
     PEMBE  İNCİLİ  KAFTAN 

"Muhsin Çelebi, çekinmeden, sıkılmadan, ezilip 

büzülmeden, gayet doğal bir hareketle kendine 

gösterilen koltuğa oturdu. Sadrazam, halâ ellerinde 

tuttuğu kıvrık kâğıtlara bakarak içinden:" Ne biçim 

adam? Acaba deli mi?" diyordu. Hâlbuki... Hayır. 

Bu çelebi gayet akıllı bir insandı! Kimseye muhtaç 

olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca 

ormanının arkasındaki büyük mandıra ile büyük 

çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah 

etmezdi. Fukaraya, gariplere bakar, sofrasında hiç 

misafir eksik olmazdı. Din ve millet aşkını kalbinde 

duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsallığını 

anlardı.”  

(İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.) 

1.Sadrazam, Muhsin Çelebi'ye bakınca onun

hakkında aşağıdakilerden hangisini düşünmek-

tedir? 

A) Şehrin önde gelen âlimlerinden sanmıştır.

B) Onun bir dilenci olduğunu sanmıştır.

C) Muhsin Çelebi'nin servet sahibi biri olduğunu

düşünmüştür. 

D) Onun ne olduğunun anlaşılması zor bir insan

olduğunu düşünmüştür. 

2.Aşağıdakilerden hangisi Muhsin Çelebi için

söylenebilir? 

A) Fakirleri küçük görür.

B) Yardımseverdir.

C) Kötümserdir.

D) Bencildir.

3.Muhsin Çelebi'nin gerçekte parasal durumu

nasıldır? 

A) Fakir bir insandır.

B) Şehrin en zenginidir.

C) Kendine yetecek miktarda parası vardır.

D) Sıkıntı çekmektedir.

4.Aşağıdakilerden hangisini Muhsin Çelebi

yapmaz? 

A) Vatanını ve milletini sever.

B) Fakir ve fukarayı besler.

C) İnsanlar arasında ayrım yapardı.

D) Sofrasında misafir eksik olmaz.

 

 

5. Yukarıdaki karikatürde verilmek istenen mesaj

seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 

A) Kitaplar, yastık ve yorgan olarak kullanılabilir.

B) TV, kitap okumayı engellemektedir.

C) En güzel dinlenme şekli, yatarken TV izlemektir.

D) Yatak odasında, TV bulundurmak gereklidir.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı

bir kelime yoktur? 

A) Suratını bir karış asmıştı.

B) Boş yere yalan atıyordu.

C) Sıcak bir gülümsemeyle karşıladı bizi.

D) Bilgisi olmadığı yerde susuyordu.

7. Seçeneklerin hangisinde “açmak” kelimesi ''bir

yeri hizmete sunmak'' anlamında kullanılmıştır? 

A) Kapıyı biraz açabilir miyiz?

B)Adam bizim semte de bir market açtı. 

C)Bu elbise seni bayağı açmış.

D)Şimdi de kitaplarımızı açalım.

8. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır? 

A) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?

B) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

C) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.

D) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

9.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden

hangisinin anlamdaşı(eş anlamlısı) yoktur? 

A) Çevremizdeki yoksul insanlara yardım etmeliyiz.

B) Evimize dün akşam çok fazla misafir geldi

C) Arkadaşım bana bir armağan almış..

D) Kendisinin birden değiştiğini söylüyordu.
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10.  “Bu erik ağacının meyvesi …………………………” 

Yukarıdaki tümce, aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur? 

A) nefis kokuyordu. 

B) karpuz kadardı 

C) bal gibidir. 

D) çok tatlıdır.  

 

11. Hangisi “yanıt, duyuru, hekim, yanlış” 

kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? 

A) ilan                          B) yalan 

C) doktor                     D) cevap 

 

12. "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 

A) Kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm. 

B) Köy kahvesi sabaha kadar açıktı. 

C) Çevresindekilerle açık konuşuyordu. 

D) Burada marketler gece açılmaz. 

   

13. "Mehmet Bey'in oğlu koşuda 1.olabildi mi?"  

Bu cümlede noktanın kullanımı aşağıdaki açıklama-

lardan hangisi ile ilgilidir ? 

A) Tarih, ay ve günü birbirinden ayırmak için kullanılır. 

B) Cümleyi sonlandırmak için konur. 

C) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 

D) Bazı kısaltmaların sonuna konur. 

 

14.          Mis kokan börekleriyle 

  Tatlı tatlı pastalarıyla 

  Güzel mi güzel süsleriyle 

  Pastaneye hayran kaldım. 

Yukarıdaki dörtlükte duyu organlarımızdan 

hangisine yer verilmemiştir ? 

A. koklama  B. işitme 

C. tatma  D. görme 

  

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)  

" Tabi ki, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. "  

cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır ? 

A) En sevdiği şehre, Trabzon'a gidiyordu. 

B) Kırtasiyeden kalem, defter ve silgi aldın mı ? 

C) Otobüs ne zaman durursa bana haber et, dedi. 

D) Elbette, binin istediğiniz yere kadar bırakayım. 

  

16. ‘’Bunu duyunca tepem attı.’’  Bu cümledeki 

“tepem attı” deyiminin anlamı hangisidir?  

A) Çok  üzüldüm             B) Çok mutluyum   

C) Çok sinirlendim  D) Çok şaşırdım 

   

 

17. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anla-

mıyla kullanılmıştır? 

A) Bu kadar basit insanlarla uğraşamam. 

B) İnce davranışlarıyla hepimizi etkiledi. 

C) Alican, renkli bir kişiliğe sahipti. 

D) Açık kapıdan içeri hızlıca girdi. 

 

18.  “  berber-bir-beraber-baba-baca “ 

            1     2      3      4      5 

Yukarıdaki kelimelerin sözlük sırasına uygun 

sıralanışı hangisidir? 

A) 1-2-3-4-5                                 B) 1-3-4-2-5 

C) 4-5-3-1-2                                 D) 5-4-3-1-2 

  

19.1.  alıp 

      2. çekmeceye 

      3. gittim 

      4. koydum 

      5. mektubu 

      6. odama 

      7. ve 

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı 

bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?  

A) 5 - 1 - 6 - 3 - 7 - 2 - 4 

B) 7 - 1 - 6 - 4 - 2 - 5 - 3 

C) 2 - 6 - 1 - 5 - 3 - 7 - 4 

D) 6 - 5 - 2 - 3 - 7 - 1 – 4 

 

20. Herkes başarılı ve mutlu bir hayat sürmek ister. 

İnsan, aklını ve yeteneklerini iyi kullanamadığı 

sürece başarısız, mutsuz bir hayat sürmeye 

mahkum olur.” 

Yukarıdaki metinde anlatılan hangisidir? 

A) Başarılı olmak güzel bir duygudur. 

B) Mutlu bir hayat sürmenin yolu aklını ve 

yeteneklerini iyi kullanmaktan geçer. 

C) Mutluluk paylaştıkça artar. 

D) Başarının temelinde disiplin yatar. 

 

21. “(I)Koşa koşa derenin kıyısına kadar geldi. 

(II)Pantolonun paçalarını kıvırıp karşıya geçmek 

istedi.(III) Coşkun akan dereyi görünce bir an 

duraksadı. (IV)Yavaş yavaş içinin korku ile 

dolduğunu hissetti.”  

Yukarıdaki paragrafta, kaç numaralı cümlede 

duygusal bir ifade vardır? 

A)I                                          B)II 

C)III                                       D)IV 

 
 BAŞARILAR 

 11.soru 2 puan | 16.soru 3 puan | diğerleri 5 puandır. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ .  
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CEVAP ANAHTARI 



10. “Bu erik ağacının meyvesi …………………………”
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tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur? 

A) nefis kokuyordu.

●B) karpuz kadardı 

C) bal gibidir.

D) çok tatlıdır.

11. Hangisi “yanıt, duyuru, hekim, yanlış”

kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? 

A) ilan  ●B) yalan 

C) doktor D) cevap

12. "Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 
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B) Köy kahvesi sabaha kadar açıktı.

●C) Çevresindekilerle açık konuşuyordu. 
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13. "Mehmet Bey'in oğlu koşuda 1.olabildi mi?"

Bu cümlede noktanın kullanımı aşağıdaki açıklama-

lardan hangisi ile ilgilidir ? 

A) Tarih, ay ve günü birbirinden ayırmak için kullanılır.

B) Cümleyi sonlandırmak için konur.

●C) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. 

D) Bazı kısaltmaların sonuna konur.

14.          Mis kokan börekleriyle 

Tatlı tatlı pastalarıyla 

Güzel mi güzel süsleriyle 

Pastaneye hayran kaldım. 

Yukarıdaki dörtlükte duyu organlarımızdan 

hangisine yer verilmemiştir ? 

A. koklama ●B. işitme

C. tatma D. görme 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,)

" Tabi ki, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. " 

cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır ? 

A) En sevdiği şehre, Trabzon'a gidiyordu.

B) Kırtasiyeden kalem, defter ve silgi aldın mı ?

C) Otobüs ne zaman durursa bana haber et, dedi.

●D) Elbette, binin istediğiniz yere kadar bırakayım. 

16. ‘’Bunu duyunca tepem attı.’’  Bu cümledeki

“tepem attı” deyiminin anlamı hangisidir? 

A) Çok  üzüldüm B) Çok mutluyum

●C) Çok sinirlendim D) Çok şaşırdım

17. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anla-

mıyla kullanılmıştır? 

A) Bu kadar basit insanlarla uğraşamam.

B) İnce davranışlarıyla hepimizi etkiledi.

C) Alican, renkli bir kişiliğe sahipti.
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●A) 5 - 1 - 6 - 3 - 7 - 2 - 4 

B) 7 - 1 - 6 - 4 - 2 - 5 - 3

C) 2 - 6 - 1 - 5 - 3 - 7 - 4

D) 6 - 5 - 2 - 3 - 7 - 1 – 4

20. Herkes başarılı ve mutlu bir hayat sürmek ister.
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Yukarıdaki metinde anlatılan hangisidir? 

A) Başarılı olmak güzel bir duygudur.
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