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Aşağıdaki üç soruyu (1., 2 . ve 3.) aşağıdak i şiire göre yanıtlayınız.  

 

Soru 1.Şair çocuğun dağlar kadar büyümesini niçin istiyor?  

A)Çocuğun uzun boylu olup gelecekte iyi bir sporcu olması için                  

B)Çocuğun yükselerek gelecekte insanlara umut verebilmesi için     

C)Çocuğun dağlar kadar er işilmez olup diğer insanları küçümsemesi    

İçin  

D)Çocuğun herkes tarafından özenilen biri olması için  

  .../ 2 

 

Kitapçığı 
 

Sen büyümene bak çocuğum, 
Dağlar kadar büyü; 

Erişilmez dorukların olsun, 
Yamaçlarına tırmananlar 

Umutla dolsun. 
Sen büyümene bak çocuğum, 

Ağaç kadar büyü; 
Dallarından olgun meyveler 

Koparsın çekinmeden 
Gelip geçerken imrenenler. 

Sen büyümene bak çocuğum. 
Ama; 

Çocukça yine... 
 

M.Turan TEKDOĞAN 
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Soru 2.Şair, çocuğun ağaç kadar büyüdüğünde dallarındaki olgun 

meyveleri kimlerle paylaşmasını istiyor?  

A)Çocuklarla  

B)Kimsesizlere 

C)Ağaca tırmananlarla  

D)Ona özenenlerle  

 

Soru 3.Şiirin son bölümüyle anlatılmak istenen nedir?  

A)Çocukların büyürken yetişkinler gibi davranmaları gerektiği  

B)Çocukların erişilmez olmak için çalışmaları gerektiği  

C)Çocukların her koşulda çocukluklarını yaşamaları gerektiği  

D)Çocukların olgun insanlar gibi düşünmeleri gerektiği  

 

 

 

Soru 4.   

 

 

Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Çıkar  

B)Ağaç  

C)Çiçeklerle donanmış gelin çehresi  

D) İskelet gibi kupkuru ağaç  

 

 

Soru 5.   

 

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?  

A)Doğaya veri lecek zararlardan insanların da zarar görebileceği.  

B)Doğayı koruma bil incinin çocuklara veri lmesi gerektiği.  

C) Doğayı sevmenin insanlar için önemli bir görev olduğu.  

D) Doğayla ilgi l i güzel sözlerin devamlı söylenmesi.  
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“İskelet gibi kupkuru ağaç, bir sabah karşımıza çiçe klerle 

donanmış gelin çehresi ile çıkar.  

 

 
 

Doğaya karşı yapılan savaş asla onu yıpratıcı ya da yok edici 

olmamalıdır. Unutmayalım ki biz de o doğanın bir parçayız. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7Uxas-aQeMAorM&tbnid=Cmt96BOJ4h2HFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.illustrationsof.com%2F1050745-royalty-free-bare-tree-clipart-illustration&ei=FgZNU6HaE4KHtQbUrID4BA&psig=AFQjCNHU2okCVap_s4A4isfBb2-A6_K3MQ&ust=1397643096184659
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7Uxas-aQeMAorM&tbnid=Cmt96BOJ4h2HFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.illustrationsof.com%2F1050745-royalty-free-bare-tree-clipart-illustration&ei=FgZNU6HaE4KHtQbUrID4BA&psig=AFQjCNHU2okCVap_s4A4isfBb2-A6_K3MQ&ust=1397643096184659
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Soru 6.  “Biraz önce, beşikte uyuyan bebek uyandı.” cümle sinin öğeleri  

hangi seçenekte sırası ile doğru olarak verilmiştir?  

  

A)özne-tümleç-yüklem  

B)tümleç-özne-tümleç-yüklem  

C)özne-tümleç-tümleç-yüklem  

D)tümleç-özne-yüklem  

 

Soru 7.  Aşağıdaki cümlelerin fiillerinden hangisinin kişisi farklıdır?  

A)Geçen hafta ailece sinemaya git t ik.  

B)Sınıfımıza güneşin girmesini engellediği için ağaçların bazı  

dallarını kesmek ist iyoruz.  

C)Arkadaşlarımızla birl ikte boş arsalarda top oynayacağız.  

D)Öğretmen problemleri bugün tahtaya yazdı.  

 

 

Soru 8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belgisiz zamir,  hem de belgisiz sıfat 

vardır? 

A)Birçok insan tarlada orak biçiyordu.  

B)Hayret, ağaçlardan birkaçı yapraklarını dökmesine karşın bazı 

ağaçlar çiçek açtı.  

C)Hanginizin birinci olacağını bu sınav belirleyecek.  

D)Çocuklardan birkaçını yolda gördüm, bazıları alış veri ş yapıyordu.  

 

 

Soru 9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yumuşama, hem de 

benzeşme kuralı vardır?  

A)Geçen günkü yarışta, Ahmet dördüncü oldu.  

B)Kayıp kitabını öğretmen masasının üstünde buldu.  

C)Ders çalışma metodunuz çok güzel, ben de uygulayacağım.  

D)İşçiler yoruldukları için işlerine ara verdi ler.  
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Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmıştır?  

A) Havuzun suyu buhar olup havaya uçtu.  

B) Yazı masası eskidiği için yeni masa a ldım .  

C) Rüyasını bana da anlatt ı, ben de korktum.  

D) Dolaptaki elbiseler küf tuttu.  

 

 

Soru 11. 

 

 

 

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlarsak 

yanlış olur?  

 

A)...onunla i lk kez karşılaşacaktı.  

B) ...arkadaşları i le çok eğlenceli bir gün geçirmişt i.  

C) ...hemen geri gelmesi gerekiyordu.  

D) ...otobüsün kendisini beklediğini görmüştü.  

 

Soru 12.Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin anlamları aynıdır?  

 

(1)Ne Begüm ne de Arda geldi.  

(2)Begüm ve Arda gelmemiş olabilir.  

(3)Hem Begüm, hem de Arda geldi.  

(4)Begüm de Arda da gelmedi.  

 

A)1-3 

B)3-4 

C)1-4 

D)1-3-4 
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“Bugün okuldan ayr ıl ırken müdürümüz Hasan Bey 

oldukça telaşlıydı; çünkü.... ......... ...”  
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Soru 13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış 

bir sözcük vardır?  

 

A)Karşıki ağaçta bir kuş yuvası vardır.  

B)Anne kuş her yavrulu yuvaya yiyecek taşıyordu. 

C)Yavrular kısa zamanda büyüyüp uçtular.  

D)Ancak, bir gün yavrulardan bir inin kanadı kırı ldı  

 

Soru 14.Aşağıdaki atasözlerinden üçünün  anlamı birbirine yakın bir 

tanesi diğerlerinden tamamıyla  farklıdır. Farklı olan hangisidir?  

 

A)Birl ikten kuvvet doğar.  

B)Bir elin nesi var, iki el in sesi var.  

C)Ev alma komşu al.  

D)El ele vermeyince taş yerinden oynamaz.   

 

 

 

Soru 15.  

 

 

 

 

 Yukarıdaki şiire göre şairin korkusu nedir?  

 

A)Çiçekleri koklayarak yaşamak  

B)Dallarda salıncak kurmak  

C)Gökyüzünün mavisi i le boyanıp kirlenmek.  

D)Savaştan söz etmek.  
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Yaşamak varken, çiçeği koklayıp 
Salıncak kurmak dallarda 

Gökyüzünün mavisine boyanmak 
Isınmak varken sevgiye 

Ne olur bana savaştan söz etme! 
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Soru 16. Aşağıdaki cümlede bir yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yanlışlığa  

benzer bir yanlışlık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır.  

 

 

 

A)Okulumuzda dersler 16:45’de biter.  

B)Mehmet ile Ahmet çok iyi iki arkadaştı.  

C) İyi ve düzenli çalışanlar sınavı başarır.  

D)Lefkoşa’nın Kuzeyin’de Sanayi Bölgesi bulunur.  

 

 

 

Soru 17.Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde kullanılan bir sözcük te hece 

(ünlü) düşmesi vardır?  

A)Koltuğunu biraz yana çek, geçemiyorum.  

B)Hakan’ın burnu kırı ldı.  

C)Örtünün rengini hiç beğenmedim.  

D)Taş kalpl i bir i gibi davrandı.  

 

Soru 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz 

gerçekleşmemiştir?  

A)Oturduğumuz mahallenin sokakları asfalt landı.  

B)Suçlular birkaç gün içinde polis tarafından yakalandı.  

C)Futbol sahamız birkaç gün içinde kullanıma açılacak.  

D)Dede, torunlarına güzel masallar anlatırmış.  
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Okan, kitapcıdan üç tane roman satın aldı. 
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Soru 19.   

 

 

Yukarıdaki cümlenin anlamlı bir hale gelebilmesi için yanlışların nasıl 

düzeltilmesi gerekir?  

A)“çıkarmamız” yerine “çıkarken” ve “dolmuştu” yerine “sardı” 

yazarak.  

B)“dolmuştu” yerine “doğdu” yazarak  

C) “ortadan” yerine “ortasına ” ve “dolmuştu” yerine “boğuverdi ” 

yazarak.  

D) “ortadan” yerine “ortaya” ve “dolmuştu” yerine “boğmuştu” 

yazarak.  

Soru 20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazılışı  doğrudur?  

 

A)Kardeşimde bizimle bir l ikte gelsin.  

B)Gözlerin de bozukluk mu var?  

C) Bugün sen de bir gariplik seziyorum.  

D) Ahmet gelmese de biz gideceğiz.  

 

Soru 21. Aşağıdaki ifedelerden hangisinde, sözcükler hecelerine yanlış 

ayrılmıştır?  

 

A) Ma-ran-goz-dur a-ğaç-ka-kan 

B) Sı-va us-ta-sı kır-lan-gıç  

C) Bin yıl- l ık ba- lık-çı-dır  ka-ra-ba-tak 

D) Gec-e-nin bek-çi-si bay-kuş  

 

Soru 22. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olan hangisidir?  

         

A)Özel isimler, cümlenin neresinde olursa olsun i lk harf lari büyük harf 

olur.  

B)Somut isimleri en az bir duyu organımızla algılayabil ir iz.  

C)Somut isimlere “mana ismi” de denir.  

D)Özel isimlerin sonuna gelen çekim ekleri kesme işaret i i le ayrıl ır.  
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Yeni bir kuş yerleşme bölgesini ortadan çıkarmamız hepimizi sevince 

dolmuştu. 
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Aşağıdaki üç soruyu (23., 24. ve 25.) yukarıdaki parçaya göre 

yanıtlayınız.  

 

Soru 23.Yazara göre okuma amacımız aşağıdakilerden hangisi 

olmamalıdır?  

 

A)Zaman öldürmek ve eğlenmek   

B)Boş zamanları değerlendirmek ve bilgilenmek   

C)Dinlenmek ve hoşça vakit geçirmek  

D)Faydalanmak ve güzel zaman geçirmek  

 

Soru 24.Aşağıdakilerden hangisi bilginin sözlerinden çıkarılacak bir  

sonuç değildir?  

 

A)Yararlı bir kitap insana bir dost kadar yakındır.  

B)Sevdiğimiz kitapları yeniden okumak eski bir dosta kavuşmak gibidir.  

C)Kitaplar sayesinde dostlarımızla görüşme olanağı buluruz. 

D)Her yeni kitap yeni bir dost gibidir.  
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        Çocuklarımıza okul sıralarında vermek istediğimiz en iyi  

alışkanlıklardan biri okuma zevkidir. Okumaya daha küçük yaşlarda 

alışmalı. Zaman öldürmek için değil, hem yararlanmak hem de hoş vakit 

geçirmek için okumalı. Tanınmış bir bilgin diyor ki: “Yararlı bir kitabı ilk 

defa okuyunca eski bir dosta kavuşmuş gibi olurum.”  

       Kitaplar bir odanın veya bir rafın süsü değildir. Onlar, her çağdaş 

insanın günlük ekmeği gibidir. Yaşamak için onlara da gereksinim 

duyarız. Boş vakitlerimizde en samimi dostlarımız, arkadaşlarımız, dert 

ortaklarımız onlardır. Bir felakete mi uğradık, bizi onlar teselli eder. Bir 

derdimiz mi var, onlar bizi ümitsizliğe kapılmaktan kurtarır.  
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Soru 25.“Onlar, her çağdaş insanın günlük ekmeği gibidir.” cümlesiyle  

anlatılmak istenen nedir?  

A)Kitaplar modern insanlar için bir ihtiyaçtır.  

B)Kitaplar yalnızca modern toplumlarda okunmalıdır.  

C)Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılmalıdır.  

D)Kitap okumayan toplumlar i lerleyemez.  

 

 

Soru 26.  

 

                                                              

 

       

 

Yukarıdaki dizelere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?  

A)Bütün insanlar birbir ine benzer.   

B)Kimi insanlar gelişmelerden habersiz yaşar.  

C)Bazı insanlar için düşünmek boş işt ir.   

D)Bil imsel gelişmeler, aklını kullanan insanların ürünüdür.  

  

Soru 27.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bazı” sözcüğü zamir olarak 

kullanılmıştır? 

 

A)Dün bazı çocuklar okula geç geldi.  

B)Şehrin dışında denize doğru bazı kulübeler yapılmaya başlandı.  

C)Havalar ı l ık gitt iği için bazı ağaçlar ocak ayından çiçeklerini açtı.  

D)Okula gelmeyen çocuklardan bazılarını çarşıda dolaşırken gördüm.  
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Kafa var 
Görmemiş burnunun ucunu 
Kafa var 
Yük olmuş kendi ayaklarına 
Kafa var 

Aya ulaşmış, gözü güneşte 
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Soru 28.Yukarıdaki fiillerin zamanları hangi seçenekte sırası ile doğru 

olarak verilmiştir?  

 

A)gelecek zaman-gen iş zaman- di’l i geçmiş zaman  

B)gelecek zaman-şimdiki zaman-di’ l i geçmiş zaman  

C)şimdiki zaman-geniş zaman-miş’l i geçmiş zaman  

D)gelecek zaman-miş’li geçmiş zaman-di’l i geçmiş zaman  

 

Soru 29.Aşağıdaki sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle 

oluşturursak, doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

olur?  

 

(1)Hayalimdeki tati l i  

(2)Geçireceğim  

(3)Onunla birl ikte  

(4)Ağustos ayında  

(5)Güzel bir beldede  

 

A)1-5-4-3-2 

B)2-5-3-1-4 

C)3-4-5-2-1 

D)4-1-3-2-5 

 

Soru 30.Aşağıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

 

 

 

 

A) İnsanlarla dost olmamalıyız.  

B)Kişi ler, bir l ikte olduğu insanlardan etki lenmez.  

C)Arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz.  

D)Her insanla dostluk kurmalıyız.  
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Yürüyeceğiz-okur-gittiler 

Kişi, birlikte olduğu insanlardan çok etkilenir. Kötü bir insanla düşüp 
kalkıyorsa kendisi de eninde sonunda o yola girecektir. Arkadaşlıkta, 

dostlukta insan seçmenin, dikkatin önemi buradan gelir. 
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SOSYAL BİLGİLER SORULARI  

 

Soru 31.  

 

Yukarıdaki cümlede eksik bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi yazılırsa doğru olur?  

 

A) Cumhurbaşkanına  

B) Başbakana  

C)Cumhuriyet Meclisi ’ne  

D)Bakanlar Kurulu’na  

 

Soru 32.KKTC Anayasa’sına göre, Bakanlar Kurulu başbakanla birlikte 

en çok kaç kişiden oluşur?  

 

A)11 

B)10 

C)13 

D)15 

 

 

Soru 33. Aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?  

 Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla devletin ve 

toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder.  

 Ülkemizde milletvekilleri 5 yıllık süre için seçilirler.  

 Ülkemizde milletvekili seçilme yaşı 30’dur.  

 KKTC cumhurbaşkanı seçilebilmek için 35 yaşını doldurmak 

gerekir.  

 KKTC’de 18 yaşını dolduran vatandaşlar oy kullanabilirler.  

 Ülkemizde yasaları yapma yetkisi mahkemelere verilmiştir.  

 

A)2 

B)3 

C)4 

D)5 

KKTC Anayasa’sı kanun yapma yetkisini...................... vermiştir. 
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Soru 34.KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış kişile r hangi seçenekte 

doğru olarak verilmiştir?  

 

A)Rauf R.Denktaş-Mehmetali Talat-Dr.Derviş Eroğlu  

B)Rauf R.Denktaş-İrsen Küçük-Dr.Derviş Eroğlu  

C)Serdar Denktaş-Dr.Derviş Eroğlu -Mehmetali Talat  

D) İrsen Küçük-Rauf R.Denktaş -Mehmetali Talat  

 

 

 

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi s ivil toplum örgütlerinin özellikleri  

arasında yer almaz?  

 

A)Genell ikle gönüllü bireylerden oluşur.  

B)Çoğunlukla yardım amaçlı kuruluşlardır.  

C) Devlet kurumlarının yerini alır, eksikliklerini tamamlar.  

D) İnsanların hak ve özgürlüklerini ko rumak da görevleri arasında 

yer alır.  

 

Soru 36. Aşağıda bazı bilim adamları yaptıkları buluşlarla 

eşleştirilmiştir. Buna göre yanlış olan hangisidir?  

 

A)Louis Pasteur           Penisil in  

B)Marconi                    Radyo  

C) A.Graham Bell          Telefon 

D) Isaac Newton            Yerçekimi Kanunu  

 

 

Soru 37. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi kaç milletvekilinden  

oluşur?  

A) 45 

B) 50 

C) 55 

D) 40 
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Soru 38. Aşağıdakileden hangisi KKTC vatandaşlarının devlete karşı 

olan görevleri arasında yer almaz?  

 

A)Askerlik görevini yerine getirmek  

B)Kazancı üzerinden vergi vermek 

C)Seçimlerde oy kullanmak  

D)Hacce gidip hacı olmak  

 

Soru 39.Toplumun yaşamını düzenleyen birtakım kurallar vardır. 

Bunların  bazıları yazılı bazıları da yazısız olup geleneklere 

dayanır. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallar arasında yer 

alır?  

 

A)Bayram larda büyükler i  ziyaret etme 

B)Trafik işaret ve kurallarına uyma  

C)Anne, baba ve yaşlıların el ini öpme  

D)Karşılaştığımız kişi lerle selamlaşma  
 

 

Soru 40. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümeti CTP -BG ile      

DP-UG partileri anlaşarak oluşturmuşlardır. Bu şekilde birden 

fazla partinin katıl ımı ile kurulan hükümetlere ne ad verilir?   

 

A) İktidar  

B) Muhalefet 

C)Çok parti l i devlet  

D)Koalisyon 

 

YANITLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ.   


