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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

TEST • 1

1. Toplumsal olayları sanatın ışığında sunmak, bireylerin  
                      I                       II                           III
kendi yaşamlarına daha yakından şahit olmalarını  
                 IV
sağlamakla birlikte, geçmişle bugün arasında güçlü   
                                      V
bir bağ kurmaktadır.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi-
si gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. “Gülmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde 
hem gerçek hem mecaz anlamını düşündürecek 
biçimde kullanılmıştır?

A) Söylediklerime gülersen seni ciddiye alamam.
B) Gülmekten konuşmasını sürdüremedi.
C) Tatil haberini duyan öğrencilerin yüzü güldü.
D) Gülmek insan ömrünün sağlıklı geçmesini sağlar.
E) Sonunda talih bizim de yüzümüze güldü.

3. Aşağıda cümlelerde altı çizili cümlelerden han-
gisi yan anlamda kullanılmamıştır?

A) Yıllardır aynı kokuyu kullanıyor.
B) Bu akşam boşum, görüşebiliriz.
C) O kör baltayla odunları kesemezsin.
D) Sınıfta derin bir suskunluk var.
E) Küçük kızın ateşi bir türlü düşmüyor.

4. Düşünmek ruhu aydınlatır. İnsanlar yüzyıllar boyu  
                                 I
yolunu düşünceleriyle çizmiş, kişiliğini düşünerek  
                                        II
oluşturmuştur. Farklı bakış açıları kazanmak da dü-
şünmekle mümkün olmuştur. Bunun yanında çürük  
             III
düşünceler insanlığın ruhunu yormuş, doğruyu bul-  
                  IV
masına engel olmuştur.  
           V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangi-
sinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim 
anlamda kullanılmamıştır?

A) Fiil görevli sözcükler iş, oluş, hareket bildirir.
B) Onunla kökü yıllara dayanan bir dostluğum var.
C) Bu şiirde zengin kafiye kullanılmış.
D) Sahne için hazırlanan sanatçı akort yapıyor.
E) Atılan golün ofsayt olduğu düşünülmekteydi.

6. Ellerimde solup giden bir çiçek gibiydi hayat. Bir  
 I                II
savaş kalabalığında oturuyordum. Yüzümdeki  
   III                                                   IV
umut yerini karamsarlığa bırakmasın diye yeni yollar 
               V
çizdim kendime yürüyordum.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
sesteşi yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



6

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nitel 
anlamda kullanılmıştır?

A) Bu rahat koltuktan kalkasım gelmiyor.
B) Koridora uzun bir halı sermişti.
C) Yüksek dağların dibine küçük evler yapılmış.
D) Elindeki poşetler ağır, yardım edeyim mi?
E) Evi uzak olduğu için arkadaşım gelemeyecek.

8. Sanatçının ortaya koyduğu yaratı, gerek üslup ge-
rekse konuyu ele alış biçimi bakımından okurun yeni 
bir tatla tanışmasını sağlıyor.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Anlatım tarzı, her dönem farklılık gösteriyor.
B) Yazarın başarılı kalemi okuru büyüledi.
C) Nitelikli eserler, okurun duygularına dokunur.
D) Farklı yaklaşımlar, edebiyatımızı güçlendiriyor.
E) Duygulara hitap eden bir konuşma yaptı.

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemeler kurulu-
şu bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi 
dışta kalır?

A) Eğri büğrü yollarda ilerlemeye çalışıyorduk.
B) Otobandan vızır vızır geçiyordu arabalar.
C) Eşi dostu çağırıp güzel bir gün geçirelim.
D) Doğru dürüst bir ev bulmamız gerekiyor.
E) İçeride fısıl fısıl ne konuşuyorsunuz?

10. Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavram ya da varlı-
ğın birden çok sözcükle aktarılmasına “dolaylama” 
denir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisin-
de dolaylama yoktur?

A) Bozkırın tezenesi türkülerine yüreğini sığdırmış.
B) Tüm sınıf söylenenleri hayretle dinliyordu.
C) Hakem, meşin yuvarlağı rakip takıma verdi.
D) Ege’nin incisi bu sene çok fazla turist ağırladı.
E) Galatasaray’ın efsanesi taçsız kral, saygıyla 

anıldı.

11. I. Ünlü şair, hayata gözlerini yumdu.
II. İstanbul, sabırsızlıkla filmin galasını bekliyor.
III. Kadife sesiyle herkesi büyüledi.
IV. Başarılı sanatçı imza gününe hazırlanıyor.
V. Havanın soğumasıyla derya kuzuları kıyıya vur-

du.
Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, kinaye örneği vardır.
B) II. cümlede, ad aktarması yapılmıştır.
C) III. cümlede, duyu aktarımı yapılmıştır.
D) IV. cümlede, deyim aktarmasına yer verilmiştir.
E) V. cümlede, dolaylama örneklenmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisinde özelden genele bir 
anlatım vardır?

A) Papatya, küçüklüğümden beri en sevdiğim çi-
çeklerden biri olmuştur.

B) Düzyazı türlerinden deneme, öznel özellik gös-
terir.

C) Nazım Hikmet Ran şiir türünde eserler vermiştir.
D) Ağaçların en yeşili ve görkemlisi çam ağacıdır.
E) Bilginin kaynağı onu aradığınız noktada gizlidir.ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut 
anlamlı değildir?

A) Umut etmek hayallerin gerçekleşmesini sağlar.
B) Toplumda var olan inanç, toplumu şekillendirir.
C) Uzaklardan esen rüzgâr, denizin dalgalarını sa-

hile vuruyor.
D) Cesaret, başarının temel yapı taşlarından biridir.
E) Bu konudaki düşünceniz tartışma ortamı yara-

tabilir.

14. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler 
arasında zıt anlamlılık ilişkisi yoktur?

A) İlkel toplumlar medeni olma yolunda ilerlemelidir.
B) Bu bolluk, sonu gelmeyecek kıtlığın başlangı-

cıydı.
C) Bulanık sular duru denize dökülüyordu.
D) Sınıfın sıcak bakışları ortamın soğuk havasını 

dağıttı.
E) Bu işe başlayıp başlamama konusunda karar-

sızım.

15. Geçmişten günümüze kadar verdiğimiz tüm savaş-
larda mahallî başarılar elde ettiğimizi ve öz kimliği-
mizi, dilimizi bu savaşlar sonucunda kazandığımızı 
söyleyebiliriz.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle aşağıda  
verilenlerden hangisi arasında eş anlamlılık iliş-
kisi yoktur?

A) lisan B) düşünce
C) netice D) cenk
E) yerel

16. Olumsuz olarak algılanabilecek varlık, durum ya da 
nesneleri daha güzel bir biçimde ifade etmeye “güzel 
adlandırma” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde güzel  
adlandırma yoktur?

A) Filenin sultanları maça hazırlanıyor.
B) Görme engelliler için yeni yollar yapılacak.
C) Zavallı adam, ince hastalığa tutulmuş.
D) Umarım ileriki yaşlarda tarama engelli olmazsın.
E) Bu soğuk havalar yüzünden hepimiz şifayı kap-

tık.

17. Soyut anlamlı bir sözcük anlam genişlemesine uğra-
yarak somut anlam kazanabilir. Bu duruma “somut-
lama” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde somutla-
ma vardır?

A) Soruları çözerken heyecanlanmamalısın.
B) Gece boyunca uyumazsan sınavın kötü geçer.
C) Farklı yöntemler denemek her zaman işe yara-

maz.
D) Onu karşısında görünce tüm cesareti kırıldı.
E) Hayatımıza her gün yeniden başlamalıyız.

18. Aşağıdakilerden hangisinde yansıma sözcük 
kullanılmamıştır?

A) Dışarıdan gelen tıkırtı bizi korkuttu.
B) Bu gürültüde nasıl ders çalışayım?
C) Gözlerindeki ışıltı beni hayata bağladı.
D) Uzaktan gelen havlama sesi onu tedirgin etti.
E) Pencerenin gıcırtısı tüm sessizliği bozdu.ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

19. Benzetme amacı olmadan bir sözcüğün başka bir 
sözcük yerine kullanılmasına mecazımürsel (ad ak-
tarması) adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ad aktar-
ması yoktur?

A) Oğuz Atay okumak bana huzur veriyor.
B) Gökten yağan felaket birçok yıkıma sebep oldu.
C) Evden izin alabilirsem mutlaka gelirim.
D) Altın boynuz, tepeden çok güzel görünüyordu.
E) Tüm parasını taksiye verdiğinden aç kalmış.

20. Kimi zaman buraya gelir, insanların dertlerini dinle-
yip bir avuç derman dağıtır, heybesine bindirdiği ağır 
yükleri de alarak çeker giderdi.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Ara sıra yanıma uğrar, hatırımı sorardı.
B) Size bu durum hakkında düzenli olarak bilgi ve-

receğim.
C) Bazen yaşadıklarının hayal olduğunu düşünü-

yordu.
D) Zaman zaman benim de üzüldüğüm şeyler olu-

yor.
E) Eve arada bir gelir, eşyalarını alır, çıkardı.

21. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ayraç 
içindeki anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel, çoğu şiirinde hece ölçüsü 
kullanmıştır. (Terim anlam)

B) Eskiler, “Çocuk evin neşesidir.” diye boşuna  
dememişler. (Genel anlam)

C) Haftaya yapılacak olan matematik sınavından 
düşük not alırsak yandık. (Yan anlam)

D) Memduh Şevket Esandal, eserlerinde küçük in-
sanları anlatıyor. (Mecaz anlam)

E) Elindeki eski kitabı kütüphanedeki masaya bı-
raktı. (Temel anlam)

22. Severim fırtınanın her türlüsünü
 I
Ormanlar uğultulu sular dalgalı
 II
Severim filiz kıran fırtınasını kırıp
 III IV
Kanatmıyorsa sevincin türküsünü

Nerde benim baharım, dalım, yaprağım nerde.
 V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han-
gisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

TEST • 2

1. I. Trafik yüzünden eve ancak gelebildim.
II. Sınava girdim ancak iyi bir not alamadım.
III. Bu soruları ancak çok çalışanlar çözebilir.
IV. Her gün beş saat çalışsan ancak biter bu iş.
V. Düşüncelerimi ancak sen anlarsın.

“Ancak” sözcüğü numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde “sadece” anlamı katmıştır?

A) I ve II B) II ve III
C) III ve V D) IV ve V
E) II ve V

2. “Dokunmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Kadın, bebeğin yumuşak saçlarına dokunmuş.
B) Elleriyle camın buğusuna dokunuyor.
C) Söylediği tüm şarkılar hepimize dokundu.
D) Masaya bıraktığım evraka sakın dokunma
E) “Dokunmayın bu kitaplara!” diye bağırdı.

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin han-
gisinde sesteşlik özelliği yoktur?

A) Bir dahaki yaz yine burada olacağız.
B) Gözleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
C) Ağaçtan dökülen dallardan bir kulübe yaptı.
D) Dilimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur.
E) Dünden beri dizlerinin ağrıdığını söylüyor.

4. I. Elindeki topu hızla havaya attı.
II. Bu malzemeleri nereye atacağız?
III. Hastane, randevuyu bir ay ileriye attı.
IV. Ödevi unutmamam için bana mesaj at.
V. Ortaya çok farklı bir iddia atmışlar.

VI. Anahtarını sinirle camdan dışarı attı.
“Atmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. (I) Tüm insanlar, toprağın altındaki tohum gibidir. 
(II) Kimi başını çıkarmaz topraktan, gizler kendini. 
(III) Kimi insanlar açar yapraklarını, su ister büyüt-
mek için hayallerini. (IV) İnsan, umutlu olduğunda 
mutlu olabilir ancak. (V) Umutlar yeşertilmeden neye 
yarar ki tohum olmak?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6. Toplum ve birey, yaşamı birlikte şekillendiren iki yapı 
taşıdır. Yaşamı ele alan yapıtlar da bu iki temel üze-
rine kurulur. Toplumsal eserlerle bireysel eserler 
arasındaki temel fark ise birinin genel bir çerçeveye 
diğerinin özel bir yaşama dokunmasıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle aşağıda ve-
rilenlerden hangisi arasında eş anlamlılık ilişki-
si yoktur?

A) eser B) hayat
C) fert D) ayrım
E) geniş

SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - II
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

7. I. Sınava çalışmış olsaydım çok rahat olurdum.
II. Bu yazar başkalarını taklit ediyor.
III. Onun bu tavırlarına alıştım artık.
IV. Yedi tepeli şehirde yıllarım geçti.
V. Bir cevizin dibinde oturduk saatlerce.

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, yakınma anlamı vardır.
B) II. cümlede, öykünme anlamı vardır.
C) III. cümlede, kanıksama anlamı vardır.
D) IV. cümlede, dolaylama örneği vardır.
E) V. cümlede, ad aktarması kullanılmıştır.

8. “Artmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “de-
ğeri yükselmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Misafirlere yaptığım yemeğin çoğu arttı.
B) Aldığımız evin fiyatı günden güne artıyor.
C) Artan malzemeleri bir kenara bırakın.
D) Düzenli çalıştıkça sınavlardaki başarısı artacak.
E) Yalnızlığımız her geçen gün daha da artıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut an-
lamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Tatilin ertelendiğini duyunca tüm hevesim suya 
düştü.

B) Bu sabah içimde bir neşe filizlendi.
C) Dinlediği şarkılar özenle seçilmişti.
D) Bu keskin yargılar seni yanlış yöne sürükler.
E) Hep birikte güzel günler yaşayacağız.

10. Sanatçının şiirlerinde kullandığı yöntemler (teknik)  
                                                           I
daha önce hiç kullanılmamış olmakla birlikte farklı ko-
nuları (içerik) sunuyor bize. Sanatçının biçemi (üslup) 
   II                 III
kendinden sonra gelecek yazarları etkileyecek gibi. 
Kalemi kuvvetli usta, aktif (faal) biçimde yazmaya 
    IV
devam ederse (öykünmek) ortaya leziz eserler çıkacak.
    V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuş-
mamaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. Farklı tezlerin bir arada sunulması bir alaca oluşturu-
yor sanatsal her eserde. Aynı olanın dışına çıkmak, 
tek seslilikten uzaklaşmak sanatseverleri de kendi-
ne çekiyor.
Bu parçada verilen altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İçini sayfalara döken her sanatçı okuru etkiler 
ve kalıcı olur.

B) Eserde verilen farklılıklar özünü kaybetmeden 
bir arada verilmiş renk bulutları gibiydi.

C) Sanatsal eserler sanatseverlerin yönlendirme-
siyle son şeklini alır.

D) Düşüncelerin farklı olması toplumu besler ve ye-
niliklerin kabul edilebilirliğini artırır.

E) Sanatsallık tek sesliliğin bir yana bırakılmasıyla 
mümkün olabiilir.

12. “Elindeki dergiye öylesine baktı.”
Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) uzunca B) rastgele
C) baştan savma D) göz ucuyla
E) gelişigüzel

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

13. “Yüz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde yan 
anlamda kullanılmıştır?

A) Bunu sana yüz kere söyledim.
B) Yüzmeyi öğrenmek için kursa gidecek.
C) Yastığın yüzünü değiştirmek gerekiyor.
D) Ortaöğretim düzeyinde yüz kitap seçilecek.
E) Salata yaparken bıçakla derisini yüzdü.

14. I. Duyduğu tıkırtılar onu tedirgin etti.
II. Ay, denizin üzerine akıyordu.
III. Güzel yürekli çocuklar gülümsüyordu.
IV. Soruyu başka yolla da çözdün mü?
V. Duyduğu acı çığlıkla irkildi.

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, yansıma sözcük kullanılmıştır.
B) II. cümlede, deyim aktarmasına yer verilmiştir.
C) III. cümlede, dolaylama yapılmıştır.
D) IV. cümlede, soyutlama örneklenmiştir.
E) V. cümlede, duyu aktarımı söz konusudur.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavram-
lar birlikte kullanılmıştır?

A) Bizi bilmeyen ne bilsin  
Bilenlere selam olsun

B) Tabirin sığmaz kaleme  
Derdin dermandır yareme

C) Düşman geldi tabur tabur dizildi  
Alnımıza kara yazı yazıldı

D) İki elim gitmez oldu yüzümden  
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden

E) Ben yitirdim ben ararım  
Yâr benimdir kime ne?

16. Aşağıdakilerden hangisinde “aşağı yukarı” söz-
cüğü ile aynı anlama gelebilecek bir ikileme kul-
lanılmıştır?

A) Derslerine doğru dürüst çalışmazsa böyle olur.
B) Bu yolları gide gele yoruldum artık.
C) Bildiklerini unutmamak için hızlı hızlı tekrar edi-

yor.
D) Yerli yersiz suçlamalarla onu hizaya getiremez-

sin.
E) Gideceğimiz yer hemen hemen 10 km uzaklıkta.

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek 
anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Orman içindeki ahşap ev mükemmel görünüyor.
B) Akşama kadar beklememe rağmen sonuç ala-

madım.
C) İçimizi ısıtan filmler yapılmıyor eskisi gibi.
D) Kendimize rahat bir ortam oluşturmak istiyoruz.
E) Bu hızla gidersen Afyon’a kısa sürede varırız.

18. (I) Spor dalları içinde futbolu tercih eden ünlü isim 
düzenli bir hayat yaşamayı önemsiyor. (II) Başarılı 
file bekçisi rutinlerini asla aksatmıyor. (III) Her gün 
kırk dakika tempolu bir yürüyüş yapıyor. (IV) Sporu 
sadece bir meslek olarak değil ekmek gibi su gibi 
bir ihtiyaç olarak görüyor. (V) Doğru olan da bu de-
ğil mi zaten? Spor sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi 
değil midir?
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, genelden özele bir anlatım vardır.
B) II. cümlede, dolaylamaya yer verilmiştir.
C) III. cümlede, nicelik bildiren bir sözcük kullanıl-

mıştır.
D) IV. cümlede, benzetmeye yer verilmiştir.
E) V. cümlede, mecazımürsel örneği vardır.
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SÖZCÜKTE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

19. “Birtakım fikirler daima tartışmaya kapalıdır.” cüm-
lesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Seni düşünürüm her vakit, geleceğin günü hayal 
ederim.

B) Sürekli ders çalışıyor, kimseyle konuşmuyordu.
C) Emek vermekten vazgeçmez, her zaman çaba-

lardı.
D) Sezgileriyle hareket ettiğinde genellikle haklı çı-

kardı.
E) Devamlı aynı soruları sormaktan bıkmıyor mu-

sun?

20. Bazı kavramlar adlandırılırken vücuttaki bir organla 
kavram arasında ilişki kurulabilir. Buna “yakıştırma-
ca” adı verilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 
uygun bir kullanım yoktur?

A) Kulaklarını aç ve beni iyi dinle, diye bağırdı.
B) Defter yaprağından bir bölüm okudu.
C) Ayakkabısının burnu bir hayli eskimişti.
D) Ders çalıştığım masanın ayağı sürekli sallanıyor.
E) Kalkış yapmak üzere olan uçağın kanatları açıl-

dı.

21. “Konuştun güneşi hatırlıyordum
Gariptin yepyeni bir sesin vardı.
Bu ses öyle benim öyle yabancı
Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı.
Dişlerin öpülen çocuk yüzleri
Güneşe açılan küçük aynalar.
Sert içkiler keskin kokular dişlerin
İçinden geçilen küçük aynalar.”
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer  
verilmemiştir?

A) Benzetmelere
B) İkilemeye
C) Nitel anlamlı sözcüklere
D) Mecazlı söyleyişe
E) Duyu aktarımına
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - I

SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - I

TEST • 1

1. Toplumun nabzını tutmayan her eser er ya da geç 
unutulmaya mahkumdur.
Bu cümledeki altı çizili söz öbeğinin cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yazar, son eserinde üslubu önemsemeden sos-
yal bir konuyu ele almış.

B) Şair, şiirde aktardığı kitlenin kültürünü, gelenek-
lerini ve düşüncelerini anlamaya çalışmamış.

C) Halka bir şeyler öğretmek için yazılan yapıtlar ni-
telik kaybediyor.

D) Bilginin kaynağını aramak, bilgiyi sorgulamak 
yeniliklere ulaşmayı sağlıyor.

E) Deneme yazarı yapıtını ortaya koyarken kalemi-
ni duygularına batırır.

2. “Ensesi kalın” insanlar için mümkün olmayan hiçbir 
şey yoktur.
Bu cümledeki altı çizili söz öbeğinin cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenilir
B) Sert karakterli
C) Varlıklı
D) Başarılı
E) Keyfine düşkün

3. Birtakım yazarlar hangi türde yazarsa yazsın öz dü-
şüncelerinin dışına çıkmıyor, kimsenin ayak izine 
basmıyor.
Bu cümledeki verilen altı çizili söz grubunun an-
lamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Her yazar, eserlerinde gerçekliği yansıtmayı 
amaçlamalıdır.

B) Okurun beklentisini karşılamayan eserlerin etki-
leyici olması mümkün değil.

C) Duygusal eserler, çok yönlü yazarların kalemin-
den bağımsız oluşuyor.

D) Sanatçının eseri özgün olmakla birlikte olaylara 
karşı yeni bakış açıları sunuyor.

E) Bu romanın diğer eserlerle ortak yönü samimi bir 
dille kurulmuş olmasıdır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kulla-
nılmamıştır?

A) Haklıyı ve haksızı ayırt etmek çok zormuş.
B) Her memleketin gelenek görenekleri farklılık 

gösteriyor.
C) Yarım yamalak İngilizcesiyle konuşmaya çalı-

şıyor.
D) Bu saatten sonra yemek memek yiyemeyiz.
E) Futbolcular omuz omuza mücadele ediyor.

5. Millî edebiyat, sanatçıların öz kimliklerinin ortaya ko-
nulduğu bir dönem olmanın yanında edebiyatımı-
za yeni bir boyut kazandırmış, zihni ve kalbi ortak 
bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir. Bu durum 
eserlerin önemini artırmıştır.
Bu parçada verilen “zihni ve kalbi ortak bir noktada 
buluşturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yeni tarzda eserler ortaya koymak
B) Doğal ve farklı bir yaklaşım geliştirmek
C) Eskiyi ve yeniyi eserde iç içe sunmak
D) Eserlere kişilik özelliklerinden parçalar eklemek
E) Düşünceleri duygularla birlikte vermek

6. I. Yıllardır birbirlerine destek olan dostlar mutlu 
mutlu yaşamaya devam ediyorlar.

II. Yalan yanlış düşüncelerle hareket etmek başka 
insanların gözündeki değerimizi düşürür.

III. Çocuklar apar topar hazırlanıp servislere bin-
diler.

IV. Bu konudaki düşüncelerini az buçuk anlıyorum 
ama sen de beni anlamalısın.

V. Onca süredir boşu boşuna uğraştığımı anlayınca 
ne kadar mutsuz olduğumu anlatamam.

Numaralanmış cümlelerdeki ikilemelerden han-
gisini oluşturan sözcükler tek başına kullanıla-
maz?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - I

7. Türü ne olursa olsun gerçek eser toplumu yansıtan 
ayna görevini üstlenmeyi hedef almalıdır.
Bu cümlede geçen altı çizili sözün anlamı aşağı-
dakilerden hangisinde vardır?

A) Duyguları aktaran her eser başarıyı yakalaya-
caktır.

B) Sosyal yaşamın her anı bu eserde hayat bulmuş 
görünüyor.

C) Şairin tüm eserleri düşüncelerininin izlerini ta-
şıyor.

D) Son romanı, toplumdaki her durumu gerçekçi bi-
çimde aktarmayı amaçlıyor.

E) Toplumsal aksaklıkları görmezden gelen sanat-
çının ilgi çekmesi mümkün değildir.

8. Edebiyat yapmak uğruna keskin bir dil kullanan sa-
natçılar, okura sundukları yapıtların başarılı olacağı-
nı düşündüklerinden olsa gerek sözünü sakınmıyor. 
Sırf modern akımın bir gereği olduğunu düşündük-
leri sözcük dağarcığını okurun üzerine ok gibi fırla-
tan bu yazarlar bununla da yetinmeyerek her türden 
eseri yazabileceklerini düşünüyorlar. Bir yazarın şai-
rane bir söyleyiş dile getirebilmesi nasıl mümkün ola-
bilir ki?
Bu parçada ele alınan sanatçılar hakkında böy-
le düşünen birinin tutumu aşağıdaki atasözlerin-
den hangisi ile uygunluk gösterir?

A) Ağaç yaprağıyla gürler.
B) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
C) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
D) Kaynayan kazan kapak tutmaz.
E) Ağaç yaşken eğilir.

9. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme cümleye 
“yaklaşıklık” anlamı katmıştır?

A) Bugünkü sınava doğru dürüst çalışmadım.
B) Üzerindeki eski püskü elbise güzel görünüyordu.
C) Şiirlerinde yer yer toplumu ele alıyor.
D) Merdivenlerden hızlı hızlı çıkınca nefesi kesildi.
E) Aşağı yukarı üç saate tüm işlerimiz biter.

10. Ünlü yazarın denemeleri bir vitamin hapını andırıyor.
Bu cümlede geçen “vitamin hapı” ifadesiyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zıtlıkları bir arada vermek
B) Duygu ve hayallerden beslenmek
C) Okura olgunluk kazandırmak
D) Yoğun bir anlatım kullanmak
E) Farklı bir kimliğe bürünmek

11. “Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır.”
Aşık Veysel’in bu dizeleri ile anlamca çelişen 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir.
B) Bin dost az, bir düşman fazladır.
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
D) Düşenin dostu olmaz.
E) Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.

12. Hüseyin Rahmi Gürpınar, bağımsız bir anlayışla 
eserler vermiş, farklı üslubu dönemin ve okurların il-
gisini çekmiştir. Özgün üslubu ve sokağı romana ta-
şıyan anlatımıyla adından sıkça söz ettiren yazarın 
birçok romanı vardır.
Bu parçada geçen “sokağı romana taşımak” sö-
züyle Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romancılığının 
hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Duygularını açıkça dile getirebilme
B) Gerçekçiliği hayal unsurlarıyla aktarma
C) Doğallığın dışına çıkma
D) Eski tarzla yeni tarzı kaynaştırma
E) Samimi bir üslup kullanma
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - I

13. Bu yapıt yeni bir soluk, farklı bir düşünce ve leziz bir 
tat bıraktı bende. Akıcı olması okuru esere ve sanat-
çıya dost yapıyor. Bunun yanında sanatçının var olan 
resme ruhunun fırça darbelerini vurması eseri başka 
bir boyuta taşıyor.
Bu parçada geçen “var olan resme ruhunun fırça 
darbelerini vurmak” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni ve farklı bir konuyu işlemek
B) Canlı ve samimi bir anlatım benimsemek
C) Duygularını esere yansıtamamak
D) Eserdeki gerçekliği duygularıyla dönüştürmek
E) Gerçekçi bir anlatım tarzı oluşturmak

14. Bir eleştirmen incelediği ürünü kendi benliğinden 
uzaklaşmadan tenkit ederse yansız olamaz. Bu tavır 
onu başarısızlığa iter.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıda-
kilerden hangisinde vardır?

A) Eleştirmen göreceli bir yaklaşım sergilemelidir.
B) Eleştirmenin görevi nesnel bir anlayışı benim-

semektir.
C) Eleştirmen kişiliğini eserlerine yansıtamaz.
D) Eleştirinin amacına ulaşması için nitelikli olma-

sı gerekir.
E) Eleştirilen eserin türü eleştirmen üzerinde etki-

lidir.

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Sakla samanı gelir zamanı.
E) Damlaya damlaya göl olur.

16. Kendi tarihini, kültürünü, dilini eserlerinde dile getire-
meyen sanatçı başarılı eserler ortaya koyamaz. Bir-
çok sanatçı bu durumun farkına varmamış olmalı ki 
arşivlerimiz ölümsüzlüğü yakalayamamış tozlu eser-
lerle dolu.
Bu parçadaki verilen altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgünlükten uzak olmak
B) Kalıcılığı yakalayamamak
C) İlgi çekici konuları işlememek
D) Doğru bir tarz oluşturamamak
E) Yeni anlayışlar üretememek

17. Nitelikli eserler ortaya koymak güç belki ama bir ya-
pıt beğenilmedi diye hemen arkasından avukat eda-
sıyla bir eser yazmanın bir mantığı var mı?
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bir dil kullanmayı amaçlamak
B) Eserin niteliğini önemsememek
C) Keşfedilmemiş bir tarz ortaya koymak
D) Eserde savunmacı bir tavrı benimsemek
E) Düşünce bazlı bir eser kaleme almak

18. Günümüz romanları gerek dil gerek içerik bakımın-
dan dağın eteklerinden koparılmış gelincik gibi eli-
mizde kalıyor.
Bu parçadaki “gelincik” ifadesi ile günümüz ro-
manlarının hangi özelliği arasında bağlantı ku-
rulmuştur?

A) Gerçeklikten uzaklaşıp hayale sığınması
B) Başarısız bir üslupla ortaya konulması
C) Teknik bakımından kopuk bir özellik göstermesi
D) Güçsüz bir dil yeteneği ile kurulması
E) Yaşamın ilginç yanlarını aktarması
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - I

19. Her insan, dünyada var olduğu sürece bu yaşama 
kattıklarıyla anılır. Yaşama bırakılan her iz gelece-
ğe ulaşır ve büyük kitlelere nefes verir. Sözün özü,  
yaşama bırakılanlar yaşadıkça yaşayan insan, her 
anını üretmeye, emek vermeye adamalıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı aşağıdakile-
rin hangisinde vardır?

A) İnsanın dünyaya katabildikleri sınırlıdır ve insan 
bu sınırın dışına çıkmamalıdır.

B) Her insan, çevresi yardımıyla gelişir, değişir ve 
yaşamını değiştirir.

C) Tüm insanlar yaşamı bir duygu denizi hâline ge-
tirebilmek için var olmuştur.

D) İnsanların en büyük mirası evrene bıraktığı nite-
likli ürünlerdir.

E) İnsan, hayata kattıkları kalıcı oldukça unutulmaz 
ve adından söz ettirir.

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangi-
si hem gerçek hem mecaz anlamlıdır?

A) Şu saatten sonra ben de yoluma bakacağım ar-
tık.

B) Bana yükte hafif pahada ağır bir hediye almış.
C) Çocuk, bir saattir başımın etini yiyor.
D) Onu burada görünce beynimden vurulmuşa dön-

düm.
E) SInavdaki tüm sorular çantada keklikti.

21. “El” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Sizinle el ele verirsek bütün sorunların üstesin-
den gelebiliriz.

B) Ne zaman arabasında bir sorun çıksa bu eli ça-
buk adama yaptırırdı.

C) Üniversitede aldığımız elden düşme televizyonu 
hâlâ kullanıyoruz.

D) Şu hayattaki en büyük isteği kimseye el açma-
dan yaşamaktı.

E) “Sizin derdinizi el nereden bilecek.” diye yakınıp 
durdu adam.

22. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “eskiden keyif ve-
ren bir durumun güzel ve çekici yönünün ortadan 
kalkması” anlamını karşılar niteliktedir?

A) Tadını kaçırmak
B) Tadına varamamak
C) Tadı tuzu kalmamak
D) Tadında bırakmak
E) Tadı damağında kalmak
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TEST • 2

1. Yazmak güzeldir. Bir ruhu sayfalara döker, kimi za-
man da zihninizi başkalarıyla paylaşırsınız. Bunun 
yanında yazdıklarınızla fikirlerinizi başkalarına em-
poze etmeye uğraşırsanız ortada ne ruh kalır ne de 
paylaşım.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekçi bir anlayış benimsemek
B) Düşünceleri başkalarına kabul ettirmeye çalış-

mak
C) Okurun yazılanlardan ders çıkarmasını bekle-

mek
D) Mantığı duyguların önünde tutmak
E) Okurdan yazının ruhunu anlamlandırmasını bek-

lemek

2. Edebiyatımızdan birçok sanatçı geçti. Kimi anlatı-
mı her şeyin temeli saydı kimi ise toplumu eğitme-
yi hedef aldı. Her sanatçının farklı tarzla ürün ortaya 
koyduğu doğru fakat üslubu konunun önüne taşıyan-
lar işlevsel eserler sunamadılar edebiyat dünyasına. 
Bunun özel bir faktör olduğunu anlayan yazarlarınsa 
çok başarılı eserleri bulunuyor.
Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamı aşağı-
dakilerden hangisinde vardır?

A) Biçimden çok içeriğe önem vermek yanlıştır.
B) Sanatçıların tek yönlülüğü başarılı olmayı en-

gelliyor.
C) Edebiyatımızda içerikten çok anlatım tarzına 

önem veren sanatçılar var.
D) Eserin tekniği içerik hakkında bilgi veriyor.
E) Sanatçının tavrı toplum üzerinde etkili olur.

3. Görsel sanatlar ülkemizde gelişmeye devam ediyor. 
Özellikle resim alanındaki bu gelişme, sanata olan 
ilginin artmasına da neden oluyor. Geçmişte verilen 
nitelikten yoksun eserlerin yerini alan yeni dönem 
eserleriyle sanatçının da kendini ifade edebilirliği ge-
lişecek ve böylece ruhu doyurma fırsatı bulabilece-
ğiz.
Bu parçada geçen “nitelikten yoksun” sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçeklikten uzak olan
B) Bilgi vermeyi amaçlamayan
C) Tarafsız olmayan
D) Kalitesi ve ayırt ediciliği bulunmayan
E) Yeni teknikleri benimsemeyen

4. Yazınsal yaratıların imge ve çağrışımla kurulması, 
okurun sırtına ciddi bir sorumluluk yüklüyor.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yazılı düşünce B) Gerçekçi anlayış
C) Şiirsel ifade D) Başarılı yapıt
E) Edebî eser

5. Açılmış sarmaşık gülleri
Kokularıyla baygın
En görkemli saatinde yıldız alacasının
Gizli bir yılan gibi yuvalanmış
İçimde keder
Uzak bir telefonda ağlayan
Yağmurlu genç kadın
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Benzetme örneği vardır.
B) Söz öbeklerine yer verilmiştir.
C) Alışılmamış bağdaştırma kullanılmıştır.
D) Nitel anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
E) Karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - II

6. “Kapı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim 
içinde kullanılmamıştır?

A) Yeni başarıların kapısını açmak için çabalıyordu.
B) Kapı kapı dolaşıp dost mu arayacağız?
C) Odanın kapısının kapalı olduğunu görünce şa-

şırdık.
D) Ben onun kapısında büyüdüm, ona ihanet  

edemem.
E) İlk hatasında onu kapı dışarı etmek sana yakış-

maz.

7. Bazı okurlar yanlış yapıtların gemisinde yolculuk ya-
pıyor. Kendilerine duygu katmayan bu da yetmez-
miş gibi bilgi adına tek söz etmeyen yapıtlarla zaman 
harcıyor. Onların bu tavrı dalgalı denizlerde sözcük 
aramaya benziyor.
Bu parçada geçen altı çizili ifadeden hareketle 
aşağıdaki deyimlerden hangisi sözü edilen oku-
run anlayışıyla uyuşmaktadır?

A) İpe un sermek
B) Akıntıya kürek çekmek
C) Ecel teri dökmek
D) Dağ devirmek
E) Diken üstünde oturmak

8. Her ne kadar emek veriliyor olsa da geçmiş ve bugün 
arasında bir kıyas yapıldığında çağını aşan filmler 
çıkmıyor ortaya. Yeşilçam’ın ruhu sahneye sinmiyor. 
Ne Şaban’ın gülüşü ne Mahmut Hoca’nın duruşu ne 
de Hafize Ana’nın neşesi var artık.
Bu parçada geçen altı çizili ifade ile sözü edilen 
filmlerin hangi özelliği vugulanmaktadır?

A) Kalıcılığı yakalaması
B) Kalbe dokunması
C) Kendini tekrar etmesi
D) Nitelikli olması
E) Kuralcılığı benimsemesi

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden han-
gisi gerçekleştirilen yargının nasıl yapıldığını 
bildirmektedir?

A) Eline aldığı demet demet çiekleri sağa sola sa-
çıyordu.

B) Aşırı rüzgârdan saçı başı darmadağın olmuştu.
C) Küçük çocuğun koşa koşa geldiğini görünce pa-

nikledim.
D) Onu karşımda görünce elim ayağım birbirine 

girdi.
E) Gideceğimiz yer güzel güzel manzaralarla do-

luymuş.

10. Gerçek sanatçı, hiçbir zaman zirveye ulaştım de-
mez. Eksiklerini, tamamladıklarından daha fazla dert 
edinen ve daima çalışandır çünkü. Eğildikçe büyü-
yen, yanlışlarını düzeltmek için bir ömür harcayandır. 
Bir sanat eseri ortaya koyunca sanatçı olduğunu dü-
şünmek akıl işi olabilir mi?
Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamı aşağı-
dakilerden hangisinde vardır?

A) Bir işi doğru yapmak, insanları mutlu eder.
B) Kimseden yardım beklemez, işlerini kendi ya-

pardı.
C) Güçlü olmanın yolu yanlışı görebilmektir.
D) Alçakgönüllü olmak, insanı daima başarıya ulaş-

tırır.
E) Beklentilerinin ötesine ulaşmak için çaba göster.

11. Cemal Süreya şiirleri başka bir tatla örülmüş ki dize-
lerin arasında gezinirken kendi ruhumu satır araları-
na bırakıp şairin ruhunu sırtlayarak başka dünyalara 
yol alıyorum.
Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçek olay ve olguları özümsemek
B) Duygularının sorumluluğunu üstlenmek
C) Şiirlerin temasını ortaya çıkarmak
D) Düşüncelerini şiire yansıtmak
E) Duygusal davranmayı kabullenmemek
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - II

12. Servetifünun Dönemi birçok bakımdan özgün özel-
likler gösteren ve edebiyatımızda çığır açan bir dö-
nemdir. Her ne kadar suya sabuna dokunmayan 
eserler verilmiş olsa da bireyselliği içselleştiren sa-
natçılar, dönemin şartları gereği kendi kabuğuna çe-
kilmiş, toplumsal konulardan el ayak çekmiştir.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak iste-
nenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dış dünya ile ilgilenmemek
B) Sakıncalı konulardan uzak durmak
C) Yeni bir tutum sergilemek
D) Kişiselliği benimsemek
E) Farklı bir biçim oluşturmak

13. Ruhumuzda var olan gücü yok saymak bizi mutsuz-
laştırır. Avcumuzdaki gücü görmeden ve ışığımızı 
karanlığımızda hapsederek ne geçer ki elimize?
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Doğru miktarda kaygı başarıya ulaşmayı sağlar.
B) Yeteneğini ve gücünü özgür bırakmazsan bir ka-

zancın olmayacak.
C) Bilimin ışığında aydınlanmayan bireyler duyduk-

larına inanmakla yetinir.
D) Her sorunun çözümü uzun uğraşlar sonunda 

elde edilir.
E) Başkalarını eleştirmeden önce kendi ruhumuzda 

yolculuğa çıkmalıyız.

14. Yazdığı son yapıt kendi şiir anlayışını “natürel boyut-
lara ulaştırmış” gözüküyor.
Bu cümlede geçen “natürel boyutlara ulaştırmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Doğal bir derinliğe kavuşturmak
B) Farklı üslup özellikleri katmak
C) Özgün tekniklere başvurmak
D) İşlevsellik sağlamak
E) Samimi anlatımın dışına çıkmak

15. Bir düşünceye körü körüne bağlanmak, kılı kırk yar-
maktan daha kolaydır.
Bu cümlede geçen altı çizili söz gruplarının ye-
rine sırasıyla hangileri getirilirse cümlenin anla-
mında bir değişme olmaz?

A) incelemeden - özgün olmaktan
B) istemeden - ayrıntıları önemsememekten
C) araştırmadan - sorun yaratmaktan
D) özümsemeden - gelişigüzel inanmaktan
E) sorgulamadan - ayrıntıları irdelemekten

16. Son filmi ses getiren ünlü yönetmen, başarıdan ba-
şarıya koşacak gibi görünüyor.
Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beğenilmemek
B) Dedikodulara yol açmak
C) Dikkat çekmek
D) Beklentiyi karşılamak
E) Yeni bir tarz yakalamak

17. Genç şair yeni şiirleri ile toplum arasında bir eşgü-
düm yakalamış, bu onu farklı kılıyor.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Yeniliklere açık tavrı herkesi cezbediyor.
B) Yaşamı, yaşama kattıklarıyla uyum sağlamıştı.
C) Umut etmekten vazgeçmedi, amacına ulaştı.
D) Her soruna çözüm bulan bir yapısı vardı.
E) Yaptıklarının sonuçlarına katlanması gerektiği-

ni biliyordu.
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM - II

18. Toplumun açmazlarını sağaltma gücünü kaleminde 
tutan yazar her dönemin yazarı olmayı başarmış  
demektir.
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı  
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun sorunlarına çözüm bulma
B) Birey ve toplumu iç içe sunma
C) Toplumu ele almaktan kaçınma
D) Toplum gerçekliğini yansıtma
E) Yaşamı toplumdan bağımsız ele alma

19. Kendi hisleri içine zincirlenmiş bireyler zamanla duy-
gularını aklın hâkimiyetine bırakır.
Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Özgürlüğünden vazgeçen insan birey olmak-
tan çıkar.

B) Başarı inandıkça var olur, var oldukça büyür.
C) Yaşam, zorlukları duyguların varlığında eritir.
D) Duyguları dışa vurmaktan kaçınmak boş bir uğ-

raştır.
E) Düşünceler, duyguların şekillenmesinde rol oy-

nar.

20. Ünlü futbolcu spor dünyamızın mihenk taşı olarak 
kabul ediliyor.
Bu cümlede geçen altı çizili deyimin anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bilimsel eserler geniş kitleler tarafından önem-
senmeye başladı.

B) Yazarlık yaşamı boyunca kendi yaşamını eserle-
rine yansıtamadı.

C) Onun değerini anlamada ortaya koyduğu ürünler 
ölçüt alınıyor.

D) Doğruyu ve yanlışı algılamak ayrıntıcı bir yakla-
şım gerektirir.

E) İnsanlığın en eski zamanlardan beri var ettiği en 
yüce şey bilgidir.
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - I

TEST • 1

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından ötekilerden farklıdır?

A) İnsan, topluma kattığı değerlerle var olduğunu 
fark ettiğinden beri kendine yenilikçi bir çerçeve 
çizmiş, farklılıkların var olanı beslediğinin ayrı-
mına varmıştır.

B) Düşünceler, zihni ne kadar çok meşgul ederse 
etsin, güzelliklerin ışığında yürüyecek olmanın 
gücünü avcunda taşımakta ve ender bireyler ol-
mamızı sağlamaktadır.

C) Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından ka-
leme alınmış bir eser olmasının yanında edebi-
yatımızdaki ilk mesnevi özelliği de gösteren bir 
siyasetnamedir.

D) Psikolojik romanlar yazan sanatçıların eserle-
rini incelediğimizde eserlerinin satır aralarında 
yaşam suyunu sızdırdıklarını ve nitelikli yapıtlar 
oluşturduklarını görürüz.

E) Yaşamı hissedilebilir kılan ondan umulan bek-
lentilerdir. Bu beklentilerin ömrün hangi nokta-
sında gerçekleştirileceği belli olmasa da umut 
etmek insanı mutlu eder.

2. I. Toplumsal eserlerin çok okunmasının nedeni in-
sanların birlik ruhunu bu eserlerde sezmesidir.

II. Kültürün şekillenmesi ve aktarılması ait olunan 
coğrafyanın koşullarına bağlıdır.

III. Farklı düşüncelerin bir arada yaşaması fertlerin 
kendilerini geliştirmesiyle mümkündür.

IV. Eski Türk toplulukları farklı kültürlere dillerini ve 
yaşam tarzlarını aktarmak istediklerinden çeşitli 
arayışlara girmişlerdir.

V. Genç dergi yazarları kendilerinden önce oluştu-
rulmuş yayınları harmanlayıp yeni bir ürün orta-
ya çıkarmış.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç söz 
konusudur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. (I) Bilginin coğrafyası, dili, dini yoktur. (II) Geçmiş 
topluluklardan tutun da günümüze kadar birçok ulus 
deneyip yanılarak, ihtiyaç karşılamak için ya da çe-
şitli sorunlara çözüm bulmak amaçlarıyla bilgiyi ara-
mışlardır. (III) Temeli ihtiyaca dayalı olan birçok olgu 
gibi bilgiyi de kimi zaman tesadüfi olarak elde etmiş-
lerdir. (IV) İlk insanlardan beri süregelen birçok zor-
luk o zamandan bu yana elde edilenlerle gelişmiş, 
daha basit bir hâl almıştır. (V) Bu durum insanı geliş-
tirmiş ve yüceltmiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangileri kendinden 
önceki cümlenin açıklayıcısı durumundadır?

A) II ve III B) II ve IV
C) II ve V D) III ve V
E) IV ve V

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansız bir 
söyleme yer verilmiştir?

A) Son romanında günlük yaşamı aktaran yazarın 
eseri üç bölümden oluşuyor.

B) “Yaban” romanıyla edebiyatımızda çığır açan sa-
natçının farklı konularda birçok özgün eseri bu-
lunuyor.

C) Şiirini doğanın bir parçası olarak gören yazarın 
dili kendinden önceki ürünlerin yanından geç-
mez.

D) Başarının anahtarını elinde tutan insan, öyle ya 
da böyle o kapıyı açmayı kendine görev edine-
cektir.

E) Konuşmasında tarihin ilginç noktalarına da deği-
nen ünlü isim verdiği örneklerle leziz bir konuş-
ma sundu.
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - I

5. I. Edebiyatımızda çok büyük yeniliklere imza atıla-
mayan Fecriâti Dönemi, kısa bir zaman dilimini 
kapsar.

II. Cumhuriyet Dönemi, birçok yazınsal türün geli-
şim göstermeye ve olgunlaşmaya başladığı dö-
nemdir.

III. Tanzimat dönemi ürünlerini teknik bakımdan 
inceleyebilmek ve anlamak yine o dönemdeki 
sosyal, siyasi yaşamı tarihle bütünleştirerek in-
celemekle mümkündür.

IV. İlk zamanlarda sözlü olarak gelişen edebî anla-
yış zamanla ve çeşitli etkenlerle gelecek kuşak-
lara aktarılabilecek bir kültüre dönüşmüştür.

V. Servetifünun Dönemi sanatçılarının sosyal açı-
dan çok fazla aktif olamadıkları düşünülürse dö-
nem şartlarının bunda etkili olduğu söylenebilir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edi-
len eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlan-
mıştır?

A) I ve II B) II ve III
C) II ve IV D) II ve V
E) III ve V

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel bir 
düşünceye yer verilmiştir?

A) Klasik Batı Müziği’nin isimlerinden olan Mo-
zart’ın 40. Senfonisi 1788 yılında bestelenmiştir.

B) Barok Dönemi’nin temsilcilerinden olan Haendel 
ve Vivaldi klasik müzik sanatçılarıdır.

C) Hitit, Frigya ve Lidya uygarlıklarında müzik dinsel 
merasimlerde kullanılırdı.

D) Rönesans, müziğin bir yaşam tarzı hâline gelme-
sini ve geniş kitleler tarafından sevilip benimsen-
mesini sağlayan dönem olmuştur.

E) 9. yüzyılda yapılan müzikler romantizm akımı 
etkisiyle şekillenmiş, natüralizm, idealizm gibi 
akımlarla gelişimini sürdürmüştür.

7. (I) İkinci Yeni şairlerinden biri olan Sezai Karakoç 
döneminin farklı imgelerini oluşturan bir şair olmuş-
tur. (II) İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan sanat-
çı, sonraları serbest şiire yönelmiştir. (III) Çıkardığı 
Diriliş dergisi geniş kitlelere ulaşmıştır. (IV) Şiirlerin-
de mistisizm, İslami düşünce, ölüm konularına sıkça 
yer veren sanatçı kapalı bir anlatımı tercih etmiştir. 
(V) Fransız şiirinin sembolizmini çeşitli kıssalarla 
sentezleyen sanatçının yenilikçi bir yaklaşımı vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
si hem üslup hem içerik cümlesidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yargı nede-
niyle verilmiştir?

A) Farklı fikirlerin doğru oluşturabilmesi için düşün-
cenin özüne inmek gerekir.

B) Felsefenin bir netice amaçlamayışı, sorgulama-
yı, irdelemeyi önemsemeyişi düşünmekten bes-
lendiğindendir.

C) Olağanüstülükler, insanın hayal gücüne doğru 
kürek çekilen bir denize benzer.

D) Kendine bildiklerinden ödün vermeyenler bildik-
lerini unutmayı isteyenlerdir.

E) Kayıp zamanlar, yıllar geçtikçe daha çok özlene-
cek ve hatırlanacaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı anlatım söz 
konusudur?

A) Gerçek şiirler bireyin ruhuna dokunmalı, herkes-
çe farklı anlaşılmalıymış.

B) Ünlü şair, “Şiirlerim yaşamımın izlerini taşıyor.” 
demişti.

C) Divan edebiyatı sanatlı bir dili ön plana çıkar-
mıştır.

D) Tiyatro, Antik Yunan’da doğup gelişmiş bir tür-
dür.

E) İstanbul’un birçok semti Mimar Sinan’ın doku-
nuşlarıyla hayat bulmuştur.
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - I

10. (I) Fransız sembolizmi sanatın birçok alanında kendi-
ni göstermiştir. (II) İmgenin, çağrışımın ve düş gücü-
nün ön planda olduğu bu akım sanat alanında da var 
olmuştur. (III) Edebiyatın alanlarından olan şiir sem-
bolizm anlayışının yaşatıldığı bir tür hâline gelmiştir. 
(IV) Anlam kapalılığı, ahenk, musiki gibi unsurlar-
la şekillenen bu şiir özünü gizleyen bir yapıdadır. 
(V) Fransız şairler Valery, Rimbaud, Verlaine bu tar-
zın önemli isimleridir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden 
önceki yargıyı destekler niteliktedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

11. (I) Şehrin kalabalığı beni yormuştu, bu tatsız yerden 
uzaklaşmak istiyordum. (II) Karar verdim, yarın ken-
dime mavi bir denizle eşsiz bir manzara bulacaktım. 
(III) Doğruldum, düşünmeden, irdelemeden valizimi 
açtım; radyoda hüzünlü bir şarkı çalıyordu. (IV) Al-
dım elime valizimi, gökyüzündeki bulutlar renksizce 
dalgalanıyordu. (V) Gözlerimi açtığımda otobüs ca-
mının önünde bir çocuk şarkı söylüyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde yazar, kişisel düşüncelerini dile getirme-
miştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 
ilişkisi yoktur?

A) Kendisine bırakılan kitapları almak için sahafın 
kapısını çaldı.

B) Onun hakkındaki düşüncelerimi öğrenmek için 
bana sorular sordu.

C) Öğrencilerin tamamı ormana fidan dikmeye git-
mişler.

D) Yarınki yarışmaya katılmak istediğinden hazırlık 
yapıyordu.

E) Duygularını açıkça söylemekten kaçınan, cesa-
retsiz bir insandı.

13. (I) Son romanı farklı bir anlayışın izlerini taşıyor. 
(II) Korkuyu, acıyı, umudu ve birçok duyguyu bir ara-
da veren romancı, romanına özgün çizgiler çizmiş. 
(III) Toplumda büyük bir yer edinmiş bir bireyin kendi 
içindeki hiçliğini ele almış. (IV) Bu hiçliği öyle ilginç 
bir yapıyla kurmuş ki bir cümleye dokunduğunuz an 
akıp giden dili, alışılmamış bağdaştırmalarla yeni an-
lamlar kazanıyor. (V) Bu roman tüm zamanlara dam-
ga vuracak gibi görünüyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde 
sözü edilen yazarın üslubuna değinilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

14. Aşağıdakilerden hangisinde yargı bir koşula 
bağlanmıştır?

A) Sorunları çözüme kavuşturdukça daha iyi hisse-
den bireyler oluyoruz.

B) Dürüstlüğün ve iyi niyetin karşılığı yalan olma-
malıdır.

C) İyi niyetli insanlar kusurları görmezden gelme-
yi bilir.

D) İletişimin ne denli önemli olduğunu onunla konu-
şunca anladım.

E) Yaşantısının büyük bölümünü resim yaparak ge-
çirdi.ÖRNEKTİR
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - I

15. I. Şiir türü edebiyatımızın ilk dönemlerinden bu 
yana kayda değer değişikliklere uğramıştır.

II. İlk dönemlerde sade bir dille ve hece ölçüsü ile 
yazılan şiirler törenlerde söylenmiştir.

III. Sözlü özellikler gösteren bu şiir anlayışı yazıya 
geçirilmediğinden o dönemden bu döneme ta-
mamen aktarılamamıştır.

IV. Şiirde uyum ahenkle sağlanmış; uyak, redif ve 
söz tekrarlarına yer verilmiştir.

V. İlk dönemde şiirler özünü dinî, toplumsal ve sos-
yal olaylardan almıştır.

Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, kişisel düşünceye yer verilmiştir.
B) II. cümlede, amaç ilgisi söz konusudur.
C) III. cümlede, yargı gerekçesiyle birlikte verilmiş-

tir.
D) IV. cümlede, ikinci yargı ilk yargının açıklama-

sıdır.
E) V. cümlede, ele alınan şiirin içeriğine değinil-

miştir.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 
ilişkisi yoktur?

A) Yarınki sınava çalışayım diye odasına çekildi.
B) Öğretmenimiz, sınav yapmak üzere sınıfa girdi.
C) Sınavımızda başarılı olmak için çok çalışmalıyız.
D) Para kazanmak istediğinden birçok işte çalışı-

yordu.
E) O okula başvuru yapmaya gideceğiz.

17. Geçmişte yazılan birçok hikâyede tarihi ve sosyal 
yaşamı ayrıntılı bir biçimde bulabilir; yapmacıksız, 
yalın bir dilin peşinden sürüklenebilirsiniz.
Bu cümle ile ilgili;

I. Neden-sonuç ilişkisi vardır.
II. Koşula bağlılık söz konusudur.
III. Öznellik hâkimdir.
IV. Üslup cümlesidir.
V. İçerikle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III
C) II, III ve IV D) II ve III
E) III, IV ve V

18. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz 
konusudur?

A) Kitap okumadan önce klasik müzik açmalıymı-
şız.

B) Sanatın her dalının ruhun farklı noktalarına do-
kunduğunu söylüyor.

C) Bir ürünün niteliğini belirleyen onun geniş kitle-
lerce benimsenmesidir.

D) II. Yeniciler, şiirde anlam kapalılığını savunmuş-
tur.

E) Bu güzel havalar insanı huzurlu bir yolculuğa çı-
karıyor.ÖRNEKTİR
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - II

CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - II

TEST • 2

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı 
değildir?

A) Güzel sanatlar kendi içinde çeşitli başlıklara ay-
rılmaktadır.

B) Güzel sanatlardan biri olan tiyatro, günümüzde 
çok tercih edilmektedir.

C) Resim, heykel, mimari gibi sanatlar görsel sanat-
lar arasında yer alır.

D) İşitsel sanatlardan biri olan edebiyatın malze-
mesi sözdür.

E) Minyatür, hat, tezhip de güzel sanatlardan ba-
zılarıdır.

2. Aşağıdakilerin hangisinde yargı gerekçesiyle 
verilmiştir?

A) Sahil kenarında biriken yüzlerce martı soğuktan 
titriyordu.

B) Bu yolculuk, bundan sonra yapılacak tüm yolcu-
lukların başlangıcıydı.

C) Dağın eteklerini öpen güneş, arasından sızacağı 
bir ağaç arıyordu.

D) Gökyüzünün bu masmavi rengi yaşanacak güzel 
günlerin habercisiydi.

E) Bu emaneti sana bir gün geri vermek üzere alı-
yorum.

3. (I) Göndergesel işlev, dilin bilgi vermek amacıyla 
kullanılan işlevidir. (II) Bu işlevde amaç alıcıya bir 
konuyu açıklamak, bir bilgiyi öğretmektir. (III) Bun-
dan dolayı sözcüklerin anlaşılır olmasına ve ger-
çek anlamları ile kullanılmasına dikkat edilmelidir.  
(IV) Ucu açık ifadeler bilginin güvenilirliğini engelle-
yeceğinden bu işlevde dil kesin yargılar içermelidir. 
(V) Göndergesel işlev, genellikle bilimsel metinlerde 
kullanılan işlevdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, tanıma yer verilmiştir.
B) II. cümlede, amaç ilgisi vardır.
C) III. cümle, kendinden önceki cümleye neden ilgi-

si ile bağlanmıştır.
D) IV. cümlede, yargı gerekçesiyle verilmiştir.
E) V. cümlede, koşul anlamı vardır.

4. Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik 
açısından ötekilerden farklıdır?

A) Sağlığımız açısından önemli bir yere sahip olan 
beslenme günlük yaşamımız üzerinde de etki-
lidir.

B) Vücudumuzda bulunan zararlı birçok madde, 
doğru beslenme ve antioksidanlarla vücuttan ko-
layca atılabilir.

C) İnsan bedeninde C, D, B12 gibi vitaminler bu-
lunmaktadır.

D) Vitaminler uyku düzeninden strese kadar pek 
çok durum üzerinde etkilidir ve ciddi bir rol oynar.

E) Doğru besinlerle sağlıklı ve mutlu bireyler olabi-
lir, kendimize şahane bir yaşam sunabiliriz.

5. Oğuz Atay’ın sanat anlayışı ile ilgili aşağıda ve-
rilen yargılardan hangisinde yazarın üslubundan 
söz edilmiştir?

A) Modern yazın dünyasının isimlerinden olan Oğuz 
Atay çok fazla kitap yayımlamamıştır.

B) Her ne kadar az eseri olsa da eserlerinin özü 
onu okunur kılmıştır.

C) Romanlarında bireyi, bireyin yalnızlığını dile geti-
ren yazar çok ses getirmiştir.

D) Kendine özgü teknikleriyle farklı çatışmaları ak-
taran yazarın dili de yeniyi çağıran bir dildir.

E) Tehlikeli Oyunlar ve Tutunamayanlar onun yaşa-
yan en önemli iki romanıdır.ÖRNEKTİR
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - II

6. (I) Ne kadar bilirsek bilelim, dünyadaki her bilgiye  
hâkim olabilmemiz imkânsız. (II) Dünya var olduk-
ça bilgi de artacak, öğrenemediklerimiz çoğalacak.  
(III) Düşünme eylemi bilginin tükenebilme ihtimalinin 
olmaması için bir ölçüt. (IV) Bir bellek ki sonsuz, içi-
ne yükleyebileceklerimiz bitmiyor. (V) İnsan zihninin 
bu sonsuzluğu, bilginin sonsuzluğu karşısında bile 
mağlup konumda.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir durumun mümkün olmadığı ifa-
de edilmiştir.

B) II. cümlede, bir durumun oluşabilmesi başka bir 
koşula bağlanmıştır.

C) III. cümlede, bilginin tükenebilecek bir olgu oldu-
ğu dile getirilmiştir.

D) IV. cümlede, öznel bir ifadeye yer verilmiştir.
E) V. cümlede, bir önceki cümleden hareketle bir kı-

yaslama yapılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel görüşe 
yer verilmiştir?

A) Çağımıza tanıklık etmesine rağmen bu roman bir 
gün önce piyasaya çıkan bir romana bile ben-
zemiyor.

B) 340 sayfalık bu romanda yazar, insanın toplum-
daki yerini ele almış.

C) Kitabına kapak resmi seçmeyen yazar, siyah bir 
karton kapak tercih etmiş.

D) Kitabın içeriğinde başka yazarlardan alıntılar bu-
lunuyor.

E) Yazarın tek romanı olan bu eserde birkaç şiire 
de yer verilmiş.

8. Aşağıdakilerden hangisinde koşula bağlılık söz 
konusudur?

A) Güzel şeyler düşünelim diye  
Bu yeşil ağaçlar, mavi gökyüzü

B) Sana gelmek içindi  
Bunca yol, bu çektiğim çile

C) Kırmızı karanfil bahçesidir bu  
Yoktur dikene hiç yer

D) Beklersin umut ederek  
Sonra kırılıp kalırsın köşelerde

E) Bir gün gelince sen kapıma  
Huzuru bulacağım

9. (I) Eğitim süreci farklı zamanlarda farklı biçimler al-
mıştır. (II) Kimi zaman eğitim ve öğretim faaliyetle-
ri bir arada gerçekleştirilmiştir. (III) Bu durum sosyal 
yeterliliklerle, akademik yeterliliklerin birleşmesine 
sebep olmuştur. (IV) Hem sosyal açıdan hem de bil-
giyi kavrama açısından yeni tekniklerin oluşması öğ-
retimin de daha verimli geçmesinde etkili olmuştur. 
(V) Günümüz teknoloji toplumunda bilgiye ulaşımın 
kolay olması eğitim sürecini hareketlendirmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. (I) Karacaoğlan, âşık edebiyatının isimlerinden biri-
dir. (II) Şiirlerinde sade bir dil kullanan sanatçı halkçı 
tavrını dizelerine yansıtmıştır. (III) Arapça ve Fars-
çanın etkisinde kalmamış Türkçe kelimelerle özgün 
bir şiir anlayışı oluşturmuştur. (IV) Aşk, kadın, ölüm, 
yalnızlık şiirlerindeki özü oluşturur. (V) Coşkun lirizmi 
onun şiirlerini özgün bir yapıya oturtur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde Karacaoğlan şiirlerinin içeriği ile ilgili bir 
bilgiye yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - II

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yargı nede-
niyle verilmiştir?

A) Kalp kırmak, bir kalbi onarmaktan çok daha ko-
laydır, derdi hep.

B) Bizimle pikniğe gitmek istiyorsan dünden kalan 
ödevlerini tamamlamalısın.

C) Sorun yaratmak yerine sorunlara çözüm bulma-
ya çalışırsanız siz kazanırsınız.

D) Farkına varmadan yaptığın hatalar yüzünden et-
rafındaki tüm dostlarını kaybettin.

E) Sınavın yarın olacaksa bugün erken uyuman ge-
rekiyor.

12. Aşağıdakilerden hangisinde koşula bağlılık söz 
konusudur?

A) Günün ilk ışıkları yandı mı tüm kuşlar cıvıldama-
ya başlar, kelebekler dalların üzerinde uçuşurdu.

B) Yemyeşil ağaçlar ormanı sarmış, ovanın öte ta-
rafı güneş ışıklarıyla sararmıştı.

C) Denizin maviliği bir çarşaf gibi uçsuz bucaksız 
uzanıyor, sonsuz bir şölen sunuyordu.

D) Sucuların çıngırakları sahil boyunda çınlıyor, sa-
bah tüm görkemiyle şehre yerleşiyordu.

E) Birdenbire gece, yıldızlarını gökyüzüne döktü ve 
şehir ışıkları karanlığı parçaladı.

13. (I) Destan türü İslamiyet öncesi dönemlerden bu yana 
değişerek var olmuştur. (II) İlk destanlar, sözlü özellik 
taşımış, şiir biçiminde oluşturulmuştur. (III) Dolayısıy-
la günümüze çeşitli biçimsel ve içeriksel değişiklikler-
le aktarılmıştır. (IV) İlk dönemlerdeki inanma ihtiyacı 
destan türünün oluşmasını tetiklemiştir. (V) Geçmiş-
ten bugüne yazılmış destanları derlemek için çeşitli 
sanatçılar çalışmalar yapmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yansız bir söyleme yer verilmiştir.
B) II. cümlede, kişisel görüşe yer verilmiştir.
C) III. cümle, kendinden önceki cümlenin nedeni du-

rumundadır.
D) IV. cümlede, destan türünün oluşum nedeni ve-

rilmiştir.
E) V. cümlede, amaç ilgisi kurulmuştur.

14. Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan anlatım 
vardır?

A) Öğrencilerin geneli sınavın zor olacağını söy-
lediler.

B) Başarının sırrını kendi içimizde aramanın doğru 
olduğundan bahsetti.

C) İlk fırsatta yanımıza gelmek için can atıyormuş.
D) Fazla beklentinin hayal kırıklıklarına neden ola-

bileceğini duydum.
E) Ünlü eleştirmen, “Bu şair, şiirlerinde zaman kav-

ramına sıkça yer vermiştir.” diyor.
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CÜMLEDE ANLATIM VE ANLAM İLİŞKİLERİ - II

15. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısın-
dan ötekilerden farklıdır?

A) Teknolojik faaliyetler günden güne farklı alanlara 
uzanıp geniş kitleleri peşinden sürüklüyor.

B) Yeni buluşların birçok insanı etkisi altına aldı-
ğı günümüzde iletişim kavramının yerinde yel-
ler esiyor.

C) Bu roman, teknolojik gelişmeleri ve bu gelişme-
lerin sonuçlarını birlikte ele almış.

D) Genel anlamda bir çağı geride bırakmamızı sağ-
layan yenilikler, öz kimliğimizdeki bazı noktaların 
yok sayılmasına neden olabiliyor.

E) Bilimsel araştırmalar yeri doldurulamaz olanak-
lar sunmanın yanında bilimi yanlış anlayan birey-
lerin varlığını da ortaya koyuyor.

16. (I) Onun şiirlerinde dinî ve millî değerleri bir arada bu-
lursunuz. (II) Tasavvufi düşünceyi güçlü bir anlatım-
la aktaran sanatçı ruha dokunur dizelerin mimarıdır. 
(III) “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.” 
dizeleri bu savı güçlü kılar. (IV) Türkçeyi müthiş bir 
olgunlukla ele alan şair, halka halkın diliyle seslenir. 
(V) Tüm insanlığı kucaklayan bu üslubuyla edebiya-
tımızı farklı bir boyuta taşımıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi kendinden önceki yargıyı örneklemektedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Aşağıdakilerden hangisinde kişisel düşünceye 
yer verilmemiştir?

A) Bilimi sanatla buluşturan bu olgun eser, uzun 
zaman sonra yeni baskısıyla yine raflarda yeri-
ni almış.

B) Doğanın canlı renklerini tablolarında kullanan 
ressamın beşinci sergisi, güçlü sanat eserlerini 
meraklısıyla buluşturacak.

C) Bir Bilim Adamının Romanı, Prof. Mustafa İnan’ın 
gerçek yaşamını ele alıyor.

D) Gerçek tasavvuf düşüncesi kendi benliğini yok 
edip nefsini öldürenlerin doğduğu yerde başlıyor.

E) Felsefi akımlar tarihimizin bir döneminde edebî 
eserler üzerinde ciddi bir etki göstererek başarılı 
eserlerin oluşmasını sağlamıştır.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yargı gerek-
çesiyle verilmemiştir?

A) Okuduğu kitapların tamamında kendi yaşamın-
dan izler buldu.

B) Şiirlerin duygulara seslenmesinin sebebi duygu-
larla yazılmasıdır.

C) Toplumun anlayacağı bir dil kullandığından her 
dönemin sanatçısı oldu.

D) Şarkının sözlerini unutunca ne yapacağını bi-
lemeyen sanatçı özür dileyip sahneden ayrıldı.

E) Mimari alanında, geçmişte atılan adımlar saye-
sinde İstanbul hayal gibi bir güzelliğe sahip oldu.
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CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

TEST • 1

1. (I) Son romanıyla adından söz ettiren yazar yine yeni 
bir eserle raflardaki yerini aldı. (II) Bu romanı, diğer-
lerinden farklı olarak kendi benliğiyle çatışan bireyin 
psikolojisini gözler önüne seriyor. (III) Bireyin ruh hâ-
lini yansıtmada yazarın başarısı yadsınamaz fakat 
dış karakterlerin birey üzerindeki etkisi yer yer net 
biçimde sezilemiyor. (IV) Romanda çatışma hâlinde 
olan kahramanın iletişim becerisi sınırlandırılmış, bir 
kalıba sığdırılmış. (V) Diyaloglardaki ifadelerin so-
nuçsuzluğu da cabası.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinden itibaren sözü edilen romanla ilgili olum-
suz değerlendirmelere yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdakilerden hangisinde “varsayım” söz ko-
nusudur?

A) Bir an durup tüm hayallerinin gerçekleştiğini dü-
şün, ne kadar mutluluk verici değil mi?

B) Bu konudaki düşüncelerini o kadar iyi biliyorum 
ki üzerine gelmek istemiyorum.

C) Boş vakitlerinde kitap okumalısın, cümlesi ne ka-
dar da kötü bir cümledir.

D) Günümüz insanı yardımseverlikten ziyade para-
sever olmayı yeğliyor.

E) Biriktirdiğiniz anıları cebinizde taşırsanız, geçmi-
şinizden sıyrılmakta güçlük çekebilirsiniz.

3. (I) Halk edebiyatı etkisinde yazılan şiirler divan ede-
biyatının kural anlayışından bağımsızdır. (II) Şiirler-
de söz sanatı kullanılması gerekmez. (III) Halkın 
dili ile aşk, sevgi, ayrılık şiirleri yazılır; koşma, se-
mai, varsağı gibi başarılı nazım biçimleri kullanılır.  
(IV) Koşma; aşk, sevgi konularında hece vezni ve 
dörtlüklerle yazılan şiirdir. (V) Bu dönemde şiirlerde 
başlık kullanılmadığından yazılan eser nazım biçimi-
nin adı ile anılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, karşılaştırmaya yer verilmiştir.
B) II. cümlede, kesinlik bildiren bir yargı vardır.
C) III. cümlede, kişisel görüşe yer verilmemiştir.
D) IV. cümlede, tanıma başvurulmuştur.
E) V. cümlede, yargı nedeniyle verilmiştir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” söz 
konusudur?

A) Kaygılarımızı yenmek için kendimize güven duy-
mayı öğrenmemiz gerekir.

B) Yeni aldığın kitapları rahat rahat okuman için za-
mana ihtiyacın var.

C) Farklı soruların farklı yanıtları içinde barındırdığı-
nı öğrendiğinde geç kalmış olacaksın.

D) Zaman bizi kırıp üzse de bir gün en güzel hayal-
lerimizi avuçlarımıza bırakabilir.

E) Gezi kulübünde olan öğrencilerin tamamı ders 
bitmeden idare ile görüşmeliymiş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşme-
miş bir beklenti” söz konusudur?

A) Bu işleri böyle yarım bırakacağını nasıl da düşü-
nemedim ben?

B) Oraya gitmeden önce bana da haber vereceğini-
zi düşünmüştüm.

C) Onca yolu binbir zorlukla gelmemiştim, burada 
kim bilir ne kadar yorulmuştur?

D) Sorunlarınızı dinlemekten yorulduğunu söyle-
mişti.

E) Fikirlerinizi başka fikirlerle kıyaslamadan bir so-
nuca varmayın.

CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - I
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CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

6. (I) Deneme yazarı için bilimsel verilerin hükmü yok-
tur. (II) Samimiyet, deneme türünün yapı taşıdır çün-
kü. (III) Kanıtlayayım, ikna edeyim derdinde değildir 
bir denemeci. (IV) Duygularını, düşüncelerini, istek 
ve beklentilerini içinden geldiğince yazar. (V) Bir de-
nemenin satır aralarında yazarının yaşamına dair ol-
gular görür, onun duygularını kendi duygularınızdan 
bir parçaymış gibi hissedersiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde “sezgi” anlamı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı 
vardır?

A) Vizyona bu hafta giren filme gitmiş de bana ha-
ber vermemiş.

B) Bildiklerinizi kendinize saklayın, benim düşünce-
lerim bana yetiyor.

C) Buraya uzun zamandır gelmemiştim, çok şey 
değişmiş.

D) Akşama kadar o kadar koşturdum ki ayaklarımı 
hareket ettiremez oldum.

E) Düzenli olarak kitap okumak yorum gücünüzü 
artırır.

8. (I) Şiir türü ruhu besleyen önemli sanat parçasıdır. 
(II) Ne var ki edebiyatımızda şiir hak ettiği yeri bula-
mıyor. (III) Hâlbuki duyguların terazisidir şiir. (IV) Sa-
nıyorum duygularımız tartılmaya ihtiyaç duymayacak 
kadar ihtişamlı ki şiirin yüzüne bakmıyoruz. (V) Ne 
şiir yazan sanatçıların ne de yürek telini sızlatan sa-
tırların önemi var günümüzde.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde kinayeli söyleyiş vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. I. Neden böyle düşman görünürsünüz,  
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

II. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar!  
Her yıl biraz daha benimsediğim.

III. Nerede o günler, o şevk, o heyecan?  
Bu güleryüzlü adam ben değilim.

IV. Gökyüzünün başka rengi de varmış!  
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

V. Hayata beraber başladığımız,  
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir.

Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait olan bu dizelerden han-
gisinde “özlem” dile getirilmiştir?

A) I B) II C) III E) IV E) V

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hayıflanma” an-
lamı taşımaktadır?

A) Yaz mevsimi geldiğinde ruhumu bir sevinç sarar, 
ne yapacağımı şaşırırım.

B) İlk fırsatta yanınıza uğrayacağını size iletmemi 
söyledi.

C) Böyle bir noktayı gözden kaçırıp nasıl böyle bir 
hata yaptığıma inanamıyorum.

D) Projeleri teslim etmeden önce beni bilgilendir-
men gerektiğini nasıl unutursun?

E) Tüm bu soruları akşama kadar çözemezsem ya-
rınki sınavdan düşük not alacağım.
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CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

11. (I) Romandaki tekniğin başarılı olduğu seziliyor. 
(II) Konusu da çarpıcı, kabul. (III) Kahramanlar öyle 
güzel kurgulanmış ki hepsi birbirinden habersiz ve 
kopuk. (IV) Hangi kahramanın neyi amaçladığını an-
lamak güç. (V) Okurun bu roman konusundaki fikrini 
merak ediyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde “söylenmek istenenin tam tersi” kastedilmiş-
tir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakınma” an-
lamı vardır?

A) Bir an önce hazırlığı bitirmezsek misafirlere re-
zil olacağız.

B) Bu kitabı daha önce neden okumadım ki ben?
C) Birazcık daha çalışsaydım daha iyi bir puan ala-

bilirdim.
D) Gençlerimizin okuduğu kitapların ne kadar nite-

liksiz olduğu belli değil mi?
E) Bildiklerimi kendime saklamayı sevmem, payla-

şırsam mutlu hissederim.

13. (I) Sanat her ne kadar gözle görülür bir fayda sağla-
mıyor gibi görünse de kalbe dokunur. (II) Taş gibi bir 
kalbi, körelmiş duyguları harekete geçirir. (III) Bilim, 
aklı doyurur oysaki ve zihni açar. (IV) Yeni veriler, 
buluşlar, ürünler koyar ortaya. (V) Sanatın ürünü ise 
sözlerdir; çizimler, görkemli yapılar, seslerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde “benzetme” yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

14. Aşağıdakilerden hangisinde “beğeni” anlamı var-
dır?

A) Romantizmin akımını romana başarıyla uygula-
yan sanatçının okuru cezbeden birçok eseri var.

B) Şairlerimizin imgeci anlatımı kimi şiirlerde aşırıya 
kaçmış, şiirin anlamı sezilmiyor.

C) Ünlü ressamın son tablosu yarın akşamki sergi-
de sanatseverlerle buluşacak.

D) Felsefi düşünce yoğunluğu içeren yapıtın karak-
ter kadrosu bir hayli geniş görünüyor.

E) Bilimsel özellikler gösteren bu eser için uzun yıl-
lar araştırma yapmış olmalı.

15. (I) Yaşam, günden güne sırtımıza kaldırabileceği-
mizin ötesinde bir yük veriyor. (II) Düşünmüyor de-
ğilim, geçmişte de böyle miydi, bu denli yoruluyor 
muyduk? (III) Bu kadar büyük dertlerimiz var mıydı? 
(IV) İnternet bağlantımız koptuğu için çılgına dö-
nüp yemek siparişi gecikince sinirleniyor muyduk? 
(V) Doyumsuzluğumuz bizi öfke dolu bir kalabalığın 
bir parçası yapan şeyin ta kendisi değil mi?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cüm-
leye yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Aşağıdakilerden hangisinde “eşitlik” anlamı var-
dır?

A) Sınava benden fazla çalışmasına rağmen aldığı 
not benden düşüktü.

B) Yazdığı yazıların tamamını kilitli bir sandıkta sak-
lıyordu.

C) Ünlü piyanistin son bestesini dinleyenler müziğin 
büyüsünden çıkamıyor.

D) Genç şairin bazı şiirleri de edebiyatımıza damga 
vurmuş şairler kadar beğenildi.

E) Bizimle bu konuşmayı yapmadan önce kendi dü-
şüncelerinizi gözden geçirmeliydiniz.
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CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - I

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kanıksama” 
anlamı vardır?

A) Bizi çağırmadan kısa bir süre önce oraya ulaşıp 
olanları herkesle paylaşmış.

B) Gecenin karanlığındaki derin sessizliği köpek 
sesleri dağıtıyordu.

C) Her gün bu saatlerde patronun telefon edip yeni 
bir işten bahsetmesine alışmıştım.

D) Yıllardır aynı okulda okuduğum arkadaşım yarın 
bir yarışmaya katılacak.

E) Burada bulduğum dergilerin tamamını ulaştır-
mak için bir sahaf arıyorum.

18. (I) Divan şiiri hayallere dokunan bir şiirdir. (II) Hiç ol-
mayan bir sevgiliyi seven, olmayan sevgilinin zülüf-
lerine aşık olan bir şairin nidalarıdır bu şiir. (III) Gül 
misali bir sevgili vardır bu şiirde; diken misali bir ra-
kip. (IV) Halk edebiyatındaki açık anlatım divan ede-
biyatında yerini imgeye bırakır. (V) Bu yüzdendir ki 
divan edebiyatı sembolik ve çağrışım yönü fazla olan 
bir edebiyattır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, öznel bir tanım vardır.
B) II. cümlede, kişisel görüşe yer verilmiştir.
C) III. cümlede, benzetme kullanılmıştır.
D) IV. cümlede, karşılaştırma vardır.
E) V. cümlede, amaç ilgisi kurulmuştur.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “gereklilik, zo-
runluluk” anlamı vardır?

A) Tüm sorunları aynı anda çözmene imkân yoksa 
bir tanesinden başlamaya mecbursun.

B) Konuşmasını heyecanla sunan öğrenci salon-
dan güçlü bir alkış aldı.

C) Bilginin ışığında yürümek, yarınların güzelliklerle 
kurulmasını sağlayacaktır.

D) Şüpheci yaklaşımlar, güven duymayı engeller; 
yalnızlığı doğurur.

E) İnanç, azim ve güçle birleşirse elde edilmeyecek 
başarı yoktur, dedi.

20. I. Korku hikâyeleri yazan sanatçımız Yedi Meşale-
ciler’den birisiydi.

II. Yeni dönem dergilerinin her sayfası okuru içine 
alan bir dizgiye sahip.

III. Teknoloji konusunda yazılan eserlerin sayısı 
günden güne artıyor.

IV. Edebiyatımızda yağmur üzerine yazılmış onlar-
ca şiir var.

V. Olay hikâyelerinde merak ögesi ön planda tu-
tuluyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “aşamalı 
bir durum” söz konusudur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



33

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

TEST • 2

1. Aşağıdakilerden hagisinde “kesinlik” anlamı var-
dır?

A) Ders zili çalmadan önce buraya uğrar mısın?
B) Tüm işlemleri hallettiğinden hiç şüphem yok.
C) Emeklerinin karşılığını er ya da geç alacaksın.
D) Yolculuk boyunca yaşadıklarını telaşlı bir eday-

la anlattı.
E) Sizi kimin karşılayacağına henüz karar verilmedi.

2. I. Köroğlu düşer mi yine şanından
 Ayırır çoğunu er meydanından

II. Karac’oğlan sözün haktır
 Düşmanın dostundan çoktur
III. Nasıl yar diyeyim ben böyle yâre

 Mecnun edip çöle saldıktan sonra
IV. Veysel’i yabana atma

 Kavuşalım yaza doğru
V. Herkes sevdiğinden doydu, usandı

 Neden kaldık böyle, bahtı kara biz.
Numaralanmış dizelerden hangisinde “dilek, is-
tek” anlamı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. (I) Yazdığı her eserle geniş kitlelere seslenen yazar, 
bu defa bireysel bir eser yayımlamış. (II) Teknolojik 
gelişmelerin etkisini gösterdiği günümüzde bu eser 
önemli noktalara parmak basıyor. (III) İnsan ruhunun 
derinliklerinden izler bulacağınız bu eserin ardından 
bir de şiir kitabı çıkarmayı planlayan yazar, okurları-
nı şaşırtacak gibi. (IV) Birey psikolojisini ayrıntılarıyla 
işleyen bu romanda hem kendinizi hem hayallerinizi 
bulacaksınız. (V) Umarız bu yazarımız birçok yazara 
da pusula olur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde tasarıdan söz edilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayraç içinde 
verilen anlam özelliği yoktur?

A) Başarılı olabilmek için ne zaman emek verdin ki? 
(Yakınma)

B) Bu fikre alıştım artık, bana ilginç gelmiyor.
 (Kanıksama)
C) Geçen yaz ders çalışsaydım daha başarılı 

olurdum. (Hayıflanma)
D) Farklı dönem sanatçılarının hepsi eski yazarları 

taklit ediyor. (Öykünme)
E) Fikirlerimizi sizinle paylaşmak zorunda değiliz. 

(Yadsıma)

5. (I) Alışveriş merkezlerinin moda olduğu günümüzde 
doğanın güzelliklerini önemseyen mi kaldı? (II) Mas-
mavi gökyüzü bırakılıyor, asma tavanlar yeğleniyor. 
(III) Nerede o çocuk çığlıklarıyla dolup taşan parklar? 
(IV) Bu günler bir daha geri gelmeyecek, biliyorum. 
(V) Işıltılı avizeler, rengârenk koridorlarıyla devasa 
alışveriş merkezleri dururken kim bakar gökyüzüne?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yakınma anlamı vardır.
B) II. cümlede, iki durumdan birini tercih etme an-

lamı vardır.
C) III. cümlede, özlem dile getirilmiştir.
D) IV. cümlede, bir olasılık dile getirilmiştir.
E) V. cümlede, peşin hüküm bildirmiştir.
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CÜMLEDE ANLAM VE KAVRAMLAR - II

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “beğenme” 
anlamı vardır?

A) Gerçeğin ta kendisini görebileceğiniz bu eser 
konusu bakımından da etkileyici özellikler gös-
teriyor.

B) Karakterlerin oturtulmasındaki vasatlık romanın 
okunabilirliğini imkânsız kılıyor.

C) Yenilikçi bir akımın etkisiyle attığı her fırça dar-
besi resmin özünü belirtmiş.

D) Fotoğrafçılık sanatı günden güne ilgi çekici bir 
hâle gelmeye başladı.

E) Serbest şiir anlayışına bağlı kalan yazarlar içeri-
ği aktarmakta sorun yaşamıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç 
içinde verilen anlam özelliği yoktur?

A) Bütün gün beklememize rağmen haber verme-
menize çok gücendik. (Sitem)

B) Ay sonuna kadar bu işlerin tamamı nasıl bitecek 
bilmiyorum. (Kaygı)

C) Piyasaya çıkacak eserlerin hiçbiri onun eserleri 
kadar ses getirmeyecek. (Hayıflanma)

D) Bütün bunları nasıl kabullendim, keşke biraz dü-
şünseydim. (Pişmanlık)

E) Yazılarını bir dergide paylaşmayı düşündüğün-
den olacak ki gözden geçiriyordu. (Olasılık)

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir “çıkarım” 
dile getirilmiştir?

A) Romanlarının içeriği, yazarın köy yaşamı ile ya-
kından ilişkisi olduğunu gözler önüne seriyor.

B) Halkın yaşamını işleyen her yazar samimi bir üs-
lubu ve yalın bir dili benimsemektedir.

C) Geçmişi özlemenin giden zamanı geri getireme-
yeceğini bilmek istemiyordum.

D) Öykü ve roman yazarları betimleme ögelerine 
sık yer veriyor.

E) İç Anadolu Bölgesi kırsal nitelikte olsa da birçok 
güzellik sunuyor bizlere.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “olasılık, ola-
bilirlik” anlamı yoktur?

A) Ne tür bir yardım istediğinizi bilmeden size nasıl 
yardımcı olacağım?

B) Başarısının artacağına inanmaya devam ederse 
daha da başarılı olacak sanıyorum.

C) Galiba dün geç saatlerde binanın dışından gelen 
sesin sahibi sizlerdiniz.

D) Akşam olmadan dönmeliyiz, sınav sonuçları ya-
yınlanmış olmalı.

E) Herhâlde bu romanı okuyan bir tek ben deği-
limdir.

10. (I) Ülkemiz yedi bölgeden oluşmaktadır. (II) Mavilik-
lerin arasında kalmış bu yedi bölge yeşil, kahverengi 
renklerin hâkim olduğu bir cennettir. (III) Her bir karı-
şında bir anı, bir savaş, bir zafer bulunur; hüzünlenir, 
sevinir, gururlanırız. (IV) Yurdumuzun her bölgesin-
de farklı kültürleri yaşatmak ve aktarmak için çeşit-
li çalışmalar ortaya konulmuştur. (V) Bu çalışmalar 
sayesinde birçok miras günümüze kalmış, yaşatıl-
mıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, nesnelliğe yer verilmiştir.
B) II. cümlede, benzetme yapılmıştır.
C) III. cümlede, kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
D) IV. cümlede, amaç ilgisi kurulmuştur.
E) V. cümlede, varsayım anlamı vardır.ÖRNEKTİR
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