Test

1

“Yetmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden
hangisinde “yeterli sebep olmak” anlamında
kullanılmıştır?
A) Arda’nın gücü yetse arkadaşına yardım
edecek.

B) Kardeşim acı biberi çok sever.

B) Annemin kendine yeten bir kazancı var.

C) Acı rüzgâr tüm şiddetiyle sürüyordu.

C) Bir kibrit ağaçları yakmaya yeter.

D) Arkadaşının acı sözleri onu çok üzdü.

D) Berat on sekize yettiğinde asker olacak.

N

A) Bileğimdeki kırığın acısını sonradan hissettim.

T

5.

Ben iyi olacağım,
Ellerim açılacak gece gündüz.
Bir bitki iyiliğinde.

U
R
A

“Ağır” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “çapı, boyutları büyük” anlamında kullanılmıştır?
A) Feyza arkadaşına ağır sözler sarf etti.

B) Mutfaktan burnuma ağır kokular geliyor.

•M

C) Ağır toplarla düşman mevzileri vuruldu.

Şiirdeki altı çizili sözcükler arasındaki bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşıtlık

B) Eş anlamlılık

C) Yakın anlamlılık

D) Eş sesli

EK

Tİ
R

D) Babamın uykusu çok ağırdır.
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2.

3.

I. Biz karakteri yüksek bir milletiz.

6.

N

II. Köyümüzde leylekler çok yükseklerde
uçuyor.

III. Yüksek gerilim hattı evimizin yakınında
geçiyor.

Ö
R

B) Sağlık her şeyin başıdır.
C) Köylüler dağ başında toplandı.

“Yüksek” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “güçlü, etkili,
şiddetli” anlamıyla kullanılmıştır?
B) II

C) III

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden
farklıdır?
A) Paragrafa satır başı yaparak başlarız.

IV. Sıla yüksek duygularla hareket ediyor.

A) I

I

4.

LA
R

“Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

YA
YI

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

D) Yaş kesen, baş keser.

D) IV
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A) Akın’ın babası bankaya yerleşmiş.

Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatına yer
verilmiştir?

B) Liselere giriş sınavı sonucunda Ceren iyi
bir okula yerleşti.
C) Birtakım alışkanlıklar zamanla yerleşmeye başlıyor.

D

T

A

T

E

R

A

S

M

A

A

U

L

E

B

M

A
M
L

E

P

R
U
T

C) Kişileştirme

D) Konuşturma

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler kullanılmıştır?

T

A

•M

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı bu bulmacada yoktur?
A) Acemi şoför kazaya neden oldu.

A) Denizde yüzmeyi severim.

B) Salon ve mutfaktan ibaret bir ev aldı.
C) Dolapta ütülü gömleklerim var.
D) Teyzem, kendi mesleğini çok sever.

Tİ
R

B) Sevdiklerine elinden gelen her iyiliği yapar
cömerttir.
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D

B) Abartma

U
R
A

I

M

A) Benzetme

YA
YI

D) Demokrasi ülkemizde yerleşmeye başladı.

8.

LA
R

10. Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

“Yerleşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yaygın duruma gelmek,
tutunmak” anlamında kullanılmıştır?

N

7.

I

1

SÖZCÜKTE ANLAM

C) Ezgi saygılı ve çok çalışkan bir öğrencidir.

“Basamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde terim olarak kullanılmıştır?

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Ö
R

N

9.

EK

D) İş başvurum kabul edildi.

A) Basamakları koşarak soluk soluğa çıktı.

A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

B) Bu çalışmalarım yükselmek için birer basamaktır.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Ayşe onlar basamağında işlem hatası
yapmış.

C) İşleyen demir ışıldar.
D) Güneş balçıkla sıvanmaz.

D) Memurlar birinci basamakta emekli oluyorlar.
www.muratyayinlari.com
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2. Onun karanlık işlerle uğraştığını bilmiyormuş.

A) Arkadaşımı kırdığım için uyuyamadım.

LA
R

3. Yüksekten düşmesine rağmen yara almadan kurtuldu.

B) Mangalı yakmak için odun kırmaya başladı.

4. Annemle babam mutfakta koyu bir sohbete dalmışlardı.

C) Çarpışan araçlardan birinin farları kırıldı.
D) Kırılan sehpayı hemen onardı.

D) 2 ve 4

Bu metinde “şifa niyetine” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

•M

A) Birini gönülden desteklemek.

5.

1. Sınırlı sayıda kırtasiye malzemesi aldık.

2. Yarışmada herhangi bir sınırlama yoktu.

U
R
A

Uzun bir süredir hasta yatağında uyuyordu.
Çok iştahsızdı. Hiç olmazsa şifa niyetine bir
şeyler yemesi gerektiğini düşündü.

YA
YI

C) 2 ve 3

B) Bir şeyin az miktarını yeterli bulmak.

C) Bir işi yapmamak için bahane aramak.

3. Benim sabrımın da bir sınırı vardır.
4. Şiir yarışmasında konu sınırlaması getirilmemişti.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda
kullanılmamıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

3.

EK

Tİ
R

D) Bir zorluğu yenebileceğini düşünmek.
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2.

B) Yalnız 2

N

Yukarıda verilen cümlelerde, altı çizili
sözcüklerden hangileri gerçek anlamının
dışında kullanılmıştır?
A) Yalnız 1

“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

6.

1. Alçıya alınan kolu çok acıyordu.

N

2. Okulun kapı kolları tümden değiştirildi.

Ö
R

3. Eğitsel kollar yerini kulüplere bıraktı.

4. Nil Nehri’nin kolları sıcaklık nedeniyle kurudu.

• Zeki Müren sanat ışığımızdır.
• Kardeşimde iyi bir müzik kulağı var.
• Ayaklarıma kara sular indi.
•	Sanatçının ölümündeki sır perdesi çözülmedi.

“Kol” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç
değişik anlamda kullanılmıştır?

Yukarıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır?

A) 1

A) sanat ışığı

B) müzik kulağı

C) Ayak

D) sır perdesi

B) 2

C) 3

I

4.

1. Dondurma yediği için boğazı ağrıyormuş.

T

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

D) 4
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Cümleler

10. İş yerinde yersiz, zamansız ve sürekli konuşarak arkadaşlarını lafa tutup oyaladığının
farkında değildi.

I

Aşağıdakilerin hangisinde “istemek” sözcüğü cümlede kazandığı anlamla eşleştirilmemiştir?

Bu metinde “lafa tutmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

LA
R

7.

Kazandığı anlam

A) Balkondaki küçük min- İstek duymak,
dere oturmak istedi.
arzulamak

Görmek istediğini bildirmek.

D) Komşusunun kızını
istemiş.

Evlenmek dileğinde bulunmak

B) Konuşmaktan zevk almak, mutluluk duymak.

N

B) Okumak için benden
kitap istedi.

A) Konuşmayı uzatıp bir kimseyi işinden alıkoymak.

YA
YI

C) Ülkemizin gelişmesi
Gerek olmak
için çok çalışmak ister.

C) Konuşmayı soluksuz sürdürmek.

Yukarıda verilen cümlelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

Tİ
R

C) 3

D) 4

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

Ö
R

B) Bu ay mutfak masraflarımız bayağı kabardı.

12. “İşlemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “Durağan durumdan hareketli
duruma geçmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Ankara Sanat Tiyatrosu perdelerini kapattı.

A) Derin bakışları babasının yüreğine işlemişti.

B) Öğretmen kompozisyonumu noktasına,
virgülüne kadar inceledi.

B) Ne demişler, işleyen demir pas tutmaz.

C) Son şiirini de bestelemeyi başardı.

C) Düşüncelerini çocuğuna işlemeye başlamıştı.

D) Dar açıdan baktığından sorunlarını çözemiyorsun.
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A) Meriç Nehri kabararak tüm yollarda hasara yol açtı.

D) Annemin fırına koyduğu kek bir hayli kabarmış.

N

9.

B) 2

11. “Kabarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “Ağırlığı artmadan hacmi büyümek” anlamında kullanılmıştır?

C) Yeni aldığımız dolabın boyası kabardı.

EK

A) 1
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İçinde hasretin olmadığı, küskünlüğün yaşan1
2
madığı, yaşlı gözlerle ve acılı bir yürekle öz			
3
4
lem duymadığımız bayramlar güzeldir.

•M

8.

U
R
A

T

D) Konuşmanın tam metnini hazırlamak.

D) Elindeki bileziği ince ince işliyordu.
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2.

2. Mide

3. Burun

5.

4. Kulak

Aşağıdaki sözcükler alfabetik olarak sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır?
A) Gönül

B) Gölet

A) 1

C) Gösteri

D) Görev

B) 2

C) 3

D) 4

6.

Oğlu geç kaldığı için endişeleniyordu.

A) Gerginlik

B) Huzursuzluk

C) Tedirginlik

D) Usanmışlık

“Alacağına şahin, vereceğine karga” deyiminde altı çizili sözcükler arasındaki anlam
ilişkisi aşağıda verilenlerin hangisinde
vardır?

YA
YI

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede altı
çizili sözcüğe anlamca en uzaktır?

LA
R

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi farklı kavram alanına girer?

A) Denize düşen yılana sarılır.
B) Mızrak çuvala sığmaz.

T

C) Zorla güzellik olmaz.

•M

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eş
sesli sözcük bulunmamaktadır?
A) Dolapta ne kadar bez parçası varsa toplayıp çöpe attım.
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U
R
A

D) Adım çıkmış dokuza inmez sekize.

3.

7.

Tİ
R

C) Çevremizde acılarımızı paylaşacak arkadaşlarımız olmalı.

A) Çiçeklerin en güzel kokanı papatyadır.
B) Ömer Seyfettin en iyi öykü yazarıdır.

D) Mert senin yeni oyuncağını da kırmış.

EK

C) Bitkiler arasında ağaçların gövdesi daha
kalın olur.

N

D) Kitap denince aklıma nedense Çalıkuşu
gelir.

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

8.

Ö
R

4.

Ben meyvelerden en çok çileği severim.
Verilen cümlede altı çizili sözcükler “genelden
özele sıralanmıştır.”
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bu
kurala uyulmamıştır?

B) Çay demlemek ustalık ister.

A) Kadayıfı severim ama baklavayı sevmem.

B) Az bir çabayla çok paralar kazanabilir.
C) En az senin kadar ben de üzülüyorum.
D) Soğuk günler geride kaldı artık.
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I

1. Göz

N

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

Aşağıda sözcüklerle bir anlam grubu oluşturulursa hangi sözcük dışta kalır?
A) Gücenmek

B) Darılmak

C) Küsmek

D) Köpürmek

Test
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“Ağaçlar birdenbire devrilmeye başladı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin
anlamı değişmez?
A) az önce

B) tekrar

C) aniden

D) sık sık

13. Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin
açıklaması yanlış verilmiştir?

I

A) Görüp gözetmek: Korumak, yardım etmek.

LA
R

9.

B) Çok görmemek: Uygun, yerinde bulmak.

C) Güngörmüş: Güneş almak, aydınlık olmak.

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir matematik terimi değildir?
B) açı

C) olasılık

D) yüzde

14. • Babam seni kafasından sildi.
•

Bugün çok yorgunum gözüm kararmaya
başladı.

•

Teyzem bana çok soğuk davrandı.

•

Bana çok sıcak davrandığını söyleyebilirim.

T

A) demir

YA
YI

N

D) Hor görmek: Değersiz gözle bakmak

•

Yarışmada dereceye giren öğrencilere
hediye verilecek.

•

Siyah renkli araba kırmızı ışıkta durmadı.

Tİ
R
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Bu soruların yanıtlarını yarın sizden istiyorum.

•M

•

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi altı çizili sözcüklerden birinin eş anlamlısı
olamaz?
B) cevap

C) armağan

D) beyaz

C) soğuk

D) sıcak

15. “Yumuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

C) Buzdolabındaki ayvalar bayağı yumuşamış.
D) Aldığımız yeni koltuklar çok yumuşak.
16. “Geç bunları, anam babam geç:
Geç bunları bir kalem”
Verilen dizelerde “geç” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisi
ile ifade edilir?

A) Havuzda dikkatli yüzmelisin.
B) Yüz liraya yeni çanta almış.
C) O çocuğa fazla yüz vermemelisin.
D) Bu sınıfın genel başarısı yüzde yetmiştir.
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B) gözüm

B) Yumuşak bir kalbe sahiptir.

N

EK

A) sözcük

A) sildi

A) Yeni ceketim yumuşak bir kumaştan yapılmış.

12. “Yüz” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin
hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?

Ö
R

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

U
R
A

11. • Çok kitap okursak kelime hazinemiz gelişir.

14

A) Karşıt anlam

B) Eş anlamlılık

C) Mecaz

D) Sesteş

Test
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A) Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
B) İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

3. Aklına geleni söyleyen biridir.
4. Aile bireylerinden yalnızca onunla düşüncelerimiz uyuşmaz.

C) Her şey birdenbire oldu
Birdenbire vurdu gün ışığı yere

Bir yaz yağmuru yağdı içime
Ezildi iri üzüm taneleri camlarımda
Gözleri kamaştı yapraklarımın

YA
YI

D) 2 ve 4

5.

•
•

Yaşlı adam sendeleyerek yürüyordu.
Geride gözü yaşlı insanlar kaldı.

U
R
A

C) 2 ve 3

D) Niçin bu derenin suları kara,
Niçin böyle hırçın akıyor dere?

Şiirde geçen “gözleri kamaşmak” deyiminin
anlamı aşağıda verilenlerden hangisidir?

•M

A) Eski günlerim gözümde canlanıyor.

B) Güneşin parlaklığından dolayı karşıya
bakamıyorum.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin içerdiği anlam ilişkisi aşağıda verilenlerden
hangisidir?
A) Sesteşlik

B) Yakın anlamlılık

C) Zıt anlamlılık

D) Anlamdaşlık

Tİ
R

C) Yaptığın şey gözümden kaçtı sanma sakın.
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2.

B) 1 ve 3

N

Yukarıda verilen cümlelerden hangileri
yakın anlamlıdır?
A) 1 ve 2

I

2. Çocukluğumdan beri kardeşimle pek anlaşamam.

Aşağıda verilen dizelerin hangisinde zıt
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

LA
R

4.

1.Sorunları çözmede usta olduğumu söyleyebilirim.

T

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

6.

Şaşar Veysel iş bu hâle
Gâh ağlaya gâhî güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece

Ö
R

N

3.

EK

D) Gözümden bile seni kıskanırım bilirsin.

Verilen bu dizelerde altı çizili sözcüğün
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün
yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse
dizede anlam değişikliği olmaz?
A) Bulmak

B) Aramak

C) Gelmek

D) Varmak

İstersen bir türkü tuttur
Ve kalkıp yeniden başla
Günün gecikmiş işlerine
Yaşam ertelenemez çünkü

15

A) Beğeni

B) Özlem

C) Öneri

D) Olasılık
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7.

10. “Ufuk mavi bir çizgi
Şu yemyeşil kırlarda.”

“Bu evi bile bana çok görenler var.”
Bu cümlede altı çizili sözlerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede
anlam bozulur?
B) Çok acı gelmek

C) Yakıştırmamak

D) Layık görmemek

I

LA
R

A) Yadırgama

“Kır” sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin
hangisinde şiirdeki “kır” sözcüğü ile eşseslilik ilişkisi kurmuştur?
A) İlkbaharda kırlarda olmak var şimdi.

B) Kır çiçeklerini çok sevdiğimi herkes bilir.

N

C) En güzel bardaklarımdan birisi kırıldı.

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt
kavramlar beraber kullanılmıştır?
B) Benimle ilgili kötü sözler söylemişsin.

C) Tarlanın çamurundan bata çıka yürüdük.

Aşağıda verilen cümlelerden altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamlıdır?
A) Yarın hava sıcak olacakmış.

B) Geceleri eve bile uğramazdı.
C) Darılma ama beni gücendirdiğini bil.
D) Beklemediğim bir anda ortaya çıktı.

A) Sayıların karekökünü almayı yeni kavradım.

B) Yeni aldığım ayakkabımın burnu yırtıldı.

B) Türkçede sözcükler kök ve eklerden oluşur.

N

C) Sanatçının yumuşak bir sesi vardı.
D) Çok soğuk bir kişi olduğunu duydum.

C) Kök hücre uygulaması başarıyla uygulanıyor.

Ö
R
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A) Genç yaşta saçları ağarmış.

12. “Kök” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
terim anlamı dışında kullanılmıştır?

EK

9.

Tİ
R

•M

D) Çantası elinde okula doğru yürüyordu.

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

U
R
A

A) Sırt ağrısı bir türlü uyutmuyordu.

11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
aynı anlamı ifade edebilecek sözcükler
birlikte kullanılmıştır?

T

8.

YA
YI

D) Tablolarından birisi kır temalıydı.

D) Bu sorunu kökten çözeceğim.
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A) Bolluk içinde yaşamını sürdürüyor, bey
gibi yaşıyor.

A) burnunda tütüyordu

C) Tam onun yapabileceği bir iş, dişine göre
buldu.

YA
YI

C) canı çıkmıştı

D) dili damağı kurumuştu

5.

“Çile” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

U
R
A

A) Okurken çok çile çekti.

Tİ
R

“Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
Yalvarmak nafile bugün.”

D) Onun kaderinde çile doldurmak varmış.

6.

Anlamları
1. Birine suç yüklemek
2. Elinde olmak
3. Çok yorulmak
4. Yalvarırcasına istemek

EK

Verilen dizelerde “nafile” hangi anlamda
kullanılmıştır?

N

A) Faydasız, boşuna

Ağız eğmek

B) Yararlı

Ö
R

C) Arada sırada
D) Kazançlı, kârlı

Leke sürmek

D) Yakın anlamlılık

C) Çilesiz bir hayat sürdürmek istiyordu.

Elden çıkmak

C) Anlamdaşlık

B) Yaşananlar karşısında çileden çıkmamak
elden değil.

Canı çıkmak

B) Karşıtlık

•M

A) Sesteşlik

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

Verilen dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

N

B) çok sevindi

D) Şuradan buradan konuşuyor, sohbet ediyordu, hoş karşılanan bir insandı.

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Kardeşi burnunda tütüyordu.
Sınavı kazandığını duyunca çok sevindi.
Çok çalışmaktan canı çıkmıştı.
Çok susamış dili damağı kurumuştu.

Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili
sözlerden hangisi deyim değildir?

B) İnatçı, büyüklerinin sözüne uymuyor, dik
kafalı biri.

2.

•
•
•
•

Yukarıda verilen tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1
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B) 2

I

4.

LA
R

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim,
açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

T

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

C) 3

D) 4

Test
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SÖZCÜKTE ANLAM

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açıklığa
kavuşmak, aydınlanmak” anlamına gelen bir
deyim kullanılmıştır?

10. Eve doğru yavaş yavaş yürümeye başladı.

I

Verilen cümledeki ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin
anlamı değişmez?

A) Yıllarca gizlenen cinayet nihayet gün ışığına çıkacak.
B) Güngörmüş, geçirmiş bir insandı.

A) hızlı hızlı

B) koşa koşa

C) ağır ağır

D) güzel güzel

N

C) Yapılacak işler için gün belirlememiz gerekir.

YA
YI

D) Gün ola, harman ola.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim
kullanılmamıştır?

3. Gördükleri karşısında adeta dilini yuttu.

•M

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde deyim vardır?
B) 1 ve 3

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

A) Bizim dedemiz gözü tok birisiydi.

B) Her toplumda gözü pek insanlar sevilirler.
C) Bu iki ciltlik kitabı okumayı gözüm kesmiyor.
D) Günlük gazete okumayı alışkanlık haline
getirmeliyiz.

Aşağıdaki deyimlerden anlamca farklı
olan hangisidir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Yeni aldığım cep telefonumu kırdığımı öğrenen babam küplere bindi.

A) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanırız.

Ö
R

N

9.

EK

Tİ
R

A) 1 ve 2

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

2. Okulların tatil olması bizi sevindirdi.
4. Sinemaya gitmeyi çok istiyordu.

T

1. Sorunlarını dile getirmezsen çözüm bulamazsın.

U
R
A

8.

LA
R

7.

B) Bu sorunun doğru yanıtı, zarf olmalı.

B) Sen öğreneceksin diye aklı çıkıyor.

C) Dere yatağından bizim inşaata kum taşıdık.

C) Ablası ateş püskürmekteydi, çocuksa bir
köşeye sinmişti.

D) Kitaplar masanın üzerinde duruyordu.

D) İstediği oyuncak alınmayınca deliye döndü.

www.muratyayinlari.com
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2. Televizyondaki gençlik dizileri tüm toplumu sarmaya başladı.

A) Ok yaydan çıktı bir kere, çaresiz dövüşeceğiz.

LA
R

3. Gerçekten çok sıcak bir karşılama oldu.
4. Pazardan eve dolma biber aldım.

B) Öfkesinden yerinde duramaz, hoşbeş
ederdi.

Verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

C) Hep kötülük düşünür, içi içine sığmazdı.
D) Baş başa vererek, kafa patlatırdı.

N

A) 1 ve 2

5.

T

Dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler
bir arada kullanılmamıştır?

U
R
A

A) Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
Yok edin insanın insana kulluğunu.
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Yolda gördüğü herkese selam vermeyi ihmal etmezdi.

Şu boş kutuların içini doldurup öyle
gönderin.

3

•M

Elinde bulunan bütün ipi makaraya
sardı.

2

B) Görüyorduk uzaktan dereye inen yolu.
Sağ yanında bir çayır, solda çam ağaçları…
C) Memleket isterim,
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun.
D) Gündüze güneş güneşe tarla
Tarlaya başak ne güzel uymuş.

4

Tİ
R

Onun kim olduğunu az çok biliyoruz.

2.

1

Aşağıdakilerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

EK

Verilen grafikte numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde karşıt anlamlı sözcükler
kullanılmıştır?
B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 2 ve 4

6.

A) Yatakta, soluna dönerek uykuya daldı.

Ö
R
3.

... işe başlama, biraz dinlen ... devam edersin.

B) Babam bize sırtını dönmüştü.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangi sözcükler getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz?
A) Önce - sonra

B) Hemen - önce

C) Çok - sonra

D) Biraz - hızlı

“Denize dönmek istiyorum!
Mavi aynasında suların”
Yukarıda verilen dizelerde “dönmek” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

N

A) 1 ve 2

I

4.

1. Senin yüzüne bakacak hâlim mi kaldı?

YA
YI

1.

SÖZCÜKTE ANLAM

C) Ankara’dan dönmekteyken kaza yapmış.
D) Yazın kasabamız cennette dönüşür.
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10. Şairin biri bir zamanlar, “İnsanların kullandığı
en güçlü ilaç, kelimelerdir.” demiştir.

• Burun kıvırmak
Boşu boşuna.

•

Başına buyruk.

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözle
çelişmektedir?

I

•

Yukarıdaki deyimler, açıklamalarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Kelimeler duvar da olabilir, köprü de.
B) Yazısız dil yetimdir.

A) Gereksiz yere para harcıyordu.

C) En güzel dil tatlı dildir.

N

B) Kafasına eseni yapıyordu.

D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C) Bolca paraya kavuşmuştu.

T

A) Her yeni gün yeni bir hayatın başlangıcıdır.

•M

C) Sonuçları dikkate almadan hareket etmemeliyiz.

Uzun bir süredir yürüyordu, aç karnına daha
fazla yürüyemeyeceğinden durdu. Biraz yiyecek bulmalıydı. Peşinden gelen adı sanı
belirsiz kişilere yakalanmak istemiyordu. Ardındakiler tozu dumana katarak yaklaşıyorlardı. Yerinden kalktı biraz dinlemişti, şimdi toz
olmanın vakti geldi deyip yürümeye başladı.

EK

9.

N
Ö
R

A) Görmezden gelmek

B) Göz ucuyla bakmak
C) Gözden kaçırmak

12. Doktorların görevlerinden biri de muayeneye
gelen yaşlı hastalara yedikleri gıdalar hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmak, uyarılarda
bulunmaktır.

Aşağıda verilenlerden hangisi altı çizili
sözlerin parçaya kattığı anlamlardan biri
değildir?

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi altı
çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz?

A) Bir şey yememiş olarak
B) Yolun tozunu kaldırarak
C) Kimin nesi olduğu bilinmeyen
D) Ortalığı dağıtmak, bozmak
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Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

D) Göz gezdirmek

Tİ
R

D) Gelecek kaygısı umutlarımızı kırıyor.

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

Dörtlükte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
B) İnsanlar yalnızlıktan korkuyor.

11. Çocuklarımızın, okulda ve sokakta yaşadığı
sorunları bırakalım kendisi çözsün, hayatı
böyle öğrenir gibi yaklaşımlar sergileyerek
yardım isteklerini göz ardı etmek onları yalnız
bırakmak anlamına gelir.

U
R
A

“Ne mutlu, ne kadar yalnız olsa da
Bugünü kendisinin kabul edene,
Ve güvenerek kendini,
‘Yarın ne kadar kötü olursa olsun,
Bugünü yaşadım ya!’ diyebilene.’’

YA
YI

D) Okuldaki herkesi küçümserdi.

8.

LA
R

7.
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A) Vazife

B) Besin

C) Doğru

D) İhtiyar
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4.

İnsanın dili, yalnız onun konuşabilmesi,
…………………… başkasına iletmesi demek
değildir, ………….. dediğimiz düzen insanın
gözüdür, beynidir; düşüncesi, ruhudur.

1. duvar
2. taş

B) düşündüğünü - dil

A) 1

C) tartıştığını - gelenek
D) öğrendiğini - kitap

5.

1. hayatta bir şey başarmak

C) 3

D) 4

Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halinden kurtulacağımı ümit ederek acele ile
……………………

T

2. için

B) 2

N

Numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı
bir atasözü oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?

A) gördüğünü - kültür

4. bir şey yapmak
5. büyük bir arzu vardır.

•M

Numaralandırılmış sözcük ve sözcük
gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak
için nasıl bir sıralama yapılmalıdır?
B) 2 - 3 - 1 - 5 - 4

C) 3 - 1 - 4 - 2 - 5

D) 5 - 3 - 2 - 4 - 1

Tİ
R

A) 1 - 3 - 5 - 4 - 2

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

U
R
A

3. bazı insanlarda

Bu cümlede düşüncenin akışına göre, boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) hemen çay istedim.

B) sofradan kalktım.
C) teşekkür ettim.
D) dışarı çıktım.

6.

EK

Tartışmaları seven ve tartışmalara katılan
biriydi. Ancak eleştiriler kendisine yönelince
……………….

1. çocukların
2. hakkı
3. oyuncaklarla

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa söz konusu kişiyle ilgili olumsuz bir yargı oluşur?

N

3.

LA
R

4. olmaz

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

2.

I

3. yalnız

YA
YI

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

4. aslında

Ö
R

5. oynamak
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama
nasıl olmalıdır?

A) hemen kaşlarını çatar.

B) anında lafı değiştirdi.

C) hemen gülerdi.
D) kahkahayı basardı.
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A) 2 - 1 - 4 - 3 - 5

B) 3 - 5 - 4 - 1 - 2

C) 3 - 1 - 4 - 2 - 5

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

var

acaba

10. 1. yazmak
2. kesinlikle
3. çabadır

Verilen şekilde boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamsız bir cümle
ortaya çıkar?
A) Ötesinde

B) Ardında

C) İçinde

D) Arkasında

4. dünyada
5. bir gönüllü

Numaralandırılmış ifadelerle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse
baştan ikinci sözcük hangisi olur?
A) 1

3. görmek
4. dağın arkasına
5. oraları

•M

Numaralandırılmış söz ve söz gruplarıyla
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak
istenirse sıralama nasıl olur?
B) 4 - 2 - 5 - 3 - 1

C) 4 - 3 - 1 - 5 - 2

D) 4 - 5 - 1 - 2 - 3

Tİ
R

A) 4 - 1 - 3 - 2 - 5

EK

11. Okumuş, kendini yetiştirmiş, yani her yönüyle
…………………………………bir kişidir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

N
Ö
R

D) 4

U
R
A

2. gitmek

9.

C) 3

T

1. isterdi

B) 2

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

8.

I

...............

LA
R

dağların

N

Karşıdaki

YA
YI

7.

Goethe, “Yetenek, yalnızlık içerisinde biçimlenir, karakter ise …………akışı içerisinde.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamlı bir
cümle oluşur?
A) insanlığın

B) olayların

C) tecrübelerin

D) yaşamın
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A) güzel

B)

yetkin

C) olumlu

D) iyi
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4.

“Sen kendini mağlup etmediğin sürece, hiçbir
şey seni mağlup edemez.”

Verilen cümleye göre “bildiğimizi yapmayız”
ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

LA
R

Cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

“Çoğu kez yapmamız gerekeni biliriz ama bildiğimizi yapmayız.”

A) Yaşamının kontrolü sende olmalıdır.

A) Bilgi birikiminin farkına varamamak

B) Dostluk önemlidir.

B) Bilgilerini hayata geçirmemek

C) İnsanlara güvenmelisin.

N

C) İşlerini ertelemekten hoşlanmamak

D) Her zaman galip gelinmez.

YA
YI

D) Tutkuyla amaçlarına hizmet etmek

5.

“Şiirde esin yaşantının şair tarafından dile dönüştürülme isteğinin oluştuğu andır, denebilir.”

T

Liderin görevi, insanları bulundukları yerden
alıp daha önce hiç bulunmadıkları yerlere getirmektir.

U
R
A

2.

•M

A) Liderlik insanları geliştiren hedeflere sahip olmak demektir.

B) Liderlik insanlara ilham, enerji vermek ve
onları etkilemektir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümleye
anlamca en yakındır?
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Aşağıda verilenlerden hangisi anlamca bu
cümleyle eş değildir?

A) Şiir yaşadığımız dünyayı bize olduğundan
farklı gösterir.

B) Şiirde esin, yaşantı ile dil arasındaki sıçrama noktasıdır.
C) Şiir toplumu gizemli bir yolla değişime
uğratır.

C) Liderlik öngörü sahibi olmayan demektir.

Tİ
R

D) Şiir kimsenin bilmediği bir gerçeğin sırrına
ermemizi sağlar.

EK

D) Liderlik halkına umut vermektir.

6.

(1)Şiirsel imge, şiir dilinin araçlarından biridir.
(2)Duyular alanına girmeyen bir gerçekliği
somutlaştırmak için kullanılan bir araçtır.(3)
Bu yüzden imge, şiirsel etkiyi artırmanın yollarından biridir. (4)Yani; yazmanın ya da söylemenin tek yoludur.

N

3.

Ö
R

B) 2 ve 3

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisinin
konusu “tasarruf” ile ilgili değildir?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Can boğazdan gelir.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

Verilen metinde numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirleriyle çelişir?
A) 1 ve 4

I

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM
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7.

10. “Dostoyevski, size bir karakteri anlattığı zaman, kapalı gözlerinizle ...”

1. Gemisini kurtaran kaptandır.
2. İşleyen demir ışıldar.

Verilen cümle aşağıdaki sözlerden hangisiyle tamamlanırsa anlamda bozulma
olmaz?

LA
R

I

3. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
4. Güneş balçıkla sıvanmaz.
Numaralanmış atasözlerinden hangileri
anlamca aynıdır?
C) 1 ve 4

D) 2 ve 3

B) tanıdığınızı hissedersiniz.

C) sevdiğinizi düşünürsünüz.

N

B) 1 ve 3

D) gizemleri ile tanırsınız.

YA
YI

A) 1 ve 2

A) hayal dünyasına götürülürsünüz.

B) Sanırım kanarya yerini yadırgadı.

•M

C) Yerine alışmaya çalışıyor.

A) Bazı engelleri aşmak çok zordur.

B) Kendimizi olayların akışına bırakmalıyız.
C) İnsanı yaşama bağlayan hedefleridir.
D) Yaşama ilişkin plan yapmak gereksiz bir
çabadır.

9.

EK

Tİ
R

D) Yerine alışması için zaman gerekiyor.
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A) Yerini yadırgamadığı anlaşılıyor.

11. “Karşınızda, iki yıl mücadele ederek çocuk felcini yenmiş biri duruyor.” Sözlerine anlamca
en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

T

“Eve aldığımız kanarya, kafesine iyice alıştı.”
Sözlerine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

U
R
A

8.

“Umut gibi ilaç yoktur.” aşağıda verilenlerden hangisi bu sözle aynı doğrultudadır?

12. (1) Kişi yanınızda tabak kırdı diye. (2) ’’Sakar
insan’’ olarak nitelemekle (3) Bu fark o kişiyle
iletişiminizin boyutunu belirler. (4) Onun davranışını o anki bir sakarlıkla nitelendirmek
arasında fark vardır.

Ö
R

N

A) Yarına dair iyi şeyler olmasını beklemek
en yüce duygudur.

B) Hiçbir şeyin düzeleceği yok.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri
yer değiştirirse, anlam bütünlüğü sağlanır?

C) Aynı tas aynı hamam.
D) Artık umudumu kestim.
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A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 2 ve 4

Test
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2. boşboğaz
3. laf ebesi

“Olması, gerçekleşmesi çok yakındır.” anlamını aşağıdaki deyimlerden hangisi karşılar?

4. çenesi düşük

A) Eli maşalı

Verilen ifadelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

B) Eli koynunda

A) 1

D) Eli uzun

D) 4

N

C) 3

C) Eli kulağında

YA
YI

B) 2

U
R
A

Verilen cümleye göre aşağıdakilerden
hangisi anne sevgisini ifade etmez?

C) Ana hakkı tanrı hakkı.

A) Varlık içinde yaşamış.

B) Mutlu günler görmüş.
C) Bolluk içinde yaşam sürmüş.
D) Geçmiş zamanda bir gün.

“Okumak, ekmek ve su gibidir.” verilen cümleyi anlamca bütünleyen söz aşağıdakilerden hangisidir?

6.

“İş insanın aynasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi verilen sözle anlamca ilişkilendirilemez?

N

3.

EK

Tİ
R

D) Ana yılan, sözü yalan.

•M

A) Cennet anaların ayakları altındadır.
B) Ana gibi yar olmaz.

“Gün görmüş.” sözüne anlamca en uzak
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

T

5.

İnsanlar içinde annemiz kadar bize candan
bağlı dost yoktur.
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2.

A) Okumak bir tutku değildir.

A) Kişinin yaptığı işin niteliği
B) Kişinin yaptığı işle ilgili yeteneği

C) Okumanın, okuru olgunlaştırdığı söylenemez.

D) Kişinin işini beğenmeyip küçümsemesi

Ö
R

B) Okuma duygularımızın düşüncelerimizin
gelişmesini sağlar.

C) Kişinin yaptığı işe saygı duyması, sevmesi

D) Okumanın ruhumuzu beslediği düşüncesi
yanlıştır.
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I

4.

1. iki dinle bir söyle

LA
R

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

Test
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

10. (1) Şiirin dil boyutu üzerine durmakta yarar var.
(2) Düz yazı dili iletişimsel, şiir dili döngüseldir.
(3) Şiir dile kazandırılan anlamsal değerliliktir.
(4) Düz yazının amacı anlamın iletilmesi, şiirin
amacı ise kendisidir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi şiiri anlatan bir cümle değildir?

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri
anlam olarak birbirine yakındır?

A) Şiir mısralardan oluşur.
B) Düz yazı ile aynı amacı taşır.

A) 1 ve 2

D) Şiir ölçüyle yazılır.

C) 1 ve 3

D) 4

•M

C) 3

Ö
R

EK

Verilen cümleyi aşağıdakilerden hangisi
anlamca en iyi ifade etmektedir?

A) Aynı şeyleri yapmak yeni sonuçlar doğurmaz.

B) Yeni yöntemler denemenin bir yararı yok.
C) İnsanlar alışkanlıklarından vazgeçmemeli.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin
önemi vurgulanmıştır?

A) Başkalarıyla ilişkinin önemli olduğunu
bilirler.

A) Asla inancını yitirme ve hedefini unutma.

B) Başkalarıyla olan ilişkiler önemsizdir.

B) Kazanacağımdan emin değilim.

C) Başkalarının ne dediği önemli değildir.

C) Kaybetmeye alışkın biriyim.

D) Başkalarının durumu beni bağlamaz.
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Metne göre altı çizili cümle ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

12. “İnsan genellikle büyük bir zafer kazanmadan hemen önce zorluk yaşar. Önemli olan
motivasyonunu korumalı, inanmaya devam
etmelidir.”

“Bazıları yaptıklarının onaylanmasını arzu
eder.”

N

9.

11. “Değişimi yönetmenin tek yolu, beklenmeyeni yönetmekte iyi olmaktır. Akıl sermayesinin
maddi sermayeden çok daha değerli olduğu
yeni bir dönemde yaşıyoruz.”

D) Bilginin güç olduğunu bilmeliyiz.

Tİ
R

B) 2

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

Verilen metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1

D) 2 ve 4

T

(1) Ayak sesleri adamakıllı yaklaşmıştı. (2) Sokağa
sırtımı dönerek kapı ile oynuyordum. (3) Tam dönüp selam verecektim. (4) Ayak sesleri yaklaşınca
bağırmamak için kendimi zor tuttum, adam yoluna
devam ederek gitti.

B) 2 ve 3

YA
YI

C) Sözcükler ahenkle söylenir.

U
R
A

8.

LA
R

I

“Şiir; duygu, düşünce ve hayallerin ahenkli bir
dille aktarılmasıdır.”

N

7.

D) Bir şekilde işler yoluna girer.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir uyarı
yoktur?

4.

1. Gece on ikide uyuyunca sabah okula geç
kaldı.
2. Ben çocuklarım için her zorluğa katlanırım.

LA
R

A) Ödevlerini bitirmeden sakın uyuma.
B) Söz istemeden konuşmamalısın.

3. Bugün ödevlerini bitirirsen dondurma yiyebilirsin.

C) Önümüzdeki hafta köye gideceğiz.
D) Korktuğunu belli etmemelisin.

N

4. Kendisini aramayı unuttum diye bana darılmış.

5. Teyzemleri görmek için yarın İstanbul’a
gideceğiz.

YA
YI

2.

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi hayal
ürünüdür?

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinin arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Dün akşam balkon kapımız açık kalmış.

A) 1 ve 5

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

B) Güneş bana gülümsedi.

T

C) Kahvaltıda ailece bol bol sohbet ettik.

Ö
R

N

Furkan

Önder

•M

B) Mide bulantısından dolayı yavaş yürüyordu.
C) Doktor olmak istiyorsan çok emek harcamalısın.
D) Beni dinlersen kimin haklı olduğunu anlarsın.

Bir an onun annen olduğunu düşün.
(istek)

6.

Senin bu öksürüğün hemen geçmeyebilir. (olasılık)

B) Yiğit

C) Furkan

D) Önder

Süt içersen

1

İnsanlarla dost
olmak

2

Kızımı mutlu
etmek için

Böyle giderse

Yukarıdaki konuşmacılardan hangisinin
cümlesi, yanlarında yazılı olan kavramla
bağdaşmaz?
A) Kaan

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir koşula
bağlanmamıştır?
A) Abur cubur yemezsen kilo almazsın.

Ah! Güzel bir araba alabilsem. (dilek)

EK

Yiğit

5.

Tİ
R

Kaan

Sınavda başarılı olmak için kursa yazıldı. (amaç)
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U
R
A

D) Her hafta kitaplığımın tozlarını siliyorum.

3.

I

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

ona araba
aldım

a
b

3

sınıfta kalacak

kolay değil

c

4

sağlıklı olursun

d

Yukarıdaki tabloya göre eşleştirmelerden
hangisi amaç-sonuç ilişkisi oluşturur?
A) 1-d
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B) 2-c

C) 3-a

D) 4-b
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koşul
sağlanırsa sonucun gerçekleşeceği anlamı vardır?

I

A) Sevgi de Sude gibi güzel bağlama çalıyor.

LA
R

7.

A) Ağaç dikmek için ormana gittik.

B) Babasını görür görmez hemen koştum.

B) Sokak hayvanları için kermes düzenledik.

C) Havalar ısındıkça insanın evden çıkası
gelmiyor.

D) Odanı toplarsan televizyon izleyebilirsin.

D) Başarılı olduğu için ödül aldı.

YA
YI

N

C) Ne alırsan al onu mutlu edemezsin.

B) Rahatlamak için bahçeye çıktı.

•M

C) Beni dikkatli dinlersen ne dediğimi anlarsın.

A) Tatlı sevmediği için baklavayı yemedi.

B) Komşuya gitmek için evden çıktı.
C) Sınavda başarılı olmak için çok çalıştım.
D) Yüzmek için her gün havuza gidiyor.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yorum ifade etmektedir?

12. 1. Adana’nın karpuzu çok güzeldir.
2. Çınar ağaçları uzun ömürlü olur.

Ö
R

N

9.

EK

Tİ
R

D) Elektrikler kesildiği için ütü yapamadım.
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A) Süt almak için bakkala gitti.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

T

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

U
R
A

8.

3. Zayıf olduğu için iyi koşamıyor.

A) Aramadığına göre işler iyi gidiyor.

4. Arabamızın rengi mavidir.

B) Benim tek dayanağım sensin.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden
hangisi kişisel görüş içermektedir?

C) Yeni şiirlerini çok beğendim.
D) Çok yorgunum erkenden uyuyacağım.

A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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4.

1. Elektrikler kesildiği için asansörle çıkamadık.
2. Pikniğe gitmek için yola çıktık.

LA
R

B) Umarım bunlar bir daha yaşanmaz.

4. Tatile gitmek için para biriktiriyor.

C) Antalya’ya tatile gideceğiz.

Yukarıda verilen cümlelerin hangilerinde
neden-sonuç ilişkisi yoktur?

N

D) 2 ve 4

YA
YI

C) 2 ve 3

D) Sonunda hedefine ulaşmayı başardı.

5.

1. Roman okumak iyi bir alışkanlıktır.
3. Can çok duygusal bir insandır.

4. Çukurova bu mevsimde çok güzeldir.

C) 3

D) 4

A) Ev alma, komşu al.
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

B) Keskin sirke küpüne zarar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.

C) Sakla samanı gelir zamanı.
Ak akçe kara gün içindir.
D) Akıl akıldan üstündür.

Tİ
R

B) 2

•M

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde
kişisel düşünceye yer verilmemiştir?
A) 1

Aklın yolu birdir.

EK

3.

1. Kolu kırıldığı için ağlıyordu.

6.

N

2. İşe başlayınca çok mutlu oldu.

Ö
R

3. Ortaya çıkardığı iş alkışlanmaya değerdi.

4. Böyle devam ederse sınıfta kalacak.

4. Kendi annesini üzmemeye karar verdi.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde
amaç-sonuç ilişkisi vardır?
B) 2

C) 3

1. Şiddetli rüzgâr sonucu evlerin çatıları uçtu.
2. Toplantıda çevre temizliğinin önemi anlatıldı.

3. Kardeşimi mutlu etmek için pasta aldık.

A) 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişkili
bir durum söz konusudur?

U
R
A

2. Kayseri, Ankara’nın doğusundadır.
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2.

B) 1 ve 3

I

A) Radyo dinlemeyi çok severim.

3. Yağmur yağdığı için gezmeye gidemedik.

A) 1 ve 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü
anlam vardır?

T

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır?

D) 4

A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

10. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi aşamalı bir durumu ifade etmektedir?

1. Bu akşam tiyatroya gideceğim.
2. Bu konuda herkes düşüncesini söyledi.
3. Keşke kardeşimi üzmeseydim.

LA
R

A) Turnuva için hazırlıklar tamamlandı.

4. En güzel kayak merkezi Uludağ’dadır.

B) Arkadaşımın sağlığı günden güne iyiye
gidiyor.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişiden kişiye değişen bir
nitelik taşır?
D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?

C) Duvarı nem, insanı gam yıkar.

Tİ
R

•M

D) Besle kargayı, oysun gözünü.
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B) Ak akçe kara gün içindir.

T

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi “Tutum ve davranışlarınla arkadaşlarını andırıyorsun.” cümlesiyle aynı anlamı taşır?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Sağlıklı olmak için spor yapıyorum.
D) Belgesel izlemek için erkenden uyandı.

B) Böyle hızlı koşarsan düşebilirsin.

N

C) Ellerini yıkamadan sofraya oturma.

B) ………. azından bizlere haber verseydin.

Ö
R

B) Yaşadıklarımı torunuma anlatacağım.

A) Sürekli ağlayıp durdu.

A) Akrabalarım ………. çok Sibel’i beğeniyorlar.

D) Islak saçla dışarı çıkma.

C) ………… şaşırtıcı tarafı da konuşmalarıydı.

D) Hayatımızın …………. önemli dönemleriydi.
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A) Sınava hazırlanmak için erken kalktım.

12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi bir
uyarı anlamı taşımamaktadır?

“En” sözcüğü aşağıda verilen boşluklardan hangisine getirilirse cümlede karşılaştırma anlamı oluşmaz?

EK

9.

N

C) 3

D) Akşama arkadaşlar bize gelecek.

U
R
A

8.

B) 2

C) İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

YA
YI

A) 1

I

7.
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Yukarıda verilen cümle hangi duyguyu ifade etmektedir?
B) Sitem

C) Öfke

D) Yakınma

A) Tiyatro sanat dallarından biridir.

B) Su yaşam kaynaklarımızın en önemlisidir.
C) Söz uçar yazı kalır.

D) Güç, bir işi başarma kuvveti ve kudretidir.

Annemi azıcık dinleseydin deniz kenarındaki
evi daha ucuza alabilirdik.

B) Pişmanlık

C) Öneri

D) Varsayım

1.

Yorgun olduğundan

erkenden uyumuş.

2.

Ağacın dalı

meyve dolu.

3.

Uykusuzluktan

başım ağrıyor.

4.

Hava değişikliği

beni hasta etti.

EK

3.

T

Tİ
R

•M

A) Olasılık

C) 3

B) Akşam size oturmaya gelebiliriz.
C) Yarın eve gelmeyebilirim.

D) Kitabını okulda unutmuş olabilirsin.

Orhan Veli’nin son şiirleri asla başka şiirleri
çağrıştırmaz.
Bu cümlede yazarın hangi özelliğinden
söz edilmektedir?

N
Ö
R

B) 2

A) Çok övünülecek bir iş çıkardın.

6.

Yukarıdaki tabloya göre eşleştirmelerden
hangisi neden - sonuç ilişkisi oluşturmamıştır?
A) 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi olasılık
cümlesi değildir?

U
R
A

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?

5.
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2.

YA
YI

N

A) Şaşırma

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi tanım cümlesidir?

D) 4

31

I

4.

Bu kadar önemli bir işi, baştan savma yapmışsın.

LA
R

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

A) özgünlük

B) açıklık

C) sadelik

D) akıcılık

Test
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir
yargı yoktur?

10. Öğretmenime verdiğim sözü tutsaydım daha
nitelikli bir okulda okuyabilirdim.

I

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Şehir yaşamı insanı dinç tutuyor.
B) Mavi renk sana çok yakışmış.

LA
R

7.

A) pişmanlık

B) eleştiri

D) Yüzmek en iyi spordur.

C) öneri

D) tahmin

11. 1. Kar yağışından dolayı ulaşım durdu.(neden-sonuç)

Varsayım: Diyelim ki mezun oldun.
Beğeni: Salata harika olmuş.
Olasılık: Sanırım biraz gecikecekler.
Acıma: Tut ki baban gelmedi.

Aşağıda eşleştirilmiş olan cümlelerden
hangisinin kavram ve açıklaması yanlıştır?
B) 2

C) 3

D) 4

Ö
R

T

4. Yarın hava yağmurlu olacak.(neden-sonuç)

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangilerinin taşıdığı anlam yanlış verilmiştir?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

A) Bu akşam erkenden uyuyacağım.

A) Hepsi çok güzel, hangisini alacağımı şaşırdım.

B) Yaz tatilinde iki ay burada olmayacağım.

B) İyi bir üniversitede okumak istiyorum.

C) Şiirinde betimlemelere çok yer vermişsin.

C) Arkadaşım yardım derneğinde çalışacak.

D) Hızlı koşmak insanın kalbini yorar.

D) Yeni işini bırakmak zorunda kaldı.
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3. Ders zili çoktan çalmıştır.(amaç-sonuç)

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eleştiri
anlamı taşımaktadır?

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
kararsızlık anlamı vardır?

N

9.

EK

Tİ
R

•M

A) 1

2. Ödevimi bitirmeden oyun oynamayacağım.(şart-sonuç)
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1.
2.
3.
4.

U
R
A

8.

YA
YI

N

C) Sıramda iki tahta kalemi var.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?

4.

4. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum.

B) Sabaha kadar ders çalıştı.

Numaralandırılmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

D) Okula gitmek için evden çıktı.

5.

1. En güzel tatil kışın yapılandır.
2. Mimarlık tarihi en güzel eserlerini verdi.
3. Çeşme, en güzel tatil bölgesidir.

A) Beğeni

B) Pişmanlık

C) Varsayım

D) Yakınma

N

C) Hastalanmamak için kalın giyiniyor.

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
abartma yoktur?

T

A) Dün mahallede dev gibi biriyle karşılaştım.

B) 2

C) 3

D) 4

B) Ödevlerimi gününde yapmayınca dağ gibi
birikti.
C) Bugün dünya kadar işim var.
D) Bulmaca çözmenin zihnimizi geliştirdiği
söyleniyor.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?

N

3.

EK

Tİ
R

A) 1

•M

Yukarıdaki cümlelerden hangisi kişiden
kişiye değişmeyen bir anlam ifade etmektedir?
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U
R
A

4. Oturduğumuz apartman on daireden oluşuyor.

LA
R

3. Keşke annemi üzmeseydim.

A) Akşama kadar dışarıda oyun oynadık.

Nihayet şehirde oturamadım; yazın keyfini
sürmek için bana, komşulardan biri köyündeki
evini açtı, oraya taşındım.

Ö
R

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Eskiden köy çeşmelerinden gürül gürül su
akardı.

A) Genişletmek, düzeltmek

C) Bu, ondan daha hızlı koşuyor.

B) Ayırmak, tahsis etmek

D) Ağaçlar eskisi gibi ürün vermiyor.

C) Açıklamak, anlaşılır hale getirmek
D) Yakışmak, güzel göstermek
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I

2. Etrafını düzenlemeyi bir öğrenebilse.

A) Eğitimini tamamlamak için yurt dışına gitti.

2.

1. Tut ki işini kaybettin.

YA
YI

1.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

Test

7

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

7.

10. Aşağıda verilen cümlelerden ilettiği duygu
bakımından farklı olan hangisidir?

1. Denemeler her konuda yazılabilir.
2. Montain en güzel denemeleri yazmıştır.
3. Türk yazarlar da bu alanda eserler vermişlerdir.

LA
R

I

A) Bu alışkanlığı yanındakilerden edinmiş
olmalı.

4. Deneme, yazılması zor bir türdür.

B) Diyelim ki ikinci bir ev aldınız.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
kişisel görüşe yer verilmemiştir?
D) 2 ve 4

N

C) 2 ve 3

YA
YI

B) 1 ve 3

D) Akşama yemekte tatlı olabilir.

“Son yıllarda ülkemizin tarım alanlarının çoğu
çorak hâle gelmektedir.”

•M

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi ifade
edilmektedir?
B) Beğenme

C) Özgünlük

D) Aşamalı durum

11. “Çok defa düşünürüm: Oğuz ile Berke acaba
dost oldular mı?”
Bu şekilde düşünen bir kişi hangi duyguya
sahiptir?
A) Öfke

B) Sevinç

C) Merak

C) Heyecan

12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi itiraz
anlamı taşımaktadır?

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?

Ö
R

N

9.

EK

Tİ
R

A) Abartma

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

8.

U
R
A

T

A) 1 ve 2

C) Bu dolap bence yüz lira eder.

A) Bu panelde yapılan en iyi konuşmaydı.

A) Sırtı yere gelmez, dağ gibi abisi var.
B) Yollar yürümekle bitmez.

B) Sen iyi bir konuşmacısın.

C) Bana yardım edersen sana kitap alacağım.

D) Konuşmanda bazı eksiklikler vardı.

C) Burada bu şekilde konuşamazsın.

D) Odandaki çiçekleri kurutmuşsun.

www.muratyayinlari.com
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A) Vatan sevgisi
B) Ağaç sevgisi

C) Çevrenin önemi

U
R
A

T

D) Bahar ve toprak

Tİ
R
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Hepimizin rüyaları vardır. Hepimiz ruhumuzun derinliklerinde, bizde özel bir şeyler olduğuna, dünyada bir fark yaratabileceğimize, insanlarla özel
bir biçimde ilişki kurabileceğimize, yaşadığımız
dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğimize
inanmak isteriz. Hayatımızın bir aşamasında, hepimizin içinde, arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz hayatın
kalitesiyle ilgili bir vizyon mutlaka belirmiştir. Ama
çoğumuz için o rüyalar gündelik koşuşturmanın ve
kaygıların arasında öyle silinmiştir ki artık onlara
ulaşabilmek için çaba göstermeyi bile kesmişizdir.
Pek çok insan için rüya artık silinmiştir ve onunla
birlikte, kendi kaderimizi biçimlendirme irademiz
de yok olmuştur.

•M

2.

N

Yukarıda verilen dizelerin konusu hangisidir?

Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hayatta ne istediğini aslında bilmiyor.
B) Mutluluğun gerçek kaynağının kendisi olduğunu kavramış.
C) Kötü alışkanlıkların kendisini kontrol etmesine izin veriyor.
D) Kendisini iyi hissetmeyi nasıl sağlayacağını bilmiyor.

4.

“Kitapların insanlara birçok katkısı vardır; bilgi
verir, ilham verir, güdülerimizi düzeltip yükseltir. Kitaplar dapdaracık ‘şimdiki zamanımızı’
geriye, sınırsız bir geçmişe uzatır. Bize bizden
önceki insanların hatasını gösterir. İnsanlığın
başarısında yararlı olacak düzen ve önlemleri
bizimle paylaşır. Kitaplar bize, yalnız olarak
nasıl yaşayacağımızı ve bu yaşamdan nasıl
hoşlanabileceğimizi ya da nasıl mutlu olacağımızı söyler.”

EK

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
kitabın insana yaptığı katkılardan değildir?
A) İlham verir.

N

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Ö
R

B) Bilgi verir.

A) Dünyayı, hayatı değiştireceğine inandığımız hayaller zamanla yok olur, gider.
B) İnsanların kendine özgü rüyaları vardır.
C) Yaşadığımız çevredeki insanlarla iyi ilişkiler kurabiliriz.
D) Hayatımızla ilgili önemli hedefler belirleyebiliriz.

C) Endişe verir.
D) Zevk verir.
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“Ne kadar çok çeşidin var,
Elma, armut, meşe, kavak.
Tatsız geçer sensiz bahar,
Sensiz toprak olur kurak.”
			
M. Necati ÖNGAY

LA
R

3.

Kendimi giderek daha iyi tanıyorum. Tek bir kişi olarak nasıl yaşayabileceğimi öğreniyorum.
Daha yolumun çok uzun olduğunu, pek çok
şey keşfetmem gerektiğini biliyorum. Amaçlarımı seçiyorum, oraya nasıl ulaşacağımı
planlıyorum. Şimdilik, kilo vermeye başladım,
yılbaşına istediğim kiloya inmeyi hedefliyorum. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştım. Bugün başka bir işi yönetiyorum. Çocuklarımı,
torunlarımı tanımaya da başladım. Ama en
önemlisi, kendimi tanımaya başladım.

YA
YI

1.

PARAGRAF BİLGİSİ

Test

1

PARAGRAF BİLGİSİ

7.

Aristoteles, insanın ister sıradan olsun ister
seçkin, bütün yapıp ettiklerinin mutlu olmak
için olduğunu söyler. Ama mutluluktan insanların farklı şeyler algıladıklarını ve çoğu insanın haz, zenginlik ve onuru mutluluk saydığını;
bunun da insanı mutluluğa götürmeyeceğini
ifade eder. Hatta aynı kişinin farklı koşullarda
başka başka şeyleri mutluluk olarak algılayabileceğini ekler. Hasta olan sağlığın, yoksul
olan zenginliğin, kendi bilgisizliklerinin farkında olanlarsa bilginin mutluluk olduğunu sanır,
der. Hatta erdemin bile mutluluğun kendisi
olmadığını özellikle belirtir.

I

Çağımızın bilim bakımından önceki çağları
çok gerilerde bıraktığı halde sağgörü bakımından buna orantılı bir gelişim gösterememiştir. Sanırım bu görüşü paylaşan benim
gibi birçok kimse vardır. Ama iş “sağgörü”nün
tanımını yapmaya, onu geliştirmenin yollarını
belirlemeye gelince görüşler ayrılır.

LA
R

5.

N

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığıdır?

YA
YI

A) Çağımızda Bilim
B) Çağlar ve Gelişim
C) Bilim ve Sağgörü

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

D) Görüşler ve Bilim

T

A) İnsanların mutluluk algıları farklıdır.

Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

Sabır ve yenilikleri deneme, başarılı olmanın
en önemli koşullarından biridir. Ampulü icat
eden Thomas Edison (Tomas Edison) başladığı işte müthiş bir sabır ve gayret gösterir,
bütün olumsuzluklara rağmen çalışmasına
devam ederdi. Sabrının ve çalışmasının karşılığını, kendisi için hayal gibi görünen şeylerin gerçekleşmesiyle alırdı. Edison,”Evet ben
hayalimi dokuz yüz doksan dokuz başarısız
deneyden sonra gerçekleştirdim!” demiştir.

EK

Tİ
R

6.

•M

U
R
A

B) Hayatımız boyunca mutlu olmak için çaba
sarf ederiz.

N
Ö
R

D) Seçkin insanlar daha mutludur.

8.

Bir kitabın ilk gerekliği onun bizi eğlendirici olması, bize hoş bir zaman geçirtmesidir. Eğer
o böyle değilse muhtemelen mavi mürekkeple
mavi kâğıt üzerine yazılmış olabilir. Bundan
dolayı bir kitap benim ilgimi uyandırmıyorsa
o zaman beni uyutmadan önce benim onu bir
kenara atmaya hakkım vardır.
Edward E.Hale
Bu parçada “kitap” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Bu parçanın anahtar sözcükleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) Okuru eğlendirmesi
B) Okura hoş zaman geçirtmesi

A) Sabır - Yenilikleri denemek

C) Okurun yeteneklerini geliştirmesi

B) Bilim - Yenilikler

D) Okurda ilgi uyandırması

C) Başarı - Deney
D) Çalışma - Sabır
www.muratyayinlari.com

C) İnsanların mutluluk algısını içinde bulunduğu koşullar belirler.
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LA
R

N

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatta çekilen güçlükler

A) Yazarın dürüstlüğü

B) Yaşanılan ağır sorunlar

B) Yazarın dostluğa verdiği önem

EK

T

Tİ
R

10. Anası babasıyla oturduğu Paris’ten yazmıştı.
Yirmi yaşında bir erkekti. Fransız yazınında
“çocuk yiyen dev” konusunda bir doktora tezi
yapmak istiyordu. Bu konuya hakim olduğum
düşüncesindeydi. Kendisine bir randevu vermemi istiyordu.

C) Zaman

D) Yer

Ö
R

N

B) Kişiler

12. “Dervişlik olsaydı tac ile hırka
Biz dahi alırdık otuza kırka…”
			
Yunus Emre
Bu dizelerden, aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkarılmaz?
A) Belirleyici olan yaşam biçimimizdir.

Bu parçada hikâye unsurlarından hangisi
bulunmamaktadır?
A) Olay

D) Dostluğun önemi

U
R
A

•M

D) Yazarın iflas etmesi

C) İnsanların yalnızlıkları
Murat Öğrencim Tüm Dersler Soru Bankası

C) Yazardaki dayanışmanın duygusu

I

11. Birçok insan dostları olmadığından, hatta
yalnız olduklarından, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğinden şikâyet eder. Belki hakları da
vardır, hayat gittikçe güçleşmekte, insanların
kendi dertleriyle uğraşmaktan başkaları ile
ilgilenmeye zamanları kalmamaktadır. Yalnız
kendileriyle ilgilenilmesini isteyen bu insanlar
herhangi boş zamanlarında bir parça olsun
başkaları ile ilgilenmek, onların hatırını sormak, dertlerini dinlemek lüzumunu hissetmişler mi?

Yıllar önce bir yazar kötü bir yatırım yaptı ve
bütün servetini kaybederek iflas etti. O borçlu
olduğu paranın her kuruşunu ödeyerek bu işin
içinde temize çıkmak istiyordu, üç yıl bunun
için çalıştı. Ona yardım etmek için bir gazete özel bir kampanya başlattı. Önemli kişiler
büyük katkılarda bulundular. Bu büyük bir
sınavdı; kabul etmek bütün o ağır yükten bir
anda kurtulmak demekti. Fakat Mark Twain
kabul etmedi ve bu paraların hepsini iade etti.
Yedi ay sonra, müthiş bir başarı kazanan yeni
kitabı ile borçlarının hepsini ödedi.

YA
YI

9.

PARAGRAF BİLGİSİ

B) Her şey tüketim içindir.
C) Bazı değerler parayla satın alamaz.
D) Tac ve hırkayla derviş olunmaz.
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PARAGRAF BİLGİSİ

3.

Bu metinde, Yaşar Kemal ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

“Bir yazarın işi, yargıda bulunmaktan çok
betimlemektir. Edebiyat, insan zaaflarının
bir kaydıdır. Bu zaaflarla ilgilenirken anlayışlı
olmalısınız ve onların nedenlerine inerken
meraklı bir tahammül göstermelisiniz.” diyen
bir yazardan aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenemez?

A) Eserlerinde bir şiirsellik vardır.

A) Gerçekte yazmak bir çaba gerektirir.

LA
R

I

Yaşar Kemal; şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanın
değil dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biridir.

N

1.

B) Kahramanların iyiliği kötülüğü bizi ilgilendirmez.

YA
YI

B) Ünlü bir edebiyatçıdır.
C) Bir betimleme ustasıdır.

C) İyi bir gözlemci olmalıyız.

D) Çok sayıda eseri vardır.

4.

Tİ
R

“Açık mavi gözleri, düz saçları, geniş omuzları
var. İhtiyacı olanlara yardım eder, umutlarını
yitirmemelerini söylerdi. İnsanlarla samimi ilişki kurardı. Yaptığı esprilerle herkesi kendine
hayran bırakırdı.”

N

Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ö
R

Tarih kitapları, insanları akıllı; şiirler anlayışlı,
felsefe; derin, ahlak kitapları; ciddi ve temkinli
yapar. Mantık ve hitabet ise insana tartışma
yeteneği verir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi kitap
okumanın insana yaptığı katkılardan değildir?

EK

2.
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•M

U
R
A

T

D) Yazmak çok zor bir iştir.

A) Karamsar

B) Yardımsever

A) Kitap okumak yeteneklerimizi geliştirir.

C) Mutlu

D) Dürüst

B) Kitap okumak bireyleri olgunlaştırır.
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C) Kitap yeni fikirler edinmemizi sağlar.
D) Kişiliğimizi kitaplar belirler.
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