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TÜRKÇE SORULARI
( 1, 2, ve 3’üncü soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

Üstüne başına bakmayan, kendine bir çeki düzen vermeye özenmeyen
adam, gerçekten medeni bir adam değildir. Bir kere öyle kimselerde
çevredekilere bir ald ırışsızlık vardır. Çevredekilere gerçekten aldırsalar,
onları gerçekten düşünseler, kendilerini onlara beğendirmek isterler. “Ben
öyle salapati gezerim, korkunç bir suratım olur, gene de başkalarının
arasına girerim. Benimle konuşurlar. Konuşmaya mecburdur lar.” demek
kendini beğenmenin, büyüklenmenin ta kendisi değil midir?

Soru 1. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevresine aldırmayan insanlar toplum dışına
itilirler.
B)İnsanların birini sevmeleri gerektiği
C)İnsanların güler yüzlü olmaları gerektiği

D)Çevresine saygılı olan bir kişinin dı ş görünümüne de önem vermesi
gerektiği.
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-2Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi parçada geçen “medeni bir insan” tanımına
uygun düşmez?
A)Etrafına karşı umursamaz davrananlar.
B)Çevresindekilerin düşüncelerine önem verenler.
C)Kılık kıyafetine özen gösterenler.
D)Çevresinden saygı görmek isteyenler.

Soru 3. Parçada geçen “çekidüzen vermek” deyiminin anlamı nedir?
A)Sıkıntılı bir durumdan rahat bir duruma geçmek.
B)Süslemek güzelleştirmek.
C)Dağınıklıktan kurtarıp düzenli duruma get irmek.
D)Değersiz şeyleri değerli şeylerle değişti rmek.

Soru 4. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin sözlük sıralanışı doğrudur?
A)orman-ormanlık-ormancılık-ormanda
B)orman-ormancılık-ormanda-ormanlık
C)ormanda-ormanlık-ormancılık-orman
D)orman-ormanda-ormanlık-ormancılık

Soru 5. Aşağıdaki cümle parçacıkları, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak
şekilde sıralandığında hangi sıralama doğru olur?
I

-

zekâ ve yeteneğin yanında

II

-

hayatta başarılı olmak için

III - çalışkanlık ve
IV

-

sabır da gereklidir

A)II-I-IV-III
B)IV-III-II-I
C)I-III-IV-II
D)II-I-III-IV
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-3Soru 6. “Zenginlik insanın ruhunu, fazilet evini süsler.”
1
Yukarıdaki

cümlenin

2

3

anlamlı

olabilmesi

4
için

iki

sözcüğün

yerlerinin

değiştirilmesi gerekir. Bu iki sözcük sizce hangisidir?
A)1 ile 2
B)2 ile 3
C)1 ile 4
D)2 ile 4

Soru 7.

“Yolda ağlayan bir çocuk gördüm.”

Cümlesindeki “bir” sözcüğünü n türü nedir?
A)İşaret sıfatı
B)Belgisiz zamir
C)Asıl sayı sıfatı
D)Belgisiz sıfat
Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Babam İstanbul’a gitti.
B)Doktor Adnan bey, başarılı bir ameliyat yaptı.
C)Hasan, annesini görünce çok sevindi.
D)Barış, 21 Mart 1978’de doğdu.

Soru 9.Aşağıdaki cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralandırılmalıdır?

(1)Yataktan fırlayıp camdan dışarı baktım.
(2)Çam ağaçlarının kokusu daha bir yoğundu burada.
(3)Çabucak giyinip bahçeye çıktım.
(4)Horozun kulak çınlatan sesiyle uyandım.
(5)Ağaçların, yeşilliğin daha sık olduğu yere gittim.
A)1-2-5-3-4
B)4-1-3-2-5
C)4-5-3-2-1
D)4-1-3-5-2
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“Dünyanın neresinde olursa olsun bir huzursuzluk varsa, onunla
ilgilenmeliyiz. Aksi takdirde bundan biz de huzursuz oluruz?”

Yukarıdaki paragrafta belirtilen düşünce içinde olan birisi için, aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)Bilinçli olduğu
B)Duyarlı olduğu
C)Üzgün olduğu
D)ileri görüşlü olduğu

Soru 11. Öğretmen

sınıfta

“ev”

sözcüğünü

“ -i”

hal

kullanılmasını istedi. Acaba hangi öğrenci yanlış yaptı?

A)

Ayşe

B)

Seğmen

C)

Gül

Hasan

Evi yandı.

Evi temizledi.

Evi sattı.

Evi gördü.

eki

ile

bir

cümlede

D)

Aşağıdaki kelimelerin sonuna sesli harfle başlayan bir
Kulak ver sözüme, dinle vatandaş
Uyma laklak
edip gülüşenlere
ek geldiği
zaman,
kaç tanesinin sonundaki sert sessiz
Seni meşgul eder işinden eyler
yumuşar?
Karışırsın tembel perişanlara.

Soru 12.

Ot – kat – sokak – kurt – dayak – ip - sınıf

A)6
B)3
C)4
D)Tümü
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Aşağıdaki iki so ruyu yukarıdaki dörtlüğe göre yanıtlayınız .

Soru 13. Yukarıdaki dizelerde şair neyi öğütlemektedir?

A)İnsanların eğlenmeye ihtiyaçları olduğunu.
B)İnsanların kolay kandırılabileceği.
C)Zamanını boş yere harcayanlarla arkadaşlık
edilmemesini.
D)İş sırasında kimseyle görüşülmemesi ge rektiğini.

Soru 14. “Laklak edip gülüşenler” sözü ile şair kimleri kasdetmektedir?
A)Neşeli ve tatlı dilli insanları
B)Konuşmayı sevmeyen insanları.
C)Cana yakın ve konuşk an insanları.
D)Boş konuşarak zaman geçirenleri.

Soru 15.

Aşağıdaki cü mlelerde altı çizili olan s özcüklerden hangisinin sesteşi

vardır?
A)Çay çok soğuk olduğu için içemedim.
B)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C)Güneş bugün çok parlıyor.
D)Herkes yasaklara uysa trafik kazaları olmaz.
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Gölgesi serindir, havası taze,
Yeşil yaprakları, zümrüt yelpaze.
Yazın ortasında istersen bahar,
Bir gün ormanda kal akşama kadar.
Tertemiz bir hava dolar içine.
Her yer ne hoş kokar: çiçek, reçine.

Aşağıdaki iki soruyu (16 ve 17) yukarıdaki şiire
göre yanıtlayınız.
Soru 16.Şiire göre, aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A)koklama
B)işitme
C)görme
D)hissetme

Soru 17.Şiire göre, yaz mevsiminde baharı yaşamak için ne yapmalıyız?
A)Ormana, bahar mevsiminde gitmeliyiz.
B)Ağaçların serin gölgesinde, yeşil yaprakların
üzerine yatmalıyız.
C)Yeşil yaprakları yelpaze yapıp serinlemeliyiz.
D)Akşama kadar ormanda kalmalıyız.

Soru 18.“Ağacın yemişini ye, kabuğunu soyma.”
Yukarıdaki cümledeki tamlamalardan birinin tamlayanı söylenmemiştir. Bu,
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A)Onun
B)Bunun
C)O
D)Şunun
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sözcüğü,

aşağıdaki

cümlelerin

hangisinde

zamir

görevinde

kullanılmıştır?

A)Bu çantayı dün, o unutmuş.
B)O çocuğa biraz yardım ettim.
C)Siz o kalemleri nerede n aldınız.
D)O palto, insanı hiç üşütmüyor.

Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A)Hepimiz ufak tefek hediyeler aldık ona.
B)Masanın üzerinde sarı çiçekler vardı.
C)Bu defterleri sen mi yoksa annen mi kapladı?
D)Pencerenin önündeki saksılara sardunyalar diktik .

Soru 21.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
doğrulmuştu yola önceden önceden

Yukarıdaki mısralarda geçen “doğrulmak” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)kuvvetlenmek
B)yönelmek
C)toparlanmak
D)düzelmek

Soru 22.“Uzun, yorucu bir günün ardından yatağa girer girmez uyumuşum.”
cümlesindeki

sıfat

tamlamasının

tamamı

hangi

seçenekte

doğru

olarak verilmiştir?
A)Bir gün
B)Yorucu bir gün
C)Uzun, yorucu bir gün
D)Uzun, yorucu bir günün ardından yatağa
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Soru 23.

Ona

bunları

anlattığımızda

zaman bize kesinlikle inanacak.

çok

şaşıracak.

O

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin türleri hangi seçenekte
sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A)kişi zamiri-işaret sıfatı - kişi zamiri-kişi zamiri
B)kişi zamiri-işaret zamiri- işaret sıfatı-kişi zamiri
C)işaret sıfatı- işaret zamiri -işaret sıfatı-kişi zamiri
D)kişi zamiri- kişi zamiri - kişi zamiri- kişi zamiri

Soru 24.“Koşarken-gidiyor-sabahleyin-ekşimtırak” sözcükleri neden büyük ünlü uyumuna
uymaz?

A)Sözcüklerin kökü fiil olduğu için .
B)Büyük Ünlü Uyumunu bozabilen ekler aldıkları için .
C)Sözcükler yabancı dilden geldiği ve Türkçe olmadı kları
İçin.
D)Sözcüklerin kökleri Büyük Ü nlü Uyumuna uymadığı için.

Soru 25. Hüseyin Öğretmen, öğrencilerinden “yakın” kelimesini birer cümlede kullanmalarını
istedi. Hangi öğrenci “yakın” kelimesini farklı bir anlamda kullanmıştır?
A)Begüm: Onun en yakın arkadaşı Arda’dır.
B)Gökay: Doğum günümü yakın akrabalarımızla
kutlayacağız.
C)Berke: Baran’ın evi okula çok yakın olduğu için
yürüyerek gider.
D)Dila: Yakın dostlarımla yemeğe gitmeye bayılırım.
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Tomurcuklar büyür gül olur bir gün,
Saniyeler geçer yıl olur bir gün;
Üç kuruş, beş kuruş deyip geçmeyin,
Damlaya damlaya göl olur bir gün.

Soru 26. Yukarıdaki dörtlük genel olarak hangi düşünceyi öğütlemektedir?

A)Bütün tomurcukların büyüyüp gül olacağını
B)Eğitim görmeyi ve araştırmacı olmayı
C)Tutumlu olmayı
D)Sabırlı olmayı üç, beş kuruşa değer vermemeyi

Soru 27.Aşağıdaki cümleleri en anlamlı bir şekilde tamamlayan kelime üçlüsü
sırası ile aşağıdakilerinden hangisidir?

Bizim sokakta bi r...................... gördüm. Yanına yaklaşınca..................başl adı.
Uçmaya çalışıyor, fakat .................... açamıyordu.

A)Kedi-uzaklaşmaya-ayaklarını
B)Güvercin-kaçmaya-kanatlarını
C)Köpek-havlamaya-ayaklarını
D)Horoz-ötmeye-kanatlarını
Soru 28.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?

A) Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ediyorlar.
B) Toplantılar aralıklarla devam ediyordu.
C)Bu insanlar aslında köklü bir soydan geliyordu.
D) Sınıflar bu sene çok kalabalık oldu .
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Soru 29.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?

A)Az önce arayan sen miydin?
B)Bu aldıkların kaç lira eder biliyor musun?
C)Kardeşini okula o mu bıraktı?
D)Doğum günü partisine kimleri çağıracaksın?

Soru 30.

“Küçük çocuklar renkli uçurtmalarını yüksek tepelerde ne güzel

uçuruyorlardı.” cümlesinde kaç tane sıfat kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
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SOSYAL BİLGİLER SORULARI
Soru 31.

Aşağıda bazı bilim adamları yaptıkları buluşlarla eşleştirilmiştir.

Bunlardan yanlış olan hangisidir ?

A) Pasteur

→

kuduz aşısı

B) Graham Bell

→

Telefonu bulan kişi

C) J. Gutenberg

→

Buharlı arabayı bulan kişi

D) Thomas Alva Edison

→

Elektrik ampülünü bulan kişi

Soru 32.


Maliye Bakanlığı



Hastaneler



Dernekler



Okullar



Yardım Kuruluşları



Çevreci Kuruluşlar



Sivil Toplum Örgütleri

Yukarıda verilen kuruluşlardan kaç tanesi gönüllülük esasına göre
faaliyet gösterirler ?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 2

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi elektriğin bulunuşundan önce de insanların

kullandıkları aletlerden biridir ?
A) Radyo

B) Buzdolabı
C) Çamaşır Makinesi
D) Ütü

Soru 34.

Kanat takıp İstanbul’daki Galata Kulesi’nden uçmaya çalışan ilk

Türk bilim adamı kimdir ?
A) Hezarfen Ahmet Çelebi
B) İbn-i Sina
C) 4. Murat
D) Yunus Emre
.../ 12
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Soru 35.

İnsanlar tarafından bilinmeyen bir aracı bulan kişiye ne denir?

A) İcat
B) Usta
C) Kaşif
D) Mucit

Soru 36.

Aşağıda bazı buluşlar sıralanmıştır. Hangi seçenekteki sıralanış en

eskiden en yeniye doğru yapılmıştır?
A) Televizyon – Bilgisayar – Telefon - Telgraf
B) Telefon – Telgraf – Televizyon - Bilgisayar
C) Telgraf – Telefon – Televizyon - Bilgisayar
D) Telefon – Televizyon – Bilgisayar - Telgraf

Soru 37.
I.

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?
Sivil

toplum

örgütleri,

maddi

kazanç

amacı

taşımadan

toplum

yararına çalışırlar.
II.

Kanser

Hastalarına

Yardım

Derneği

ile

Çevre

Koruma

Vakfı

(ÇEKOVA) ülkemizde bulunan sivil toplum örgütlerinden bazılarıdır.

III.

Yeşil

Barış

Hareketi,

Lefke’de

bulunan

CMC

ile

ilgili

olarak

mücadele etmek için kurulan bir sivil toplum örgütüdür.
IV.

Sivil toplum örgütler i hükümet tarafından kurulan örgütlerdir.

A) I-II
B) I-II-III
C) II-IV
D) I-II-IV
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Soru 38.
ülkede

Bir ülkede sivil toplum örgütlerinin fazla sayıda kurulmuş olması o
öncelikle,

aşağıdaki

seçeneklerden

hangisinin

gelişmiş

olduğunu

gösterir?
A) Ekonomisinin
B) Demokrasisinin
C) Sanayi ve turizminin
D) İletişiminin

Soru 39.

I. Cep telefonlarını mümkün olduğu kadar az kullanmalıyız.
II. Televizyonu mümkün olduğunca yakından izlememiz gerekir.
III. Araba sürerken hız limitlerine uymamız iyi olur.
IV. Trafiğin az olduğu zamanlarda kırmızı ışıkta geçebiliriz.

Yukarıdaki

söylemlerden

hangisi

ya

da

hangileri

etkilerini önlemeye yönelik uyarıda bulunmuştur ?
A) I ve II
B) I, II ve III

teknolojinin

olumsuz

C) II, III ve IV
D) I ve III

Soru 40.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) CMC, faaliyetlerine son verdikten sonra insan sağlığına zarar veren
bütün artıkları temizlemiştir.
B) CMC, Kıbrıs’ta Lefke kasabası yakınlarında bulunan yabancı bir maden
şirketidir.
C) CMC, altın ve bakır madenlerini işletmek için kurulmuş bir şirketti.
D) CMC’nin anlamı “Kıbrıs Maden Şirketi’dir .”

YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

