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TÜRKÇE ve SOSYAL BİLGİLER SORULARI
( 1, 2,

ve 3’üncü soruları aşağ ıdaki şiire göre yanıtlayınız.)

DİL
Bir milleti ayakta tutan,
En büyük güçtür dil.
İnsanları anlaştırır,
Küsleri barıştırır dil.
Beşikte tatlı ninnim,
Okulda ilk hecem,
Dilimde söylediğim;
En güzel türküdür dil.
Düşünüyor, hissediyorsam,
Anlıyor, anlatıyorsam;
Yazıyor, okuyorsam,
Anlamlı ve yücedir dil.
İlknur Mersin

Soru 1. Şiire göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç
A)Din

nedir?

B)Askeri güç
C)Bayrak
D)Dil
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-2Soru 2. Şair ikinci dörtlükte Dil’i aşağıdakilerden hangisine benzetmemiştir?
A)En güzel masal
B)Beşikte tatlı ninni
C)En güzel türkü
D)Okuldaki ilk hece

Soru 3. Şaire göre Dil’in anlamlı ve yüce olması için aşağıdakilerden hangisine
gerek yoktur?
A)Düşünmek
B)Savaşmak
C)Anlatmak
D)Yazmak

Soru 4. “Dil”

sözcüğü

aşağıdaki

cümlelerin

hangisinde

farklı

bir

anlamda

kullanılmıştır?
A)Yemek yerken dilimi ıs ırdım.
B)Dilimde uçuk çıkmış.
C)Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
D)Tat alma organımız dildir.

Soru 5. Birey-toplum

kelimeleri

çiftlerinin hangisinde vardır?

A)Hece-Kelime
B)Ay-Yıldız

arasındaki

anlam

ilişkisi

aşağıdaki

sözcük

C)Dil-Damak
D)Heyecan-Korku
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-3Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz benzeşmesi olan bir sözcük
vardır?

A)Okulumuzun bahçesinde bir sürü oyuncak vardır.
B)Kitaplıktaki kitapların tümünü okudum.
C)Minik yavru annesinden çok zor ayrıldı.
D)Annenin yerini hiç kimse tutamaz.

Soru 7.

Bal dök yala

deyiminin anlamı aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Tatlı
B)Sevimli
C)Çok değerli
D)Tertemiz

Soru 8. Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sözlükte en son sırada yer alır?
A)Hamarat
B)Halı
C)Hamsi

D)Hamile

Soru 9. Bulmak sözcüğü hangi cümlede Hatırlamak anlamında kullanılmıştır?

A)Çantanı buldun mu?
B)Bu hareketi akıllıca buldum .
C)Bu şarkının adını bir türlü bulamadım.
D)Başına belayı buldun.
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Soru 10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A)Dost başa düşman ayağa bakar.
B)Ne ekersen onu biçersin.
C)Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D)Denizdeki balığın pazarlığı olamaz.

Soru 11. “Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı.” cümlesinde altı
çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır?

A)Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.
B)Deniz suyu o kadar duru ki dibi görünüyor.
C)Bu deneyi saf su ile yapmalıyız.
D)Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.

Soru 12.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ele
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik
Fakat yüz yıl sonrasını düşünüyorsan
O zaman halkı eğit.

A)Sabah karşılaştığımız arkadaşımızı “Günaydın”
diyerek selamlarız.
B)Bir yakınımızın başarısını öğrendiğimizde ona
“Kolay gelsin” deriz.
C)Ablamız bir eşyasını kullanmamıza izin verdiğinde
ona teşekkür ederiz.
D)Evimize gelen konukları “Hoş geldiniz” diyerek
karşılarız.
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Yukarıdaki

paragrafta

anlatılmak

istenen

hangisidir?
A)Geleceğimiz için eğitime önem vermeliyiz.
B)Halkı ağaç dikmeye teşvik etmeliy iz.
C)Çevremizi temiz ve düzenli tutmalıyız.

düşünce

aşağıdakilerden

D)Kaliteli ürün elde etmek için tohumları elemeliyiz.

Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir?
A)Talya, odun taşıyordu.
B)Ali top aldı.
C)Araba anahtarı bulundu.
D)Anahtar kimde kalmış.

Soru 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı vardır?
A)Vay be! Yaz günü yüksek tepelere kar yağdı.
B)Şu anda okula yeni başlayan genç bir öğretmen gibiyim.
C)Bahçe dediğin işte böyle olmalı.
D)Saat dokuz oldu, hala daha gelmediler neden acaba?
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Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun.
Konuşmanızda karşınızdakinin istek lerine de yer verin. Hep siz konuşmayın.
Kullandığınız

kelimelere

ve

sesinize

özen

gösterin.

Hem

başkalarının

konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Saptayacağınız kusurları
gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı l âf yapıyor olmak,
konuşma sanat ında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz
etmişti.: “Kızım mı? O sadece söyler, hiçbir zaman konuşmaz.” Unutmayın,
konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi
düşüncelerinde, ke ndi görüşlerinde direnmesi değil. Konuşmadaki tutumumuzu

Aşağıdaki 4 soruyu (16,17,18 ve 19.) yukarıdaki parçaya
göre yanıtlayınız.
Soru 16.Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakileden hangisi
yapılmaz?

A)İçtenlikli olmalıyız.
B)Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C)Kullandığımız kelimlere dikkat etmeliyiz.
D)Hep biz konuşmalıyız.

Soru 17.Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalıyız?
A)Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B)Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C)Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalı yız.
D)Az konuşmalıyız.
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Soru 18.Parçaya göre başarılı bir konuşmada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A)Kırıcılık
B)Düşünce alışverişi
C)Kendini övme
D)Bağnazlık

Soru 19. Parçada

anlatılmak

isteneni

en

iyi

ifede

eden

atasözü

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kuru laf karın doyurmaz.
B)Düt demeye dudak gerek.
C)Laf torbaya girmez.
D)Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Soru 20.

Dilimizde eklerin çoğu büyük ünlü uyumuna uyar.
Bazı ekler ise bu kuralın dışındadır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralın dışında olan bir ek kullanılmıştır?

A)Sarılık
B)Geceleyin
C)Gelincik
D)Kafadar

Soru 21.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece düşmesi yaşanmamıştır?
A)Kalbi
B)Devri
C)Boynu
D)Ömrü
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Soru 22.

“de” aşağıdakilerin hangisinde yanlış yazılmıştır?

A)Arayan mevlasınıda bulur, belasınıda.
B)Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
C)Bir gün biz de yaşlanacağız.
D)Bal olan yerde sinek de vardır.

Soru 23.“Tansiyon” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük olarak
kullanılmıştır?

A)Annemi hastaneye götürdük; çünkü tansiyonu
yükselmiştir.
B)Hakemin kötü yönetimi sonucu maçın tansiyonu yükseldi .
C)Başarılı iktidarlar halkın tansiyonunu iyi tutar.
D)Fenerbahçe Galatasaray maçı tansi yonu yüksek olan
maçlardan biridir.

Soru 24. Aşağıdaki

cümlelerde,

altı

çizili

sözcüklerden

hangisi

kullanılmıştır?
A)Gök gürültüleri ve şimşeklerden sonra yağmur birden
coştu.
B)İlkbahar gelince ağaçların tomurcukları patladı.
C)Serin ve tatlı yaz akşamları yürüyüş yapmak çok
hoşuma gider.
D)Akdeniz ikliminin hakim olduğu adamızda bir sürü
bodur ağaç görebiliriz.

gerçek

anlamında
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gibi dağlarda

yetişen otları ya da ağaçlardaki meyveleri zahmet edip

toplamıyorlardı. Evlerinin bahçelerinde yetişebilecek sebzel eri, hatta suyu
bile başka ülkelerden getiriyorlardı.

Soru 25. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakileden hangisi olamaz?

A)Umursamazlık
B)Doğa sevgisi
C)Tembellik
D)Vurdumduymazlık

Soru 26.Aşağıdaki

sözcüklerden

hangisi

Türkçe

bir

sözcüktür?

A)Ambalaj
B)Banyo
C)Sırt
D)Otomobil
Bir ülke tahrip edilmiş , fakat umudu sağlam kalmış olursa
sürdürülecek çalışmalarla yeniden güzel ve bayındır duruma gelebilir.
Mesela düşmanlar Anadolu’yu baştan başa yıktılarsa da Türklerin
ruhundaki bayındırlık umuduna dokunamadılar. Bundan dolayıdır ki,
Anadolu bugün yaşıyor ve gelecekte de yaşayacaktır.

Soru 27.Yukarıdaki

paragrafta

vurgulanmak

istenen

aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Anadolu’nun düşmanlar tarafından işgal edildiği
B) Umudunu yitirmeyen milletlerin ayakta kaldığı
C)Bir ülkenin bayındırlık çalışmalarıyla güzelleştiği
D) Anadolu’nun sonsuza kadar yaşatılması gerektiği
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Aşağıdaki sözcüklerden kaç tanesi hecelerine doğru olarak

ayrılmıştır?
İlkokul

İlk-o-kul

horozibiği

Ho-ro-zi-bi-ği

Başoyuncu

Ba-şo-yun-cu

Hanımeli

Ha-nım-e-li

Aslanağzı

As-la-nağ-zı

A)5

B)4

C)3

D)2

Rıhtımda uyuyan gemi
Hatırladın mı engini
Sert dalgaları, yosunu
Suların uğultusunu.

Soru 29.

Yukarıdaki dörtlüğün hangi dizesinde ne çeşit bir isim tamlaması

vardır?
A) 1.dize –Belirtili isim tamlaması
B) 3.dize –Takısız isim tamlaması
C) 4.dize -Belirtili isim tamlaması
D) 4.dize –Belirtisiz isim tamlaması

Soru 30.

1. İri damlalı bir yağmur başladı.
2. Gök gürledi şimşekler çaktı.
3. Susuzluktan çatlamış toprak yağmurla kucaklaştı.
4. Önce hava karardı, kurşun gibi oldu.
5. Bu, sonbaharın ilk yağmuruydu.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama
nasıl olmalıdır?
A) 5-2-4-1-3
B) 4-2-1-3-5
C) 4-1-2-4-5
D) 4-5-2-1-3
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SOSYAL BİLGİLER
Soru 31.


Büyük Han



Girne Kalesi



Selimiye Camii



Lala Mustafa Paşa Cam ii



Derviş Paşa Konağı



Baf Kalesi
Yukarıda isimler i verilen tarihi eserlerden kaç

tanesi tamamıyla Osmanlı eseridir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

Soru 32.

Aşağıda

bazı

şehirler

ve

o

şehirlerde

bulunan

tarihi

eserler

eşleştirilmiştir . Hangi seçenekteki eşleştirme doğrudur?
A) Lefkoşa → Lala Mustafa Paşa Camii
B) Mağusa → Selimiye Camii
C) Lefkoşa → Mevlevi Tekkesi
D) Girne

→ Venedik Sütunu

Soru 33.
Ekonomik faaliyetlerden turizm gelişmiştir.
Kıbrıs adasının kıyısında kurulmuş bir şehrimizdir.
İç bölgelere daha çok geçitlerle b ağlanır.
İç bölgelere oranla daha çok yağış alır.

Yukarıda

özet

olarak

KKTC’nin

bir

bölgesi

tanıtılmaya

çalışılmıştır.

Tanıtılmaya çalışılan bölge hangisidir?
A) Lefkoşa
B) Girne
C) Güzelyurt
D) Gazimağusa
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Aşağıdakilerden hangisi toprak aşınmasına (erezyon) engel olan

önlemlerden biridir?
A) Arazilerin çok eğimli olması
B) Ormanların çeşitli şekillerde yok edilmesi
C) Akarsular üzerine bentler yapılması
D) Boş arazilere ağaç dikilmemesi

Soru 35.
Samsı-Ekmek kadayıfı -Herse-Enginar dolması-DürümLahmacun-Pilavuna-Çiğ köfte

Yukarıdaki yemek çeşitlerinden kaç tanesi kültürümüze aittir?
A) 8
B) 4
C) 6
D) 5
Soru 36.

Bir ülkenin en önemli kültür özelliklerinden bir tanesi de o ülkede

yaşayan insanların tümü için bir anlam ifade eden bayramlardır. Bizim
bayramlarımız dini ve milli olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki lerden hangisi
dini bayramlardan biri değildir?

A) Ramazan Bayramı
B) Mevlit Kandili
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
D) Kurban Bayramı

Soru 37.

İnsanların,

toplum

hayatında

belli

amaçlara

ulaşmak

için

oluşturdukları ve birden fazla bireyden oluşan yapıya ne de nir?
A) Kişi
B) Grup
C) Aile
D) Millet
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Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisinde çocuk haklarından biri olan eğitim hakkı

engellenmiştir?
A) Boş

zamanların da

çocuğun

bilgisayarda

oyun

oynamasına

veya

iş

veya

televizyonda film izlemesine engel olmak.
B) İş

nedeni

ile

çocuğu

okula

gön dermemek

göndermek.
C) Çocuğa gereğinden fazla ödev vermek.

bittikten

sonr a

D) Arkadaşları ile oyun oynamasına engel olmak.

Soru 39.

Aşağıda bazı ürünler ve yetiştirildiği bölgeler verilmiştir. Yanlış

olan hangisidir?
A) Limon,portokal,mandalina → Güzelyurt,Lefke
B) Sesta,sele-sepet → Serdarlı
C) Çilek → Yeşilırmak
D) Fındık,çay,ceviz→Lefkoşa

Soru 40.

Bir

ülkenin

yeryü zü

şekilleri,

o

ülkeyi

birçok

Aşağıdakilerden hangisi etkilenen alanlardan biri değildir?

A) İklim ve bitki örtüsü
B) Yerleşim yerleri
C) Eğlence yerleri
D) Ekonomik faaliyetler

YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

al anda

etkiler.

