
6. SINIF 1. DÖNEM GENEL TEST 

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına 

uğramış bir sözcük vardır? 

A)   Doldursa içimi orada 

B)   Baygın kokusu iğdelerin, 

C)   Bilmese tadını kederin 

D)   Bu her âlemden uzak ada. 

 

2. "-den" durum eki, aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna 

getirildiğinde ünsüz benzeşmesi olur? 

A) Ova                             B)  Kurban 

C) Bakkal                         D) İş 

 

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna, ünlü ile 

başlayan bir ek getirilirse ünsüz yumuşaması olur? 

A)  Kurt                                B)  Servet 

C) Hayat                              D) Devlet 

 

4.     Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde 

sessiz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) olmuştur? 

A)  Yarışmacıların dördünü de ödüllendirmişler. 

B)  Dilekçenin yanıtını verdiler. 

C)  "Toprağı inceletin" dediler. 

D)  İlaçların gönderilmesi gecikti. 

 

5.     "Boşa kürek çeken kayıkçı yoruldu." cümlesinde 

aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 

A)  Ulama 

B)  Sert ünsüzlerin yumuşaması 

C)  Ünsüz benzeşmesi 

D)  Hece düşmesi 

 

6.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması, 

hem de ünsüz benzeşmesi vardır? 

A)  Kitap en iyi dosttur. 

B)  Ağacın dibine birçok elma düşmüştü. 

C)  Ne yapacağını şaşırdı. 

D)  Gördüklerini herkese anlatıyor. 

 

7.     Cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz 

yumuşaması olmuştur? 

A)  Dünkü kırağı bitkiler için iyi oldu. 

B)  Adamın boğazı doymuyor. 

C)  Bitkiler yağı çok tüketiyor. 

D)  Saksı çiçeği kışın da solması. 

 

8.       "Güzel sözlerle gönlünü aldı." cümlesinde altı çizili 

sözcükteki ses olayı, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 

A)  Ömrünü boşa harcama. 

B)  Bu sözler, ağza alınmaz. 

C)  Güzel düşüncelerle doldurmuş beynini. 

D)  Dışarıda bir gürültü var. 

 

9.       Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde 

ünsüz düşmesi vardır? 

A)  Türlü türlü huylu, küçücük boylu bir ihtiyarsın. 

B)  Daracık sokaklarda ışık kovalıyor. 

C)  Artık sabrımı taşırıvorsun. 

D)  Bu yenilgiyi kaldıramadı. 

 

10.       Aşağıdakilerin hangisinde nokta kullanılmaz? 

A)  IV Murat                            B)  10 30'da geldi 

C)  Gördü mü bilmiyorum       D)  Dün mü geldiniz 

 

11.      Aşağıdakilerin hangisinde yön anlamlı sözcüğün yazımı 

yanlıştır? 

A)  Burdur, Antalya'nın kuzeyindedir. 

B)  Rüzgar batıdan esiyor. 

C)  GAP, Güneydoğu Anadolu'yu canlandırdı. 

D)  Evi daha Güneye yapmalıydı. 

 

12.       Aşağıdakilerden hangisinde "dolaylama"ya bir örnek 

vardır? 

A)  Ahmet Bey hayat arkadaşını geçen yıl yitirdi. 

B)  Güneşin gülen yüzü içimi aydınlatıyor. 

C)  Koca sahil o gün bomboştu. 

D)  Onun için canımı bile veririm. 

 

13.         "Dün" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? 

A)  Dün Alsancak'ta eski bir arkadaşıma rastladım. 

B)  Dünkü gazeteyi henüz okumadım. 

C)  Dün, geleceğini düşünmeyenler, bugün özlemlerinden uzak 

yaşamaktadır. 

D)  Önce dünden kalan yemekleri yiyelim. 

 

14.      Aşağıdakilerin hangisinde "yazmak" sözcüğü "mecaz" 

anlamda kullanılmıştır? 

A)  Adresini, çantasından çıkardığı küçük bir kağıda yazıp verdi. 

B)  Alnımın yazısıymış, ne yapsam silemem ki. 

C)  Dönem ödevini en güzel şekilde yazmış. 

D)  Okumayı öğrendi; ama söyleneni tam olarak yazamıyor. 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük 

kullanılmamıştır? 

A)  Dünya bir araya gelse bu fikrimden vazgeçmem. 

B)  Dişçi, bu boşluğu bir köprüyle kapatacak. 

C)  Bazı dizelerde hem aşk hem nefret var. 

D)  Erken gelen gol, bir anda moralimizi bozdu. 

 

16.  "Ağır bir çuvalı sırtına güçlükle aldı."Bu cümledeki "ağır" 

sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamdadır? 

A)  Öyle ağır bir adam ki yarım saatlik işi beş saatte bitirir. 

B)  Ortalığı ağır bir duman kapladı. 

C)  Bu sandık çok ağır, yerinden kımıldamıyor. 

D)  Ambulansta beş ağır yaralı var. 

 

17. "Kök" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek 

anlamında kullanılmamıştır?  

A) Bazı bitkiler yumru, bazıları saçak köklüdür.  

B) Ceviz ağacının kökleri toprağın üstüne çıkmıştı.  

C) Araştırmalarımızı sonucunda olayı kökten çözdük.  

D) Boyaların birçoğu bitki köklerinden yapılır.  

 

18.  "Ağız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pek yakın 

yer" anlamında kullanılmıştır? 

A)  Küçücük ağzı, pamuk gibi elleri vardı. 

B)  Otomobil, uçurumun ağzına gelip durdu. 

C)  İlk ağızda borcunun yarısını ödeyebildi. 

D)  Kebapçının   geniş  ağızlı   bıçağı,   döneri  bir defada 

indiriyordu. 

 

19.     "Yaş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 

bir anlamda kullanılmıştır? 

A)  Akıl başa yaşla gelir. 

B)   On yedi yaş, insanın en güzel çağıdır. 

C)  Yaş tahtaya hiç basmaz. 

D)  Kadınların yaşı sorulmaz. 

 

20.    Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde  somut  bir sözcük 

soyut bir anlam kazanmıştır? 

A)  Bu işte senin parmağın olduğunu biliyordum. 

B)  Yorgunluktan ayakta duracak hali yoktu. 

C)  Her akşam bir saat müzik dinlerdi. 

D)  Paketlerin hepsini elinde tutuyordu. 

 

21.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi 

yoktur? 

A)  Dolu yağdığından ürünler telef oldu. 

B)  Sazı çatlatmamak için dikkat ediyordu. 

C)  Zamanın geçtiğinden kimse haberdar olmadı. 

D)  Param düzenli gelmediğinden epey sıkıştım. 



22.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A)  Gürültü yüzünden seni hiç duyamadım. 

B)  Sonucu öğrenmek için okula uğradım. 

C)  Soğukta beklediği için biraz üşütmüş. 

D)  Düğmesi bozuk olduğundan radyoyu açamıyorum 

 

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi 

vardır? 

A)   Peynir yapmak için süt satın alıyor. 

B)   Hasta olduğundan işe gelemedi. 

C)   Kuşkulandığı için ihaleyi ona vermedi. 

D)   Korktuğundan dolayı mağaraya girmedi. 

 

24.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz 

konusudur? 

A)  Biraz dinlenmek üzere Marmaris'e gideceğim. 

B)  Tam kaçmak üzereyken kapıda yakalandık. 

C)  Masrafımı karşılamak üzere telefonumdan faydalandırdım. 

D)  İlerideki oyuncuların yorulmak üzere olduğunu anlamıştı. 

 

25.   Aşağıdakilerden     hangisinde     "amaç-sonuç" ilişkisi 

vardır? 

A)  Yeni açılan mağazayı biz de görelim. 

B)   Konuyu anlamadan soruları çözemezsin. 

C)  Dilerim hayatta hep başarılı olursun. 

D)  Hakkımı almak için buralardayım. 

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

A)   Onunla eskiden beri çok iyi anlaşırız. 

B)   Bu, altından da değerlidir. 

C)   Senden bu başarıyı beklemiyordum. 

D)  Orada yiyecekten yana sıkıntımız yoktu. 

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır? 

A)   Alçı, günümüzde inşaat sektöründe çok kullanılan bir 

maddedir. 

B)   Görünüşe kapılarak yanlış bir yargıya varmak aldanmaktır. 

C)   Muhtaç değiliz ama bir kere çalışmaya alışmışız. 

D)  Yardım, insanlara en muhtaç oldukları anda yapılırsa bir değer 

taşır. 

 

28.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme yoktur? 

A)  Parayı kaptığı gibi gitti. 

B)  Azarlanınca dut yemiş bülbül gibi oldu. 

C)  Nalıncı keseri gibi kendine yontuyorsun. 

D)  Sahada dolapçı beygiri gibi dönüp durdu. 

 

29.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı 

vardır? 

A)  Kedi dediğin fare tutar. 

B)  İyi öğretmen öğrencileri konuşturan öğretmendir. 

C)  Öğretmen dediğin böyle olur. 

D)  Uyumlu insan akıllı insandır. 

 

30.     Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafa başlangıç (giriş) 

cümlesi olabilir? 

A)  Bazıları bu görüşü benimsemez. 

B)  Betimleme, sözcüklerle resim yapmadır. 

C)  Bu bakımdan resim ile benzerlik gösterir. 

D)  Çünkü, sözcüklerle görüntüler resim gibi yansıtılabilir. 

 

31.     "Gökten yağmur yerine inci yağsa, bir damlası benim 

bahçeme düşmez." diyen kişi için, aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A)  Karamsardır. 

B)  Talihinden şikâyetçidir. 

C)  İyimserdir. 

D)  Durumundan hoşnut değildir. 

 

32.       Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiştir? 

A) Kalemler               B)  Kaloriferciler  

C)  Okuldan               D)  Annem 

 

 

33.     Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı 

niteliğindedir? 

A)   Romanlarında da üslubunun tadı hissediliyor. 

B)   Bu sanatçının müzikte ulaşılmaz bir yeri var. 

C)  Toplumu büyük bir başarıyla temsil ediyor. 

D)  Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor. 

 

34.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  "öznel" bir anlatım 

vardır? 

A)   Büyük şairler başkalarından etkilenmeyendir. 

B)  Sait Faik eserlerini diğer dillere kendi çevirmiştir. 

C)  Gazeteler daha çok Batı eserlerine yer veriyor. 

D)  Mizah dergileri bugün en çok satan dergilerdir. 

 

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin kendi 

düşüncesi söz konusudur?  

A) Gecenin karanlığı insana ürperti verir.  

B) Ağaçlar çiçek açmaya başlamış.  

C) Dışarıda sağanak yağmur var.  

D) Çağatay; uzun boylu, esmer bir öğrencidir.  

 

36.  Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı anlamdadır? 

A)  Ocağına incir dikmek 

B)  Ocağını söndürmek 

C)  Ocağına darı indirmek 

D)  Ocağına düşmek 

 

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki" nin yazımı 

yanlıştır? 

A)  Görülüyorki bizden yana değilsin. 

B)  Hâlbuki ben öyle söylememiştim. 

C)  Sırtındaki çanta çok mu ağır? 

D)  Gel gör ki kazın ayağı öyle değil. 

 

38. Hangi cümlede "de" nin yazımı doğrudur? 

A)  Sizde katılın bize. 

B)  Bu dahada güzel oldu. 

C)  Sanada sordular mı? 

D)  Sende dursun o. 

 

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken 

"-de" ayrı yazılmıştır? 

A)  Hastanın yanında ben de mi kalayım? 

B)  Bahçedeki işleri Emre de yapabilir. 

C)  Bir kişi kapıyı açsın, konuklar dışarı da kaldı. 

D)  Testiyi kıran da suyu getiren de aynı tutuluyor. 

 

40.  "Ağaca balta vurmuşlar: 'Sapı bendendir.' demiş." 

atasözündeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir ? 

A)  Benzetme                      B)  Abartma 

C)  Kişileştirme                   D)  Tanımlama 

 

41. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü farklıdır? 

A) Yürüyorlar              B)  Tiyatrocular  

C)  Masalardan             D)  Bahçemiz 

 

42. • 1 ve 2. kelimeler arasında eş anlamlılık 

ilişkisi vardır. 

      • 1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık 

ilişkisi vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir? 

      1. kelime        2. kelime        3. kelime 

A)      Büyük          Kocaman          İri 

B)      Genç            Yaşlı                  İhtiyar 

C)      Kötü             Fena                  İyi 

D)     Soğuk           Sıcak                  Serin 

 

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A) Bu icat ona çok ilginç gelmişti. 

B) Siz de bu eşyalardan mı aldınız? 

C) Burayı gördüğü için kendisini şanslı hissediyordu. 

D) Çiftçiler, büyük bir heyecanla yağmuru bekliyorlardı. 

 

 



44. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından 

farklıdır? 

    A) Kapıcı       B) Bursalı      C) Silgi        D) Çiçek 

 

45. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek 

aldığında yumuşamaz? 

A) Hesap    B) Deniz       C)İnanç       D)Yanak 

 

“Burada ilkbahar, kırkikindi yağmurlarıyla başlar. Sabah parlak ve 

mavi bir gökyüzünde, ısıtmayan soğuk bir güneş görünür. Saat 

daha on biri bulmadan, doğudan mı? batıdan mı bilmem, bir kara 

bulut belirir; on dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur, 

şakır şakır, durmadan yağar.” 

46. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bulutların rengi 

B) Şehir manzarası 

C) Kırkikindi yağmurları 

D) Gökyüzünün parlaklığı 

 

47. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü 

“isim”dir? 

A) Hayata iyimser bakardı. 

B) Çayı süzgeçten geçirerek içti. 

C) Odadaki prizde elektrik kaçağı vardı. 

D) Derneğin kurucuları bir araya geldi. 

 

(1)Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir 

kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde 

kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. 

(4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel 

temalar üzerine yazılmış.  

48. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi 

kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?  

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

 

49. Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması 

vardır? 

A) Kitap fuarının ziyaretçisi olmaz mı? 

B) Fuarın açılışını Yaşar Kemal yaptı. 

C) Kitapların dizilişi özen ister. 

D) Ziyaretçi kapısını açık tutuyorlar. 

 

50. "Kızarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

"olgunlaşmak" anlamında kullanılmıştır? 

A) Havalar ısınırsa domatesler hemen kızarır. 

B) Fırıncı ekmeklerin yeni kızardığını söyledi. 

C)  Arkadaşını görünce yüzü kızardıkça kızardı. 

D) Sıcaktan boynu ıstakoz gibi kızarmış. 

 

51. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması yoktur? 

A) Evin önünde siyah bir araba durdu. 

B) Yangının dumanı boğazımı yaktı. 

C) Her şeyin kötüsü beni bulur. 

D) Güneşli günler bizi bekliyor. 

 

52.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 

A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı. 

B) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı. 

C) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı. 

D) Havanın ayazını içime çektim. 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? 

A) kırmızı araba      B) deniz mavisi 

C) renk cümbüşü          D) at nalı 

 

54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Yağmur yağdığı için çatıyı onaramadı. 

B) Annesine hediye almak için pazara çıktı. 

C) Hastalandığı için toplantılara katılamıyor. 

D) Çalışmadığı için sınavda başarısız oldu. 

 

 

 

 

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından 

kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü 

ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu, yorgun veya 

alkollü olarak araç kullanan; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz 

yayalar kazaların baş sorumlusudur.  

55. Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin 

hangisinden söz edilmemiştir?  

A ) Araçlardan kaynaklanan hatalardan.  

B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden  

C ) Sürücülerin hız sınırını aşmasından  

D ) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından. 

 

“p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek 

getirilirse bu sözcüklerde yumuşama olur.  

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir 

örnek yoktur?  

A) Yeni okuduğum kitabın sayfaları yırtılmış.  

B) Annem geldikten sonra evden çıktım.  

C) Küçük köpek korkudan ağacın kovuğuna saklandı.  

D) Yurdumuzun her yanı cennet gibi. 

 

57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir kullanılmıştır? 

A) Örtüyü masanın üzerinden kaldırmalıyız. 

B) Çocuk başını kaldırıp bana baktı. 

C) Dili uzun adamları hiç sevmem. 

D) Zamanı gelen her olay meydana gelir. 

 

58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat 

değildir? 

A) Bu kitapta ünlü Türk büyüklerinden bahsediliyor. 

B) Bazı resimler daha çok ilgimi çekiyor. 

C) Yeni elbisesi ona çok yakışmıştı. 

D) Birkaçı sınava son anda yetişti. 

 

59. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki 

almıştır? 

A) Kalemlerimden birini sen al. 

B) Tahtayı nöbetçi sildi. 

C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler. 

D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor. 

 

60.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz yumuşamasına 

örnek bir kelime vardır? 

A) Dünyanın en yüksek dağı buymuş. 

B) Çağı yakalamak eğitimle mümkündür. 

C) Bu adamın sağı solu belli olmaz. 

D) İnsanların çoğu denizi sever. 

 

61.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğrayan 

bir kelime vardır? 

A) Küçük çocuğun çizdiği resim çok güzel olmuş. 

B) İnsan, hayatında böyle yetenekli kişilerle az karşılaşır. 

C) Ömrümde böyle olaylara çok rastlamadım. 

D) Mevsimlerin her birinin kendine göre güzelliği vardır. 

 

62.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen 

zamir türünün örneği yoktur?  

A) Konuyu yalnızca ben anladım. (Kişi Zamiri)  

B) Seninle birlikte kim gelecekmiş? (Belgisiz Zamir)  

C) Şunu mutlaka okumalısın. (İşaret Zamiri)  

D) Öğrencilerin birkaçı okula gelmemiş. (Belgisiz Zamir) 

 

63.Aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak 

kullanılmıştır?  

A) Onları hemen çöpe at.  

B) Onları evine kahve içmeye çağırmış.  

C) O, buranın en eski dükkânıdır.  

D) Onlar okuduğum en güzel kitaplardı. 

 

64.Hangi cümlede soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır?  

A) Hangi soruyu yapamadın?  

B) Pazardan neler aldınız?  

C) Kaçıncı sınıfta okuyor?  

D) Hangi kalem daha ucuz? 

 



65.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir 

sözcük kullanılmıştır?  

A) Herkes tahtaya baksın.  

B) Bilgisayarını tamir için götürmüş.  

C) Trafik kurallarına dikkat ederdi.  

D) Öğretmenlik mesleğini severek yapıyor. 

 

66.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) yoktur?  

A) Senin bu kadar kaba olduğunu bilmiyordum.  

B) Bunu değil, ötekini getireceksin.  

C) Kimileri kahve içmeyi çok sever.  

D) En sevdiğim çiçek güldür. 

 

67.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açık” sözcüğü sıfat 

göreviyle kullanılmamıştır?  

A) Açık fikirli insanlarla her zaman anlaşırım.  

B) Açık kapıdan yavaşça içeri süzüldü.  

C) Kapı açık, içeri gir.  

D) O, açık dolabı hemen kapatsın. 

 

68.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı vardır?  

A) Hangi soruyu çözemedin?  

B) Seni kim karşılayacakmış?  

C) Kiminle yaşıyorsun?  

D) Pazardan ne aldınız? 

 

69.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı 

bulunmaktadır?  

A) Bunları düşünmekten artık vazgeç.  

B) Öteki evde ailemle yaşıyorum.  

C) Onları buraya getirmelisin.  

D) Bunlar çok basit konular. 

 

1. Eski evlerinden taşınmışlar.  

2. Seni bu konular ilgilendirmiyor.  

3. Bazı insanlar dedikodu yapmayı sever.  

4. Yorgun anılarım beni rahat bırakmıyor.  

70.Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisinde aynı tür 

sıfat bulunmaktadır?  

A) 1 ve 2                    B) 1 ve 4  

C) 2 ve 3                    D) 2 ve 4 

 

71.Hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı 

olarak kullanılmamıştır?  

A) Bir gün sonra buluşalım.  

B) Bir saat sonra seni almaya geleceğim.  

C) Babam sadece bir ayakkabı alacağını söyledi.  

D) Bir gün buralardan mutlaka gideceğim. 

 

72.“Şu” sözcüğü hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?  

A) Şunları iyice okursan sınavı geçersin.  

B) Beni yoran işte şunlar.  

C) Şu, okuduğum en güzel kitaptır.  

D) Şu adam seni çağırıyor. 

 

 

73.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması 

yoktur?  

A) Annemler evin duvarını griye boyamışlar.  

B) Dün evin salonunda ilk kez yemek yedik.  

C) Yarın Mustafa’nın amcası size gelecekmiş.  

D) Çiğdem ile sinema salonunda buluştuk. 

 

74.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?  

A) Annemin börekleri çok lezzetlidir.  

B) Akşam yemeğini mutfakta yer.  

C) Seninle buluşmaya karar vermiş.  

D) Televizyonun sesini kısar mısın? 

 

75.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zincirleme isim 

tamlaması bulunur?  

A) Yolun sonu görünmüyor.  

B) Köyün ormanı çok büyük.  

C) Şehrin havasının kirliliği artıyor.  

D) Binanın çatısı uçmuş. 

 

76.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?  

A) Şehrin ışıkları gözümüzü aldı.  

B) Arkadaşımla sinemaya gittik.  

C) Kitabımı okumak için ödünç aldı.  

D) Doktor olmak için çok çalıştı. 

 

77.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme sanatı yoktur?  

A) Menekşeler boynunu büktü üzüntüden.  

B) Elma gibi kırmızı yanakları vardı.  

C) Öğretmenimizin inci dişleri çok güzeldir.  

D) Satıcı, pamuk eller cebe dedi. 

 

“Dağlara yaslanıp yatan güneşi  

  Yaralı, hastadır, yorgundur sandım.”  

78.Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlık hangi şıktadır?  

A) dağ         B) güneş        C) yorgun        D) hasta 

 

Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda  

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında  

79.Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır?  

A) kişileştirme                B) konuşturma  

C) benzetme                    D) abartma 

 

80.”–ler” eki hangisinde eklendiği kelimeye “aile” anlamı 

katmıştır?  

A) Öğrenciler bahçede oynuyorlar.  

B) Müdür Beyler toplantıya teşrif etmişler.  

C) Amcamlar akşam bize gelecekmiş.  

D) Seni dünyalar kadar seviyorum. 

 

81.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim 

yapan yapım eki almıştır?  

A) Küçük bebek, ağlamaktan morarmış.  

B) Annem, bahçedeki çiçekleri suladı.  

C) Dalgıç, denizin altında bir saatten fazla kaldı.  

D) Türkçemizi yabancı dillerden korumalıyız. 

 
82.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 

olamaz?  

A) Karagöz bir gölge oyunudur.  

B) Türkler Anadolu’ya Orta Asya’dan göç etmişlerdir.  

C) Türkler hayvancılıkla geçinmişlerdir.  

D) Bu oyunda artık oynamak istemiyordu. 

 

83.Aşağıdaki cümlelerden hangisi üçüncü kişi ağzıyla 

anlatılmıştır? 

A) Hafta sonu tiyatroya gideceğim. 

B) Geçen hafta müzeye gittik. 

C) Haftaya karnemi alacağım. 

D) Arkadaşım teşekkür aldı. 

 

84 ve 85. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayın 

Öfke kontrolü, öfkelenmemek değildir. Öfkelenmemek aslında 

kendimize zarar veren bir davranıştır. Öfke de diğer tüm duygular 

gibi insan doğasının doğal bir parçasıdır. Öfke kontrolünden kasıt, 

öfkemizi doğru ifade etmektir. Öfkelendiğimiz zaman şiddete 

başvurmadan kendimizi doğru ifade edebilirsek haklıyken haksız 

yere düşmekten kurtulacağımız gibi insanlarla daha sağlıklı 

iletişim kurabiliriz.  

 

84.Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?  

A) Öfkelenmemeyi öğrenmeliyiz.  

B) Öfkelenmemek bizi daha iyi bir insan yapacaktır.  

C) Öfke insana zarar verir.  

D) Öfkemizi doğru ifade etmeyi öğrenmemiz gerekir. 

 

85.Yukarıdaki parçaya en uygun başlık hangisidir?  

A) Öfke  

B) Öfke Kontrolü  

C) Öfke ve İnsan  

D) Öfke ve Haksızlık 
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