224 sayfadan oluşuyor. (2)İlk
basımı Şubat 2013’te yapıldı. (3)Yazar, bu kitapta
önce Bosna’nın coğrafi özelliklerinden söz ediyor.
(4)Kitap, Bosna’ya ilişkin yazılmış samimi bir günlük
niteliğinde.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi öznel bir
yargı içermektedir?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
SORU 103
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmaların
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır.
A) 250 ml’den fazla süt aldı.
B) TDK’nın yeni kitaplarını aldık.
C) THY’de uçuşlar iptal edildi.
D) TBMM’ye yeni vekiller geldi

SORU 104
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf
görevinde kullanılmıştır.
A) Yavaş yavaş yolu yarıladık.
B) Vitrinde renk renk kazaklar var.
C) Sarı sarı ayvalar görenleri şaşırttı.
D) Işıl ışıl bir güneş karşıladı bizi.

SORU 111
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil
kullanılmıştır?
A) Bugünlerde kendimi iyi hissetmiyorum.
B) Bu işin içinde bir iş var.
C) Tatilden bir an önce dönmelisin.
D) Dedemle uzun uzun sohbet etmişler.

SORU 105
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiilin yapısı
diğerlerinden farklıdır?
A) Bu olaylar, ortamı gerginleştirdi.
B) Derslerine daha çok çalışıyordu.
C) Acele cevaplar verdiği için şaşırıyordu.
D) Millilerimiz yine yenildi.

SORU 112
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir birleşik
fiil kullanılmıştır?
A) Doğum gününde hediye ettiğim saati kaybetmiş.
B) Öğretmeninin sorduğu bütün soruları hemen
çözüverdi.
C) En sevdiği arkadaşını karşısında görünce donakaldı.
D) O kadar azimliydi ki başarmak için her şeyi
yapabilirdi.

SORU 106

Aşağıdakilerden
türlerindendir?
A)Roman
C)Söyleşi

hangisi

olay

anlatan

yazı

B)Makale
D)Fıkra

SORU 107
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş
yapılı bir fiildir?
A) Yaptıklarından dolayı ona teşekkür etti.
B) Tüm ödevlerini annesine yaptırdı.
C) Odasında kitap okuyor.
D) Evi farklı bir renge boyadı.
SORU 108
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmıştır?
A) Otobüsümüz 08.40’ta hareket edecek.
B) Saat 10.00’da gelmeniz gerekiyor.
C) 12’den sonra iş yerimizi kapatıyoruz.
D) 05.55’den beri yolunuzu gözlüyorum.
SORU 109
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzelce” sözcüğü
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bayramda sınıfımızı güzelce süsledik.
B) Komşumuz kendine güzelce bir ev buldu.
C) Güzelce bir gömlek almalısın kendine.
D) Sempatik, güzelce bir kız geldi sınıfımıza.
SORU 110
Hangisinin yüklemi oluş bildiren bir eylemdir?
A) Okula gitmek için on dakika yürüdük.
B) Çocuk biraz önce yatağa girip uyudu.
C) Odayı havalandırmak için camı açtım.
D) Sonbaharla birlikte yapraklar sarardı.

SORU 113
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde
“ekeylem” kullanılmamıştır?
A) Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.
B) Böyle bir olay karşısında bile sakindi.
C) Fırtınadan önce hava durgundu.
D) Beni yaşama bağlayan senin sevgindi.
SORU 114
Eski çağlarda önemli bir yenilik 200 yılda bir oluyordu.
Büyük değişiklikler o toplumlar için bir yıkım
sayılıyordu. Çünkü uyum zorluğu çekiyorlardı.
Günümüzde bu ara çok kısaldı. İnsanların çoğu,
yaşadıkları yoğun tempo içinde yeniliklerin farkında
bile değil.
Bu
parçadan,
aşağıdaki
yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A)
Yenilikler,
her
çağda
farklı
tepkilerle
karşılanabilir.
B) Günümüzde, eskiye oranla daha çok yenilik
olmaktadır.
C) Yoğun tempo, günümüz insanlarının yenilikleri fark
etmesini engellemektedir.
D) Eski çağlarda pek önemli yenilikler olmamıştır.
SORU 115
(I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun yarattığı
değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını anlattım. (II)
Bunu yapabilmek için kuşları, insanları, çamuru ve hatta
dünyanın kendisini konuşturdum. (III) Oysa hepimiz
doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın
o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan
acılarımı anlatmaktı niyetim.
Parçada
numaralandırılmış
cümlelerden
hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
BİTTİİİİİİİİİİ

CEVAPLAR
1.C
2.A
3.B
4.B
5.D
6.D
7.D
8.C
9.C
10.B
11.B
12.D
13.C
14.B
15.A
16.C
17.B
18.A
19.D
20.A
21.A
22.C
23.B
24.B
25.B
26.B
27.C
28.A
29.A
30.D
31.D
32.C
33.B
34.A
35.C
36.C
37.A
38.D
39.B
40.D
41.A
42.C
43.B
44.D
45.A
46.A
47.B
48.A
49.B
50.C
51.A
52.D
53.D
54.D
55.B
56.D
57.D
58.D
59.B
60.A
61.C
62.B
63.C
64.C
65.D
66.C
67.A
68.D
69.A
70.D
71.C
72.C
73.A

74.C
75C
76.B
77.D
78.B
79.C
80.C
81.B
82.D
83.C
84.D
85.C
86.C
87.A
88.B
89.C
90.D
91.B
92.D
93.B
94.D
95.C
96.B
97.A
98.A
99.D
100.D
101.D
102.D
103.B
104.A
105.B
106.A
107.B
108.D
109.A
110.D
111.B
112.A
113.A
114.D
115.C

