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1 SÖZCÜKTE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

A) O, seni görür görmez yanıma koştu.
B) Babam için yeni bir saat almak istiyorum.
C) Piknik yapma planımız yine yattı.
D) Küçük kardeşim marketten hepimize don-

durma almış.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi terim anlamıyla kullanılma-
mıştır?

A) Hakemin penaltı kararına tüm seyirciler si-
nirlendi.

B) Doktor köprü tedavim için beni tekrar ça-
ğırdı.

C) İki noktadan sadece bir doğru geçebilir.
D) Kış gelince evin çatısını onarmak için usta 

çağırdık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "açmak" 
sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşmış-
tır?

A) Sıcaktan bunalınca sınıfın penceresini aç-
tık.

B) Annem aceleyle arabanın kapısını açtı.
C) Bu renk seni çok açmış.
D) Bu saatte hiçbir yer açılmamıştır.

4. 1. Daha eylül ayı gelmeden soğudu havalar.
2. Her akşam böyle derin düşüncelere dala-

rım.
3. Babam sinirden köpürmüştür.
4. Yarın sabah için aldığım uçuk bileti yandı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin han-
gisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Köy sallanır güldüğünde
Dağ yıkılır değdiğinde
Beleş sofra gördüğünde
Yumuluyor ölmüş gibi

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden han-
gisinin örneği yoktur?

A) Soyut anlamlı sözcük
B) Somut anlamlı sözcük
C) Terim anlamlı sözcük
D) Eş sesli sözcük

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut 
anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?

A) Bu huzur bana bir ömür yeter.
B) Küçük çocuk kendi gölgesinden korktu.
C) Bazı dostluklar sağlam temellere dayanır.
D) Mutluluk öyle kolay elde edilmiyor.ÖRNEKTİR
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7. 1.  Uzun boylu, ince belli bir kadındı, kaza 
yapan.

2. Ağlanacak hâline gülüyordu yaşlı adam.
3.  Onların bu sakin hâlleri bizi biraz düşün-

dürmüştü.
4. Akşam yediğim yemek bana biraz ağır gel-

di.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde karşıt kavramlar bir arada kulla-
nılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük genel anlamda kullanılmamıştır?

A) Kitap, köyde yaşayan bir öğretmenin ha-
yatını anlatıyor.

B) Çocuk, bir aileyi aile yapan en önemli şey-
dir.

C) Yazar, topluma ışık olması gereken bir me-
şaledir.

D) Öğrenci, sorumluluklarının bilincinde ol-
ması gereken bir bireydir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli 
bir kelime kullanılmamıştır?

A) Bugün içimde bir sıkıntı var.
B) Öğretmenin yaptığı şakaya hepimiz gül-

dük.
C) Adamın yüzünde büyük bir yara izi vardı.
D) Bulutlar arttığına göre yağmur yağacak.

10. 

Aşağıdaki altı çizil sözcüklerden hangi-
sinin eş anlamlısı yukarıdaki bulmacada 
yoktur?

A) Bu hikâyeden herkes ders çıkarmalı.
B) Hayatı deneyimlerle öğreneceksiniz.
C) Siyah ayakkabımı bir türlü bulamadım.
D) İhtiyar, bastonundan destek alıyordu.

11. İlçe Dünya Şehir Ülke Evren
 1        2        3       4       5

Numaralanmış kavramların genelden öze-
le doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nicelik" 
bildiren bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Böyle büyük konuşanlar pişman olur.
B) Evin küçük odasında ben kalıyorum.
C) Hafif bavulları kardeşimle taşırız.
D) Babam çatıya çıkmak için uzun merdive-

ni istedi.

A K L I S Ö

Y A Ş L I Y

Ö R T I K K

Ş A Ü K I Ü

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
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2 SÖZCÜKTE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Fincanın ağzındaki leke yüzünden çayımı 
içemedim.

B) Oturma odasındaki masanın ayağı salla-
nıyormuş.

C) Yavru kedinin burnuna süt bulaşmış.
D) Amcam her zaman babamın sağ kolu ol-

muştur.

2. 1. Haberleri duyunca içimiz yandı.
2. Sobaya attığımız odunlar hemen yandı.
3.  Otobüsün hareket saatini kaçırdığımız için 

biletlerimiz yandı.
4. Bu sene de sınıfta kalırsan yanarsın işte.

"Yanmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin 
hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi-
nin anlam özelliği ayraç içinde yanlış ve-
rilmiştir?

A) Çantasının gözünden bir elma çıkarıp yedi. 
(Mecaz anlam)

B) Öğretmen tüm öğrencileri kanatları altına 
almalıdır. (Mecaz anlam)

C) Kapının dili yine bozulmuş. (Yan anlam)
D) Ninemin pamuk gibi elleri vardı. (Temel an-

lam)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma 
sözcük yoktur?

A) Adamın homurtularından canım sıkılmaya 
başladı.

B) Güneş'in parıltısı gözlerimi rahatsız ediyor.
C) Mutfaktan tıkırtılar geliyor.
D) Küçük bebeğin burnundan hırıltılar geli-

yordu.

5. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi oluşum 
şekli bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) ıvır zıvır B) abuk subuk
C) abur cubur D) çoluk çocuk

6. 
1. insan insanlık

2. tuz tuzluk

3. yağmur yağmurluk

4. göz gözlük

Yukarıdaki tablonun hangi satırında somut 
anlamlı bir sözcük "-lık/-lik/-luk/-lük" eklerin-
den birini alarak soyut anlam kazanmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI
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7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisinin sesteşi yoktur?

A) Çıplak ayakla yaş yerlere basmayın.
B) Binanın ön cephesi kır alana bakıyormuş.
C) İyice laf anlamaz biri oldun.
D) Köpeği biraz sal da gezsin.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktar-
ması yapılmıştır?

A) Tören için herkesin salona gelmesini bek-
leyelim.

B) Bu okulda toplam kaç öğrenci öğrenim gö-
rüyor?

C) Ödev yaptığım kağıda çay döküldü.
D) Sınavımın iyi geçtiğini eve de söylemeli-

yim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolayla-
ma yoktur?

A) Zonguldak kara elmas üretiminde birinci 
sıradadır.

B) Ayakkabımı çıkarmadan eve girince an-
nem çok kızdı.

C) Ulu Önder, yaşamı boyunca binlerce kitap 
okumuştur.

D) Bu yaz tatilinde yavru vatana gitmeyi dü-
şünüyoruz.

10. "Öğrenci-talebe" sözcükleri arasındaki an-
lam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde 
yoktur?

A) uyarı-ikaz
B) sürekli-bazen
C) okul-mektep
D) kırmızı-al

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir du-
yuya ait sözcük başka bir duyuya aktarıl-
mıştır?

A) Böyle sıcak havalarda dışarı pek çıkma-
malısın.

B) Babam tatlı yiyeceklerden yiyemiyor.
C) Dolaptaki soğuk sudan biraz getirebilir mi-

sin?
D) Kadının keskin bakışları beni çok huzur-

suz etti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ni-
tel hem de nicel anlamlı sözcükler bir ara-
da kullanılmıştır?

A) Büyük lokma ye ama büyük konuşma.
B) Çok uyuduğu için bütün işlerini erteliyor.
C) Düzenli çalışırsan sınavı kazanırsın.
D) Onun renkli kişiliği etrafındakileri neşelen-

diriyor.ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
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3 SÖZCÜKTE ANLAM

1. •  Hava nihayet biraz açtı.
•  Biten kalemin ucunu açtı.
•  Camı aç da biraz hava gelsin.
•  Bu renk seni çok açtı.

Yukarıdaki cümlelerde "açmak" sözcüğü 

kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. "Sürmek" kelimesi aşağıdakilerin hangisin-
de ayraç içindeki anlama uygun kullanıl-
mamıştır?

A) Yüzümü senin saçlarına sürmek için başı-
mı eğdim. (Dokundurmak, değdirmek)

B) Dört duvar arasında memur hayatı sürü-
yordu. (Herhangi bir durum içinde bulun-
mak)

C) Çok sürmez, her şey değişir. (İleri doğru 
itmek)

D) Çoban, koyunları sürüyor. (Önüne katıp 
götürmek)

3. • Cengiz Han, Asya'nın çoğunu almıştı.
• Derin bir kuyudan su çekiyorlarmış.
• Bu projeden caydım, bunun altından kal-

kamayız.
• Halamlar bizi çok sıcak karşıladı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki 
altı çizili sözcüklerden birinin yerine kulla-
nılamaz?

A) samimi B) karanlık

C) vazgeçmek D) fethetmek

4. "Kırmak" fiili, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde "yok etmek" anlamında kullanılmış-
tır?

A) Bir gündüz olsa belki bu derdi kıracağım.
B) O akşam söylediği sözlerle beni çok kırdı.
C) Küçük çocuk, elindeki bardağı düşürüp kır-

dı.
D) Kardeşim okulda top oynarken bacağını 

kırmış.

5.  Çocuk dediğin düşe kalka büyür.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A) Söylediğim şeylerde samimi olduğuma 
inanmıyormuş.

B) Bu köyün yolları epey engebeli diyorlar.
C) Bu bölgeye sıklıkla yağmur yağar.
D) Kış mevsiminde öğrenciler okullarına güç-

lükle ulaşıyormuş.

6. Ben kendimi bildim bileli ailem böyle ufak şey-
leri sorun eder.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A) Senelerdir aynı evde oturuyormuş.
B) Kardeşimin doğumundan bir süre sonra 

üniversiteye başladım.
C) Oldum olası ablamla anlaşamayız biz.
D) Bu işi takip etmemiz gerekiyormuş.

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI
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7. Yapacağımız her işe yeni bir soluk getirme-
miz gerekiyor.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) Derin bir nefes alıp suya daldı.
B) Yazar, edebiyatımıza farklı bir bakış açısı 

kazandırmıştır.
C) Yapacağın iş için bizden yardım isteyebi-

lirsin.
D) Sınavı düşünmekten gözüme uyku girme-

di.

8. Sen ona aldırma, ............... senin haklı oldu-
ğunu anlayacak.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirildiğinde ötekilerden 
farklı bir anlam ortaya çıkar?

A) varsayalım
B) elbet
C) nasıl olsa
D) eninde sonunda

9. Ahmet Mithat, eserlerinde genellikle sokağa 
ayna tutmayı hedeflemiştir.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) Toplum için eser veren yazarlar daha çok 
okunur.

B) Halkı bilinçlendirme görevinde en büyük 
pay sanatçılarındır.

C) Toplumla iç içe olmaktan kaçınmalıdır sa-
natçı.

D) Romanlarında halkın yaşayışını yansıtma-
ya çalışan bir sanatçıdır o.

10. 1. Hepimiz ara sıra yalnız kalmak isteriz.
2. Sürekli aynı şeyleri anlatıp duruyorsunuz.
3. Sen de bazen çok alıngan oluyorsun.
4. Bu mahallede hırsızlık olayı nadiren görü-

lür.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili söz-
lerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) 1. ve 2. B) 2. ve 3.
C) 3. ve 4. D) 1. ve 3.

11. •  Adam yeni girdiği işten de atılmış.
•  Bu toplantıyı da haftaya attılar.
•  Bu eşyaların hepsini bagaja atalım.
•  Hava serinleyince omzuna bir şal attı.

"Atmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Ceren'in dersleri çok iyiydi, gelgelelim sınav-
da başarılı olamadı.

Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağı-
dakilerden hangisi kullanılabilir?

A) çünkü
B) ve
C) ne var ki
D) üstelikÖRNEKTİR
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Olaylara farklı açıdan bakabilmemiz ge-
rekir.

B) İşin doğrusu bu olayı nasıl kapatacağımızı 
bilemiyorum.

C) Çalışmalar, kök hücre tedavisiyle kanser 
tedavisi yapılabileceğini gösteriyor.

D) Evin dekorunu biraz değiştirmek istiyorum.

2. 1. Keskin bakışlarıyla ne demek istediğini 
belli etti aslında.

2. Bu takımın ateşli taraftarları futbolculara 
hep destek olur.

3. Böyle temiz kalpli insanlara ihtiyacımız var.
4. Biberlerin acı kısımlarını ayırıp öyle ye.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin han-
gisinde altı çizili sözcük temel anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Islak ceketini çıkarıp kenara koydu.
B) Bu sulu şakalarından sıkıldık artık.
C) Boş laflarla kimseyi kandıramazsınız.
D) Onun sıcak tavırları, kendimi evimde his-

settiriyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bakmak" 
sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) Müzedeki resimlerin hepsine tek tek bak-
tık.

B) Evin balkonu denize bakıyor.
C) Köpek, yüzüme dikkatlice baktı.
D) Sınıftaki herkes tahtaya bakıyordu.

5. 1. Şelalenin şırıltısı insanı dinlendiriyormuş.
2. Çocukların patırtısı yüzünden kitap okuya-

madım.
3. Kuşlar baharın gelmesiyle ötüşüp duruyor-

du.
4. Çayın fokurdamasıyla taşması bir oldu.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yansıma 
sözcük kullanılmamıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktar-
ması yapılmıştır?

A) Ankara'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi 
yasa boğdu.

B) Evdekiler beni çok merak etmiştir.
C) Okulun en başarılı öğrencisi bilgi yarışma-

sına katılacakmış.
D) Sokakta yaşayan canlılara karşı daha du-

yarlı olmalıyız.

ÖRNEKTİR
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7. 1. irili ufaklı
2. eş dost
3. yalan ya nlış
4. gizli saklı

Yukarıda numaralanmış ikilemelerden 
hangisi oluşum şekli bakımından diğerle-
rinden farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. •  Saçlarımı omzuma bırakacağım yarın.
•  Masanın üstüne bıraktı, tüm eşyalarımı.
•  Gezme işini yarına bıraktık.
•  Bıraksam hemen dışarı çıkacak.

"Bırakmak" fiili, yukarıdaki cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B ) 2 C) 3 D) 4

9. Onunla oturup iki laf edemezdik. İnsanın ca-
nını sıkar, bakışlarıyla dahi bizi rahatsız eder-
di. Burnu havadaydı  bir kere, sürekli fil dişi 
kuleden bakardı çevresine. Yalnız kalmasına 
şaşmamak gerek.

Bu parçada geçen altı çizili sözün anlamı 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

A) Gösterişli olmak
B) Herkesi küçümseyip kendini farklı görmek
C) Kimsenin sözünü aldırmamak
D) Maddiyata önem vermek

10. Söz gelişi dün ekmek parası olmayan biri, 
yarın lüks arabalarda gezebilir.

Bu cümlede geçen altı çizili sözün yerine 
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle-
nin anlamı değişmez?

A) Halbuki B) Oysa

C) Örneğin D) Belki

11. Oluşum Şekli Örnek

1. Kelime tekrarıyla uzun uzun

2.  Biri anlamlı biri anlamsız 
kelimelerle eski püskü

3. Zıt anlamlı kelimelerle er geç

4. Yansıma sözcüklerle ıvır zıvır

Yukarıda oluşum şekli verilen ikilemelerin 
hangisinin örneklendirilmesinde yanlışlık 
yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Önüne bakmadan yürüyordu, merdivenlerden 
düşmekten kıl payı kurtuldu.

Bu cümlede geçen altı çizili sözün yerine 
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle-
nin anlamında bir bozulma olmaz?

A) son anda B) yavaş yavaş
C) az kalsın D) biraz dahaÖRNEKTİR
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DEYİMLER VE ATASÖZLERİ
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1
Test

1 DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir de-
yim yanlış kullanılmıştır?

A) Uzun yola arabayla çıkmayı göze alama-
dım.

B) Konuştuklarınıza istemeden kulak kabart-
tım.

C) Pencereye başını dayamış, dört gözle ab-
lasını bekliyordu.

D) Yoksulluk canına tak etmiş artık.

2. 1. Üzüm üzüme baka baka kararır.
2. Körle yatan şaşı kalkar.
3.  Kır atın yanında duran ya huyundan ya su-

yundan...
4. Hamama giren terler.

Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlam-
ca diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
kullanılmamıştır?

A) Dünkü maçta bir oyuncunun burnu kırıl-
mış.

B) Gençler, büyüklerinin söylediklerine hiç 
kulak asmıyor.

C) Canını dişine takıp bu işin de üstesinden 
geldi.

D) Yavru kediyi sokakta bırakmaya yüreğim 
el vermedi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
açıklamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Bunca sene sonunda nihayet yola getir-
dik seni.

B) Adı çıkmış bir kere, artık ne yapsa boş.
C) Ağzını ara bakalım, bir şey biliyor muy-

muş?
D) Birbirini tutmayan gereksiz sözler söyleyip 

ağız kalabalığı yaptı durdu.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece 
gerçek anlamlıdır?

A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Balık baştan kokar.
C) Son pişmanlık fayda etmez.
D) Ateş düştüğü yeri yakar.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bir şe-
yin değeri ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşılır." 
anlamına gelir?

A) Arpa eken buğday biçmez.
B) Abanın kadri yağmurda bilinir.
C) Besle kargayı oysun gözünü.
D) Rüzgâr eken fırtına biçer.
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DEYİMLER VE ATASÖZLERİ
Test

1
Test

1DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "kötü bir 
sonuç doğuracak söz söylemek " anlamın-
da kullanılır?

A) Aklına takmak
B) Kına yakmak
C) Bire bin katmak
D) Çam devirmek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ekmek" 
kelimesi bir deyim içinde kullanılmamış-
tır?

A) Bize de bu işten ekmek çıkar.
B) Bu kadın herkesi ekmeğinden edecek.
C) Ekmek attığı kuşlar her gün gelmeye baş-

ladı.
D) Biz bu işin daha çok ekmeğini yeriz.

9. "Önemli bir iş başkalarının yardımı ile başa-
rılamaz, iş her an yarıda kalabilir." anlamına 
gelen atasözü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) El kazanıyla aş kaynamaz.
B) Fazla mal göz çıkarmaz.
C) Ağacın kurdu içinde olur.
D) Evdeki hesap çarşıya uymaz.

10. 1. Yalnız taş, duvar olmaz.
2. Armut dalının dibine düşer.
3. Akıl yaşta değil baştadır.
4. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri an-
lamca birbirine yakındır?

A) 1. ve 2. B) 3. ve 4.
C) 1. ve 4. D) 2. ve 3.

11. Bu proje çok baştan savma hazırlanmış.

Bu cümledeki altı çizili deyimin yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin 
anlamı değişmez?

A) üstünkörü
B) detaylı
C) dikkatli
D) özenli

12. 1. Ağzı kulaklarına varmak
2. Etekleri tutuşmak
3. Etekleri zil çalmak
4. Zevkten dört köşe olmak

Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden 
hangisi anlam bakımından diğerlerinden 
farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1 CÜMLEDE ANLAM

1. "için" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
"amaç" ilgisi kurmuştur?

A) Kahvaltı etmek için dışarıya çıkıyoruz.
B) Yağmur yağdığı için trafik sıkışmış.
C) Hasta olduğum için okula gelemedim.
D) Beni özlediği için Ankara'ya gelmişti.

2. 1. Erken uyanabilirsem biraz daha çalışırım.
2. Söylediklerimi dinlesen bana hak verirsin.
3. Korktuğundan gitmiyor lunaparka.
4. Aileni dinlersen pişman olmazsın.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta 
bağlı değildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Bize güvendiği için her şeyi bize danışır.

Bu cümledeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

A) Ödevini bitirmedikçe televizyon izleyemez-
sin.

B) Suçlu olduğu için hiç sesi çıkmıyordu.
C) Senin ne kadar üzgün olduğunu görebili-

yorum.
D) Uykusu açılsın diye kahve içiyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç - 
sonuç" ilişkisi vardır?

A) Sağlığıma kavuşabilmek için spora başla-
yacağım.

B) Sevdiği müzikleri herkese dinletir o.
C) Biraz daha oyalanırsak otobüsü kaçıraca-

ğız.
D) Sınava çalışmadığım için zayıf not aldım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek-
leşmemiş bir beklenti söz konusudur?

A) Arkadaşımda kaldığımda sabaha kadar 
film izledik.

B) Bu yazarın kitapları insanı hiç sıkmıyor.
C) Yeni aldığım elbiseye çamaşır suyu dam-

lamış.
D) Bu filmden daha çok korkacağımızı san-

mıştım.

6. 1. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.
2. Benden özür dilerse affederim onu.
3. Sanki suçlu benmişim gibi davranıyor.
4. Kardeşi ablasından daha  çok çalışıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde "karşılaştırma" yapılmıştır?

A) 1. ve 2. B) 2. ve 3.
C) 3. ve 4. D) 1. ve 4.
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CÜMLEDE ANLAM
Test

1

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "se-
bep-sonuç" ilişkisi vardır?

A) Hava yağmurlu olursa konser iptal edile-
bilirmiş.

B) Özge'nin de geleceğini duyunca bizimle 
gelmekten vazgeçti.

C) Yurt dışındaki kuzeniyle sürekli mektupla-
şıyorlar.

D) Telefonu bozulmasın diye kırılmaz cam 
taktırdı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kanıtlanabir-
lik"  açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Sanatçının son romanı Nobel Ödülü'ne la-
yık görüldü.

B) Ankara, Türkiye'nin başkentidir.
C) Türk yemekleri dünyanın en lezzetli ye-

mekleridir.
D) Su renksizdir.

9. 1.  Müziğin sesini kısmazsan bizi şikâyet 
edecekler.

2. Gittiğimiz yerde sıkılırsak eve döneriz.
3.  Her gün böyle geç yatarsan uyku düzenin 

bozulur.
4. Şeker kullanmadığı için kilo almıyormuş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde "koşul-sonuç" ilişkisi yoktur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel 
görüşe yer verilmemiştir?

A) Kars, pek çok uygarlığın yaşam alanı ol-
muştur.

B) İstanbul, anlatıldığı kadar görkemli bir şe-
hir değildir.

C) Kırşehir, en büyük ozanlarımızın memle-
keti haline geldi.

D) Antalya, denizi olmasa yaşanacak bir şe-
hir değil.

11. (1) Sağlığımızı korumanın, sıkıntılardan kur-
tulmanın en kolay, en ekonomik yolu, tempolu 
yürüyüşlerdir. (2) Kent içinde de yapabilece-
ğimiz bu yürüyüşler kolay ve güvenilirdir. (3) 
Sonbaharda sokak arabalarını sararmış yap-
raklar kapladığında yürümek de bir zevktir 
mesela. (4) Kentte yapılan uzun yürüyüşler 
can sıkıcı gibi görünse de sağlık açısından 
yararları göz ardı edilmemelidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde "karşılaştırma" yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tanım" 
yapılmıştır?

A) Sanat, topluma faydalı olmak için yapılma-
lıdır.

B) Sanat, insana iyiyi ve doğruyu gösteren bir 
araçtır.

C) Sanat, sanatçının düş dünyasını yansıtır.
D) Sanat, insanloğlunun buluşma noktası ol-

malıdır.
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2 CÜMLEDE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
fazla yargı vardır?

A) Ev sahibimiz bize sürekli zorluk çıkarıyor.
B) Balkondaki çiçekler eve ayrı bir hava kat-

mış.
C) Üzerine kalın bir palto aldı ve dışarı çıktı.
D) Komşuluk ilişkilerine kimse önem vermi-

yor artık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman 
ögesi vurgulanmıştır?

A) Annem bugün elbisesini terziye verdi.
B) Annem elbisesini terziye bugün verdi.
C) Annem terziye bugün elbisesini verdi.
D) Annem terziye verdi bugün elbisesini.

3. CÜMLELER ANLAM
ÖZELLİĞİ

1.  Dil, insanlar arası iletişi-
mi sağlayan bir araçtır. Tanım

2.  Hayvanlar bizim en 
sadık dostlarımızdır. Karşılaştırma

3.  Diyelim ki sana piyan-
godan para çıktı. Varsayım

4.  Bu kadarcık yemekle 
kim doyar ki? Küçümseme

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-
lış verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı 
anlatım yapılmıştır?

A) Hatay'dan gelirken künefe getirmemi iste-
di.

B) Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum, de-
miş öğretmenimiz.

C) Hayatta en hakîki mürşit ilimdir, der Ulu 
Önder.

D) Maç berabere bitti, diyor tüm kanallar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pişman-
lık" söz konusudur?

A) Babamın söylediklerini hiç dinlemiyorsun.
B) Keşke orada sakin kalabilseydim.
C) Sürekli çağırmamıza rağmen bizimle gö-

rüşmüyor.
D) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.

6. (1) Şair son kitabında daha anlaşılır bir dil 
kullanmış. (2) Bu tercihi çok da yerinde ol-
muş. (3) Önceki kitaplarında kullandığı ağır 
dil okuyucuların onu anlamasına engel oluyor 
ve sıkıyordu. (4) Verdiği bir röportajda bu yalın 
anlatımı tercih etmesinin sebebini ise "Farklı 
bir şey denemek istedim." şeklinde açıklamış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde "olumsuz" bir eleştiri yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4ÖRNEKTİR
 • M
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2CÜMLEDE ANLAM

7. Aşağıdakilerden hangisi "ön yargı" cümle-
sidir?

A) Bu sınavı da kazanamayacağım.
B) Söylediklerimden tek kelime anlamamış-

sın.
C) Keşke onu bu işe hiç karıştırmasaydın.
D) Yorgunluktan kolunu dahi kaldıracak hâli 

yoktu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı 
bir durum söz konusudur?

A) Birkaç saat için işten izin almama değmez.
B) Bu yörenin halkına gittikçe daha çok alı-

şıyorum.
C) Her gece mutlaka birkaç saat kitap oku-

rum.
D) Karar vermek için acele etmişsiniz.

9. (1) Ben kendimi hâlâ konumlandıramıyorum. 
(2) Zaten kendimi bir yere koymak zorunda 
olduğumu da düşünmüyorum. (3) Kendi sesi-
mi bulmaya, kendi imzamı yaratmaya çalışı-
yorum sadece. (4) Beni konumlandırma işini 
benden sonraki kuşağın yapacağını düşünü-
yorum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde "tahmin" anlamı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öneri" 
anlamı vardır?

A) Okullar, velilerin beklentilerini tam anla-
mıyla karşılamıyor.

B) Bu güzel manzarayı her gün görsem do-
yamam.

C) Puanımı hesaplayabilmem için katsayıları 
bilmem gerekiyor.

D) Hiçbir zaman sabretmekten vazgeçmeyin.

11. 
CÜMLELER ANLAM

ÖZELLİKLERİ
1. Sibel, konuştuklarımızı 

duymuş olabilir. Olasılık

2. Bu filme çok seyirci 
gelmez. Ön yargı

3. İnsanlar bir türlü bencil-
likten vazgeçmiyor. Pişmanlık

4. Onun yaramazlıklarından 
bıktım artık! Yakınma

Yukarıda numaralanmış cümlelerden han-
gisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Aşağıdakilerden hangisi bir "içerik" cüm-
lesidir?

A) Kitaplarında kullandığı akıcı dil okurun ki-
tabı bir çırpıda bitirmesinin en önemli se-
bebi.

B) Yazar, düşüncelerini kısa ve sade cümle-
lerle aktarmayı başarmış.

C) Şair, bu şiirinde kalabalık bir şehirdeki yal-
nızlıkları ele almış.

D) Sanatçının, süslü cümlelerden uzak dur-
ması ve duru Türkçesi onun başarısının en 
büyük sırrı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yorum" 
söz konusu değildir?

A) Beş yüz sayfalık romanı bir haftada bitir-
miş.

B) Sanatçının başkalarını taklit etmesi özgün-
lüğüne gölge düşürür.

C) Dil ve anlatım yönüyle genç yazarlara ör-
nek olacak bir eser bu.

D) Sanatçının sadece ana renkleri kullanması 
resmi daha çarpıcı kılmış.

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



M
ur

at
 Ö

ğr
en

ci
m 

Tü
m 

De
rsl

er 
So

ru
 B

an
ka

sı

23

CÜMLEDE ANLAM
Test

3
Test

3 CÜMLEDE ANLAM

1. Her karanlık gecenin sonunda mutlaka güneş 
açacaktır.

Bu cümleyi kuran biri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Korkak B) Cesur
C) Umutlu D) Pişman

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaş-
tırma yapılmamıştır?

A) Eski evimizin mutfağı bu evinkinden daha 
küçüktü.

B) Son sınav öncekine göre daha kolaydı.
C) En sevdiğim yemekler mantı ve sarmadır.
D) Bu sahillerde temizliğe hiç önem verilmi-

yor.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "varsa-
yım" ifade etmektedir?

A) Bu işten böyle paralar kazanacağımızı dü-
şünmemiştik.

B) Ülkeyi kalkındırma konusunda gençlere 
büyük iş düşüyor.

C) Düşün ki sınavda çıkan bütün soruları yap-
tın.

D) Kat görevlisi, bizim odamızı temizlemeyi 
unutmuş.

4. 1.  Yeni kitap çok tutulduğu için ikinci baskısı 
yapılmış.

2.  Tüm davetliler hallerinden memnun görü-
nüyordu.

3.  Teknolojinin zararlarının yararlarından faz-
la olduğunu düşünüyorum.

4.  Edebiyat, güzel sanatlar içinde en kıymetli 
olanıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gisi "kanıtlanabilirlik" açısından diğerlerin-
den farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yargı 
gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) Yaptıklarından pişman olsun diye konuş-
mayacağım onunla.

B) Bu film çok tuttuğu için ikincisi de çekile-
cekmiş.

C) Uzun romanları okumaktan daha çok ke-
yif alıyorum.

D) Sınıfı bilgilendirmek adına hepimizi toplan-
tı salonuna çağırdılar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sitem" 
anlamı vardır?

A) Düğünü olacağı zaman bana da davetiye 
gönderir sandım.

B) Sana verdiğim sırrı herkese anlatmışsın.
C) Arkadaşlarım bana haber vermeden git-

mişler konsere.
D) İnsanlar, bencilliğin pençesinden kurtula-

madı bir türlü.
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7. (1) Çocukluğumu özlediğim için yazmaya 
başladım anılarımı. (2) Yeni nesile kıyasla çok 
daha eğlenceliydi bizim çocukluğumuz. (3) 
Zaten şimdiki çocuklar, internet yokken nasıl 
vakit geçirdiğimizi anlasın diye de çabaladım 
yazarken. (4) Hatırlayabildiğim tüm anılarımı 
yazmaya gayret ettim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) 1. cümlede, neden-sonuç ilişkisi vardır.
B) 2. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
C) 3. cümlede, eylemin yapılış amacı belir-

tilmiştir.
D) 4. cümlede, aşamalı bir durum söz konu-

sudur.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçüm-
seme" anlamı vardır?

A) Sen kim, yarışmayı kazanmak kim.
B) Bu kadar ücrete çalışamam.
C) Babamın verdiği harçlıkla bir hafta geçi-

nemem.
D) Zavallı hayvan bu kadarcık mamayla doy-

maz ki.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşamalı 
bir durum" söz konusudur?

A) Her gün spor yapmaya özen gösteriyorum.
B) Bu tatlı senin yediğinden daha lezzetli.
C) Küçük çocuk yüze kadar saymayı öğren-

miş.
D) Evimize yaklaştıkça heyecanım artıyordu.

10. (1) Kutup ayıları kutuplarda yaşayan hayvan-
lardır. (2) Yani doğal yaşam ortamları oldukça 
soğuktur. (3) Bu hayvanları insanların zevki 
uğruna kendi yaşam alanlarından koparıyor-
lar. (4) Ne yazık ki çoğu da sıcak ortamlara 
ayak uyduramadığı için hayatını kaybediyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinde "tanım" yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. 1.  Dedem gözünden ameliyat olabilir.
2.  Size önerdiğim filmi çok beğeneceğinizi 

düşünmüştüm.
3.  Böyle bir havada yola çıkmamalıydım.
4.  Yaptığım hiçbir yemeği beğenmediler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede, olasılık anlamı vardır.
B) 2. cümlede, gerçekleşmemiş bir beklenti 

söz konusudur.
C) 3. cümlede, pişmanlık dile getirilmiştir.
D) 4. cümlede, ön yargıda bulunulmuştur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "onay" 
anlamı vardır?

A) Hayvanları sevmeyen insanları hiç anla-
yamıyorum.

B) Bana göre dünyanın en iyi yazarıdır Dos-
toyevski.   

C) Ben de papatyanın eşsiz bir çiçek olduğu-
nu düşünüyorum.

D) Yürüyen merdivenlerin sol tarafında bekle-
mek görgüsüzlük bence.
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1. 1.  farklı
2.  insanı
3. dünyalara
4.  kitap
5. götüren
6. bir araçtır.
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sı-
ralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 4-2-1-3-5-6 B) 1-4-2-3-5-6
C) 4-3-1-2-5-6 D) 1-4-3-2-6-5

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
daha önce de yapıldığı kesindir?

A) O kitabı bir de ben okuyayım.
B) Yalan söylersen bir daha sana güveneme-

yiz.
C) Sürekli aynı yere geliyoruz.
D) Bu filmi daha önce izlememiştim.

3. (1) Bu sergiye pek ziyaretçi gelmeyecek. (2) 
Çünkü sergideki tablolar ressamın en başarı-
sız çalışmaları olmuş. (3) Bu sanatçı giderek 
özgünlüğünü yitirmeye başladı. (4) Bana birisi 
sergi ile ilgili fikrimi soracak olursa da sakın 
gitmeyin, diyecek değilim elbette.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlede, bir ön yargı söz konusudur.
B) 2. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
C) 3. cümlede, aşamalı bir durumdan söz 

edilmiştir.
D) 4. cümlede, sitem vardır.

4. Sanatçı, çağın getirdiği yeniliklere ayak dire-
mekten vazgeçmiyor.

Bu cümlede bahsedilen sanatçı için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gelenekçi bir yapısı vardır.
B) Yeniliklere açıktır.
C) Kendini geliştirmek istemektedir.
D) Farklı çalışmalara heveslidir.

5. Dik bir yokuş görünce yolunu değiştirenler, 
o yokuşu çıkanların gerisinde kalmaya mah-
kumdur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle-
ye en yakın anlamdadır?

A) Zorluklardan kaçınmak kimi zaman gerek-
lidir.

B) Mücadeleden kaçanlar, cesur olanların 
gölgesinde kalır.

C) Yaşamdaki güçlüklerle başa çıkmak her 
insanı yorar.

D) İnsan başarılı olmak için çevresinden yar-
dım istemelidir.

6. Sanatçıların en  büyük hedefi ölümsüzlüğün 
sırrını bulmaktır.

Bu cümlede bahsedilen sanatçıların özel-
liği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşlanmaktan korkuyor olmaları
B) Gelecekte de eserlerinin okunmasını iste-

meleri
C) Farklı konu arayışlarında olmaları
D) İnsanlara faydalı olmayı istemeleri
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7. 1. olmaz
2. kimseyle
3. olmayan
4. arkadaşlığı
5. barışık
6. kendisiyle
7. insanın
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sı-
ralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 6-4-1-3-7-2-5 B) 2-6-1-3-4-7-5
C) 5-1-3-4-2-7-6 D) 6-5-3-7-2-4-1

8. Bir yazarın kalitesini kendini yinelememesi 
belirler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye an-
lamca en yakındır?

A) İyi bir yazar kendini tekrar etmekten ka-
çınır.

B) Toplumsal konuları işleyen yazarlar gele-
cek nesillere kalabilir.

C) Başkalarını taklit eden yazarlar unutulma-
ya hazır olmalıdır.

D) Kendi duygularını aktarabilen yazarlar ba-
şarılı olurlar.

9. Montaigne; kırıcı olmayan dostluklardan şüp-
he ederim, demiştir.

Montaigne'in bu sözle anlatmak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostlar birbirini üzmekten her zaman çe-
kinmelidir.

B) Her dostluk bir gün, bir sebepten bitecektir.
C) İnsanlar birbirini kırdığı sürece dost kala-

maz.
D) Birbirini kırmamak için dürüst davranılma-

yan dostluklar sahtedir.

10. 1. korktuğu
2. insan
3. sevmez
4. kimseyi
5. ama
6. korkar
7. sevdiği
8. kimseden

Yukarıdaki numaralanmış kelimelerle an-
lamlı ve kurallı bir cümle oluşturuldu-
ğunda doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) 3-4-1-2-6-5-7-8 B) 3-5-7-1-2-4-6-8
C) 2-1-4-3-5-7-8-6 D) 2-3-5-7-8-4-6-1

11. Bir sanat eseri gerçekliği yansıttığı ölçüde 
değerlidir.

Bu cümleye göre bir sanat eserinin değerli 
olması neye bağlıdır?

A) Faydalı olmasına
B) Etkileyici olmasına
C) Gerçek hayatı anlatmasına
D) Hayal ürünü olmasına
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1. Havaalanına inince boğulacak gibi oldum. 
Berlin'de akşam uçağa binerken hava eksi on 
dereceydi, burada ise otuz derece. Takside, 
kuzeyden güneye doğru ikiye böldüm kenti. 
Sivri tepeler ile okyanus arasına sıkışıp kalmış 
modern bir kent burası. Tünellerden geçtik. 
Gökdelenler, geniş caddeler, yeşil tepelere 
kurulmuş gecekondular...

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin özel-
liklerinden biridir?

A) Betimleyici ögelere yer vermesi
B) Olağanüstü durumlardan bahsetmesi
C) Tartışmacı anlatıma başvurması
D) İkilemelerden yararlanılması

2. Kışa rağmen pencereleri açıp oturmak istiyor 
insan. Gidip camın önünde dikiliyorum. Tam 
karşımda bana bakan kocaman bir bina var. 
Deliklerinden insanlar görünüyor, bacasından 
siyah siyah dumanlar süzülüyor. Işıklarında da 
birileri yatmaya hazırlanıyor. Ben uyuyamıyo-
rum. Oysa kollarını açmış kanepe, uyuyakal-
mam için tüm numaralarını yapıyor.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Betimlemelere yer verilmiştir.
B) Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.
C) Açıklayıcı anlatım hakimdir.
D) İkilemeler kullanılmıştır.

3. İnsanların sinemaya bile yalnız gidemediği 
zamanlardayız. Ben de inadına her şeyi yalnız 
yapma hevesindeyim. Kendimle barışıklığım-
dan, tek başıma harika vakit geçirdiğimden 
değil. Yalnızken kafam rahat. Etrafta dikkati 
bana dönük insanlarlayken bir tür mesaide 
hissediyorum. Kuşatılmış gibi. Bir de o ulvi 
sayılan "paylaşma" dürtüsü bende daraltıcı 
bir his uyandırıyor. Mutluluğumu da hüznümü 
de paylaşmak istemem, hepsini kendi içimde 
yaşarım. Sanırım yalnız kalma korkusu ile 
paylaşma dürtüsü arasında bir bağ var.

Bu parça için kullanılabilecek en uygun 
başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paylaşmanın Faydaları
B) Yalnızlık ve Paylaşma
C) Yalnızlığın Nedenleri
D) Paylaşma Korkusu

4. 1990'lardan itibaren Güney Kore hem drama-
tik açıdan güçlü hem de düşük maliyetli diziler, 
filmler yapmaya başladı. Nasıl ki Çin'de bilgi-
sayardan çoraba her şey ucuza mal ediliyor-
sa Güney Kore'de de filmler ucuza üretiliyor. 
Kore'de senaryo mühendisleri iş başında Hol-
lywood'un senaryo doktorluğunu, Koreliler bir 
adım öteye götürdü. Tüm dünyaya film hikaye-
leri satıyor ve danışmanlık yapıyorlar. Güney 
Kore, dünyanın senaryo uzmanı haline geldi.

Bu parçada Güney Kore ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Maliyeti düşük dizi ve filmlerin üretimine 
başladığı tarihe

B) Üretim maliyetleri bakımından Çin ile ben-
zerlikler taşıdığına

C) Senaristlerinin büyük paralar karşılığında 
senaryo yazdığına

D) Ürettikleri filmlerin dünya geneline pazar-
landığına
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5. I. İnsanın ruhunu etkileyen sözlerin başın-

da şiir gelir. Şiirin toplum içerisinde ne ka-
dar önemli bir yeri olduğunu herkes bilir. 
Şiir toplumsal hayatın en temel ögesi olup 
dilin ve insanın özüdür. Şiirin hamuru in-
sandır. Şiiri anlayan, insan duygularını da 
anlar. Kadınları, çocukları anlar.

II. Zengin bir şiir geçmişine sahip kültürün 
insanlarıyız. Doğumdan ölüme, hayatı-
mızın her anını, aşkımızı, coşkumuzu, öf-
kemizi, hasretimizi dahası hikmeti bile 
şiirlerimize yansıtan bir gelenekten ge-
liyoruz. Şiir bizde çocuğa ninni, askere 
marş, cemaate ilahi, düğüne türkü oldu. 
Mezar taşlarına kıtalar yazdık.

Bu metinlerde vurgulanmak istenen ortak 
yön aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirin duygu aktarımında en etkili araçlar-
dan biri olduğu

B) Sözlü geleneğimize ait en eski türün şiir 
olduğu

C) Şiirin her insanı eşit derecede etkilemesi 
gerektiği

D) Sözcüklerin şiir içinde farklı anlamlar ka-
zanabildiği

6. Millî kültür içinde çok önemli yere sahip olan 
dilimiz, ancak kurallara uygun kullanılırsa ge-
lişir ve bireyler arasında sağlıklı bir iletişim or-
tamı oluşmasını sağlar. Kültürel değerlerimiz 
ancak sağlam bir dille geleceğe aktarılabilir. 
Buna dikkat edilmediği takdirde kuşaklar ara-
sı iletişim kopuklukları ortaya çıkar. Dili her 
zaman her yerde düşünmemiz gerekir, der; 
Orhan Veli bu konuya dikkat çekmek için.

Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştir-
me yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleme
B) Örnekleme
C) Benzetme
D) Tanık Gösterme

7. Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı 
sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, ye-
tiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum 
olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar 
karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve 
kahramanlık hikayeleridir. Türk edebiyatında 
da çok önemli bir yere sahip olan destanlar, 
milletlerin kültür ve gelenekleri hakkında bilgi-
ler sunan önemli araçlardan biridir.

Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakiler-
den hangisine başvurmuştur?

A) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının gö-
rüşleriyle desteklemeye

B) Varlıkları karşılaştırarak metni etkileyici kıl-
maya

C) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya
D) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlan-

dırmaya

8. (I) Birkaç kilo fazlası olan biri, sıklıkla fazla 
kilosu olan başkalarını daha  çok fark etmeye 
başlar. (II) Ya da diş teli takan bir kişi, etrafın-
da diğer tel takanları daha çabuk fark eder. 
(III) Eğer kendilerinde bunu sorun haline ge-
tirmeselerdi, büyük olasılıkla başkalarını da 
fark etmeyeceklerdi. (IV) Dolayısıyla, eğer 
dikkatiniz başkalarının ufak tefek detaylarına 
takılıyorsa bu konuyla ilgili halletmeniz gere-
ken bir şeyler vardır. (V) Bakışımızın takıldığı 
unsurlara dikkat etmek daima ilginçtir.

Bu parçanın ana düşüncesi numaralanmış 
cümlelerden hangisinde verilmiştir?

A) II B) III C) IV D) V
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1. Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir 
kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Bir adamcağız kötü yoldan para kaza-
nıp bununla kendisine bir inek alır. Neden 
sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç 
olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bu 
kazancını bir dergaha bağışlamak ister.

B) Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye 
çalışırken yanına bir akrep gelir. Onu kur-
tarmaya karar verir ve parmağını akrebe 
uzatır ama akrep onu sokar. Hintli tekrar 
akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama onu 
tekrar sokar.

C) Oturma odamız küçük, sevimli ve sıcaktı. 
İki ağabeyim iki ablam, annem ve ben aynı 
odaya sıkışarak oturmuş çay içiyorduk. 
Annem ile ağabeyim hararetle bir şeyler 
konuşurken ben bir yandan televizyonda 
rastladığım belgesele kulak vermeye ça-
lışıyordum.

D) Bir adam hayatın anlamının ne olduğuna 
takmış kafayı. Bulduğu hiçbir yanıt ona ye-
terli gelmemiş ve başkalarına sormaya ka-
rar vermiş. Ama aldığı yanıtlar da ona bir 
türlü yetmemiş. Mutlaka bir yanıtı olmalı, 
diyormuş hep.

2. Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir 
kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Halkı tarafından çok sevilen bir kral, "hu-
zur" u en güzel resmedecek sanatçıya 
büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarış-
maya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce 
çalışıp birbirinden güzel resimler yaparlar.

B) Evin ön avlusundaki dalları çıplak kiraz 
ağacının çiçeklenmeye başladığını gördü-
ğünde bir hüzün kaplamıştı içini. Sığındığı 
kuytuluğun koruyuculuğunda yumuşak ge-
çen sonbaharın güneşli günlerine aldan-
mıştı.

C) Çocukluğumda kurumuş bir kaktüs var-
dı balkonumuzda. Sulardım onu her gün, 
iyi bakardım ona tekrardan yeşermesi için 
ama her sabah uyandığımda onu buğday 
sarısı gördüğümde içim acırdı.

D) Araba inişli çıkışlı dağ yoluna girmişti. Kâh 
kurumuş sel çukurlarından geçiyor kâh 
boş tarlaların, bozulmuş bağların kenar-
larını takip ediyordu. Köylülere, kağnılara, 
sırtında yük taşıyan kadınlara rastlıyordu.

3. Köpek eğitiminde uygulanan birkaç farklı aşa-
ma vardır. Önce tasmalı olarak temel itaat öğ-
retilir, sonrasında ileri itaat eğitimine geçilir. 
Bunun ardından 'altın program' denilen en ileri 
seviye başlar. En ileri seviye ve koruma prog-
ramı genellikle polis köpekleri için hazırlanan 
özel eğitim programlarıdır.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme B) Öyküleme
C) Açıklama D) Tartışma

4. Çocuklar hayvanlara karşı her zaman ilgilidir-
ler. Özellikle evcil olan hayvanları çok sever-
ler. Her çocuk hayatının bir döneminde evinde 
evcil bir hayvan beslemek ister mutlaka. Bu 
ilgi ve sevginin nedeni daha bebekken kahra-
manları hayvanlar olan öyküler olabilir. Gülten 
Dayıoğlu'nun yazdığı "İz Sürücü Köpekler" 
dizisi de bir köpek çiftliğinden esinlenilerek 
yazılmıştır mesela.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştir-
me yollarından hangisine başvurulmuş-
tur?

A) Örneklendirme
B)  Tanık gösterme
C)  Sayısal verilerden yararlanma 
D)  TanımlamaÖRNEKTİR
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5. Mustafa, üç çocuklu bir ailenin en  küçük oğ-
ludur. Ağabeyleri Yiğit ve Hasan onunla çok 
uğraşır. Yiğit futbol tutkunudur. Boş vakitle-
rini halı sahada maç yaparak geçirir. Diğer 
ağabeyi Hasan ise tam anlamıyla bir müzik 
tutkunudur. Gitar, saz, keman gibi müzik alet-
lerini de çalabilmektedir. Ağabeylerinin aksine 
Mustafa'nın herhangi bir alana özel bir ilgisi 
yok tur. Bu durum da ağabeylerinin Mustafa 
ile uğraşmaları için ayrı bir sebeptir.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleme B) Betimleme
C) Tartışma D) Açıklama

6. Kültür denilen şey, neyi nasıl yediğimizden 
hangi programları izlediğimize, hangi yazarı 
okuyup nasıl müzikler dinlediğimize, hangi fi-
kirleri benimseyip kimlere karşı durduğumuza 
kadar gündelik hayatın her alanını kapsayan 
dinamik bir olgudur. Kültür insanları birleştiren 
bir halattır.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştir-
me yollarından hangisi ağır bakmaktadır?

A) Örneklendirme
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Karşılaştırma
D) Tanımlama

7. Resimli çocuk kitapları, ebeveynler ve ço-
cuklar arasında sosyalleşmeyi destekleyip 
eğlendiren yapıtlardır. Bu kitaplar çocuğa 
gezip göremeyeceği evren ve doğa hakkında 
bilgiler verir. Çocukların hayal gücünü gelişti-
rir. Çiğdem Sezer'in "Bayan Şeftali ve Alya" 
adlı çocuk kitabı tam da bu türden bir eser.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Örneklemeye başvurulmuştur.
B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.
C) Tanımlamaya yer verilmiştir.
D) İkilemeler vardır.

8. Bazı romanlar; okuru hiç tanımadığı coğraf-
yalarda, hiç tanımadığı insanlarla gezintiye 
çıkarır. Bazı romanlarsa kendi hayatımızı bir 
aynadan izliyormuşuz gibi yansıtır bize. Bana 
kalırsa ilki okura daha  çok şey katıyor. Neden 
mi? Çünkü insan bir eseri okurken ondan yeni 
şeyler öğrenmeli, yeni insanlar tanımalıdır.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Tartışmacı anlatım hâkimdir.
C) Bir olay yazısından alınmıştır.
D) Benzetmeye başvurulmuştur.
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1. Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazır-
lanan beyaz kurbanlar, küçük Grijgal palanka-
sının etrafında oturuyorlardı. Yarım mil ötede 
Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın 
kışın hiddeti sayesinde kurtarılan Zigatvar 
Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi simsiyah 
duruyordu. Hava bozuktu. Ufku küflü demir 
renginde, ağır bulut yığınları eziyor; sürü sürü 
geçen kargalar tam hisarın üstünden uçarken 
sanki gizli bir kara haber götürüyorlarmış gibi 
acı acı bağırıyorlardı.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) İkilemeler kullanılmıştır.
B) Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.
C) Açıklayıcı anlatım hâkimdir.
D) Betimlemelerden yararlanılmıştır.

2. Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin 
daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen ma-
vi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin 
yeşil derinliklerinde birikiyor;  koyulaşıyordu. 
Yüksek, ipek şiltelerde diz çökmüş yorgun 
vezirler; önlerindeki halının renkli nakışlarına 
bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle 
tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri, çok 
uzak, çok karanlık şeyler düşünüyor gibi var 
olmayan noktalara dalıyordu.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Farklı duyulardan yararlanılmıştır.
B) Benzetmeye yer verilmiştir.
C) Niteleyici sözler kullanılmıştır.
D) Tartışmacı anlatım biçimi vardır.

3. Hikâye; herhangi bir olayı, olmuş veya ola-
bilecek anlatma sanatıdır. Hikâyelerde olay 
ve kahramanlar sınırlıdır. Bu türde zaman 
ve mekân betimlemesi romandakinden daha 
kısa tutulur. Hikâye yazarları hem tip ve ka-
rakterlerin hem de olayların betimlemesinde 
ayrıntıya girmez. Okurlar, bazı sözcüklerden 
yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler 
ya da olaylar hakkında yargılara ulaşabilirler.

Bu parça için aşağıdaki yargılardan han-
gisi doğrudur?

A) Bir konu hakkında bilgi verme amacıyla 
yazılmıştır.

B) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.
C) Kişileştirmelere başvurulmuştur.
D) Tanık göstermeden faydalanılmıştır.

4. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir 
kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Derin derin nefes aldı ve düşündü. Bu-
radan kaçmalıydı. Bunun için de herkes-
ten gizlediği parasını bankaya yatırmalı ve 
gece geç vakit olunca sessizce evden çık-
malıydı. 

B) Kapıdan girince sağ tarafta bir yük onun 
biraz ötesinde yüksek bir konsol vardı. 
Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına 
konulmuş eski bez çaptı gözüne. Üzerinde 
anlam veremediği işlemeler ve hiç bileme-
diği bir dilde yazılar vardı. Kimse gelme-
den o bezi alması gerektiğini düşündü.

C) Çocuk ağlıyordu ama kadın çaresiz oldu-
ğunu biliyordu. Sütü kesilmiş, işsiz olduğu 
için de parası tükenmişti. Mahallesindeki 
bakkal da ona artık borca satış yapmıyor-
du.

D) Babamın bu günlerde eve geleceğini bi-
liyordum. Çünkü ne zaman gelecek olsa 
birkaç gün öncesinden telefon eder, bir ih-
tiyacımızın olup olmadığını sorardı. Yine 
öyle yaptı.
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5. Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli 
penceresinden dışarısı; muhteşem, parlak bir 
sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf, mavi 
bir sema... Çiçekli ağaçlar... Uyur gibi sessiz 
duran deniz... Pencerenin önündeki şişman 
koltuğa gayet zayıf, gayet sarı, gayet ihtiyar 
bir kadın oturmuştu.

Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Tamamlanmamış cümlelere yer verilmiştir.
B) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
C) Açık ve sade bir anlatım vardır.
D) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

6. Bugün işten erken çıkmıştı. Arabasına bindi. 
Kavşağa yaklaşınca hızını azalttı. Sağdan 
gelen bir araç onun kadar dikkatli olmayacak 
ki normalin üstünde bir hızla girdi kavşağa. 
Kaza kaçınılmazdı. Bir an önce evine gitmek 
isterken dahi böylesine dikkatli kullanıyordu o 
oysaki arabayı. Korkunç bir ses... Hızlı gelen 
araç virajı alamayarak ona arkadan çarptı.

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kısa cümleler kullanılmıştır.
B) Benzetmeye başvurulmuştur.
C) Tamamlanmamış cümleye yer verilmiştir.
D) Öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır.

7. Günümüzde yaygın bir yanlış vardır: Bilimin 
kesin olduğu inancı, çağdaş yaşayışın, çağ-
daş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel 
kesinlik. Oysa bilimi var edip ayakta tutan 
şeydir sürekli bir değişiklik. Bilim bilgi üretir, 
bilimsel doğrulardır bunlar evet. Ancak bilim 
sonsuz bir yenileme içindedir.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Tartışmacı anlatım
D) Açıklayıcı anlatım

8. Tuz Gölü çevresinde yılda 750.000 ton tuz 
üretilmektedir. Bu da Türkiye'nin toplam tuz 
üretiminin %55'i demektir. Ancak havzadaki 
su sorunu, tarımsal verimliliği azaltarak eko-
nomik kazancın düşmesine neden olmuştur.

Bu parçada başvurulan düşünceyi geliş-
tirme yolu aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

A) Sayısal verilerden yararlanma
B) Tanımlama
C) Örneklendirme
D) KarşılaştırmaÖRNEKTİR

 • M
URAT YAYIN

LARI



M
ur

at
 Ö

ğr
en

ci
m 

Tü
m 

De
rsl

er 
So

ru
 B

an
ka

sı

33

PARAGRAF BİLGİSİ
Test

4
Test

4 PARAGRAF BİLGİSİ

1. Aşağıdakilerden hangisi bir parçanın giriş 
cümlesi olabilir?

A) Kitaplar, bazen de insanda yalnız kalma 
hevesi uyandırabilir.

B) Eleştiriyi kabullenme insanoğlunun doğa-
sına aykırıdır oysa.

C) Tiyatro, bizi yine bize anlatan sanat dalla-
rından biridir.

D) Şiirlerinde de öykülerindeki gibi sade bir 
dil kullanmıştır.

2. (1) Modern dünyanın en önemli parametrele-
rinden biri eğitimdir. (2) Eğitimin önemi gün-
den güne de artmaktadır. (3) Eğitim ilk olarak 
ailede başlar. (4) Bu önemi fark eden toplum-
lar çocuklar için eğitimi zorunlu tutmuşlardır. 
(5) Zorunlu eğitimle birlikte ülkelerin okur-ya-
zar oranlarında da artış gözlemlenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi parçanın düşünce akışını bozmak-
tadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. 1.  Kimi zaman doğruları ve övgüleri de eleş-
tiri yoluyla dile getiririz.

2.  Yapıcı eleştiriler de aslında yanlışı ve doğ-
ruyu beraber ortaya koymaktadır.

3.  Bu yan lış ve doğruyu kabullenip çözüm 
üretebilen kişi kendini geliştirir.

4. Eleştiri sadece yanlışları yüze vurmak 
de ğildir.

5. İşte biz buna "yapıcı eleştiri" adını veriyo-
ruz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense 
doğru sıralama nasıl olmalıdır?

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

4. Edebî türlerin en eskisi olan şiir, insanlık tari-
hi boyunca duygu, düşünce ve hayalleri etkili 
bir biçimde anlatmanın bir yolu olmuştur. Her 
dönemin de kendine özgü bir sesi, söyleyişi 
ve dünyaya bakış tarzı olduğu için ...............

Anlatım ve düşünce akışına göre parça-
nın sonuna aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) şiir okumak kolay bir uğraş olmuştur.
B) şiir de tarih içinde farklı özellikler göster-

mektedir.
C) şairler toplumdan tepki görmeye mahkum-

dur.
D) şiir yazmak herkesin yapabileceği bir iştir.

5. ............... Ancak 20. yüzyılın başlarında önemli 
bir ticaret ve sanayi dalı durumuna yükselmiş-
tir. Bu dönemde sinema, film çeşitliliği bakı-
mından oldukça gelişmiştir. Yıllar içerisinde 
bilim kurgu, komedi, polisiye, korku, müzikal 
gibi pek çok film türü ortaya çıkmıştır.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

A) Sinema günümüzde en çok rağbet gören 
sanat dallarındandır.

B) Sinema başlangıçta basit bir eğlence türü 
olarak görülmüştür.

C) Sinema ve tiyatro seyircisi birbirinden çok 
farklıdır.

D) Sinemada en çok komediler seyircinin il-
gisini çeker.
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6. (1) Yazarın pek çok yazın türünde vermiş 
olduğu eserler var. (2) Bunlar içinde en  çok 
deneme türündeki kitaplarıyla adını duyurdu. 
(3) Sade bir dille yazdığı şiirlerse günümüzde 
en  çok okunanlar arasında. (4) Şiirlerinde ka-
palı bir anlatımı tercih etmesi bu sıralamada 
etkili oldu tabii. (5) Daha sonra öyküleriyle ve 
son olarak da şiirleriyle tanındı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangi ikisi yer değiştirirse parçanın anlam 
bütünlüğü sağlanmış olur?

A) 1. ve 2. B) 2. ve 3.
C) 3. ve 5. D) 4. ve 5.

7. 1.  Mühendisler hepsine aynı adı vermişler: 
Bulgun yok.

2.  Yakut Türklerin yaşadığı yerleri, harita mü-
hendisleri incelemeye almışlar.

3.  Bu bölgede çok sayıda tepe varmış.
4.  Araştırmacılar "Neden bu tepeler aynı adı 

taşıyor?" diye sormuşlar mühendislere.
5.  Sonra haritalar Bilim Akademisinde ince-

lenirken bu ad dikkat çekmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle an-
lamlı bir paragraf oluşturulmak istense 
doğru sıralama nasıl olmalıdır?

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

8. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın gi-
riş cümlesi olamaz?

A) Bir sanat eseri, içinden çıktığı uygarlığın 
imzasıdır.

B) Yaşam düz bir çizgidir; onu güzelleştiren 
de çirkinleştiren de insandır.

C) Bir yazarın yalnız diliyle evrenselleşeceği-
ni söylemek sanatı kısırlaştırır.

D) Gerçekleri olduğu gibi aktaran eserler de 
aynı sonu yaşar elbette.

9. (1) Namık Kemal, roman ve oyun yazarı ol-
maktan başka güçlü bir şairdir. (2) Oyun yaz-
mak sanıldığının aksine zorlu bir iştir. (3) Yeni 
edebiyatımıza özgürlükle ilgili şiirler ilk onunla 
girmiştir. (4) Namık Kemal'in önemli yeri onun 
şiirlerindeki yürekli seslenişten ileri gelmektir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi parçanın düşünce akışını bozmak-
tadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4ÖRNEKTİR
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1. İnsanların ve diğer canlıların hayatını devam 
ettirebilmesi için "doğa" olmazsa olmazdır. 
Tüm canlıların yaşaması için gerekli koşul-
lar doğada sağlanır. İnsan için hayati önem 
taşıyan doğa, insanlardan hak ettiği değeri 
göremiyor. Doğa tüm canlıları kucaklarken 
insanoğlunun ona gereken özeni gösterme-
mesi yine insanlığın kendi sonunu hazırlıyor 
olmasıdır aslında.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İnsan hayatının devamlılığı
B) Doğanın canlılar için önemi
C) Canlıların çevreye etkileri
D) İnsanın doğadaki yeri

2. Edebiyatın esas malzemesi sözdür. Bütün 
gücünü ve zenginliğini sözden alır. İnsanlar 
arasında anlaşma kaynağı olan dil, tarih bo-
yunca diğer sanat dallarının malzemelerinden 
çok daha fazla gelişme kaydetmiştir. Edebî 
eserlerin kullandığı malzeme de söz olduğu 
için edebiyat, toplumu yansıtmada ve yönlen-
dirmede en etkili sanat olmuştur.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Edebiyat gücünü dilden aldığı için öteki sa-
natlardan daha etkilidir.

B) Malzemesi dil olmayan sanatların hiçbir iş-
levi yoktur.

C) Dilin önemi her geçen gün daha da art-
maktadır.

D) Edebiyatın gelişmesi için dil ile ilgili çalış-
malar yapılmalıdır.

3. Görgü kuralları,   yasal hiçbir yaptırımı olma-
yan ancak uyulmadığında toplum tarafından 
dışlanılmaya sürükleyen formalitedir. Bu 
kurallar aynı zamanda toplumdaki uygarlık 
düzeyinin de göstergesidir. Dış görünümle 
güç elde edilebilir fakat bu görünümün uygun 
tavırlarla da desteklenmesi gerekir. Uygun bir 
görünüm bir kapıdan geçmemizi sağlar buna 
görgü kuralları eklenmedikçe o kapıdan geç-
tiğimiz yerde kalıcı olamayız. Başarılı insan-
ların çoğu görgü kurallarına uyarak yaşamış 
ve hayatını daha kolay kılmanın anahtarının 
bu olduğu fark etmişlerdir.

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Görgü kurallarına uymayanlara hukukî iş-
lemler uygulanmalıdır.

B) Yalnızca dış görünüşün, görgü kuralları ol-
madan hiçbir kalıcı faydası olmaz.

C) Görgü kurallarına uymayan insanları dış-
lamalıyız.

D) Görgü kuralları her toplumda farklılıklar 
gösterir.

4. "Bayram" denilince hep o eski bayramlar 
gelir akla. Eskiden bayramlarda annelerimiz 
değişik değişik tatlılar yaparlardı, geleneksel 
bayram tatlımız da şüphesiz baklavadır. Her 
aile ferdi komşu ve akraba ziyaretlerine gider-
di, kapı kapı dolaşıp şeker toplardı çocuklar. 
Küsler barışır, dargınlıklar biterdi. Maalesef 
eskide kaldı bu bayram gelenekleri. Şimdi 
bayramlarda aileler ya tatile gidiyor ya da 
evde televizyon ve bilgisayar başında vakit 
geçirmeyi tercih ediyor.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojinin Zararları
B) Geleneksel Tatlılarımız
C) Eski Bayramlar
D) Gelenek ve Göreneklerimiz
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5. Fransızca yazıyorum. Gazete ve dergilerde; 
bilimsel, politik, enformatik konularda sürekli 
kalem oynatıyorum. Fakat edebiyat konuşma-
ya başlayınca Türkçe beni kendine çekiyor. 
Garip bir duygu. Bana gerek yayınevim ge-
rekse okurlar romanlarımı neden Fransızca 
yazmadığımı sorduğunda, kalbimin Türkçe 
konuşmaya devam ettiğini söylüyorum. Ben 
Türkçeyle kurdum müziğimi ve kıyafet değiş-
tirir gibi  dil değiştirmek olmuyor.

Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine 
karşılık söylenmiş olabilir?

A) Fransızca, Türkçeye kıyasla daha zor bir 
dil mi?

B) Çevirilerinizi yaparken nelere dikkat eder-
siniz?

C) Kitaplarınızı yazarken nasıl bir ortama ih-
tiyaç duyuyorsunuz?

D) Edebiyat dilinizin Türkçe olması sizin için 
nasıl bir anlam taşıyor?

6. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) Yurt Özlemi
B) Bayrak Sevgisi
C) Doğanın Önemi
D) Çiçek Sevgisi

7. Çağımızda şehirlerde yaşanan hayat, aile 
merkezli deği ldir. Aile ocağı kavramı, he-
men hemen kaybolmuştur. İnsanların gözü 
ve gönlü kendi yuvasına dönük değil, evinin 
içindeyken bile sokaktadır. Çağımızda şehri 
sembolize eden aile tipinin fertleri gözü dışa-
rıda insanlardır. Bugün artık aileyle sokak ara-
sındaki sınırlar belirsizleşmiştir. Böyle bir yapı 
içinde yetişen aile bireyleri de tam bir yalnızlık 
hâli yaşamaktadırlar.

Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehir hayatında ailenin çabuk parçalandığı
B) Her çağda aile yapısının farklı olduğu
C) Aile içindeki sorunların dışarıya yansıtıl-

maması gerektiği
D) Aile kavramının modern hayatta önemini 

yitirdiği

8. Beğenilip onay görme, bu kısacık hayatta bir 
iz bırakıp geleceğe kalma arzusu tutuşturuyor 
kalpleri. İnsanların pek çok davranışının teme-
linde bu var. Bir sınırı da yok bunun. Dünyanın 
en  büyük ödülünü alsan bile daha da ötesi 
mevcut çünkü. Kalpleri karartan bir var olma, 
hayatın çeşitli alanlarının iktidarına tırmanma 
yarışı söz konusu.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamın Kısalığı
B) İnsan Davranışları
C) Beğenilme Arzusu
D) Sevilmeme Korkusu
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1. Türk edebiyatının yeri doldurulamaz isimlerin-
den biriydi Sabahattin Ali. Kırk bir yıl süren kı-
sa yaşamına üç roman, on öykü, iki şiir kitabı 
ve yedi kitap çevirisi sığdıran yazar, insanın 
en karanlık noktalarına dokunmayı başar-
mıştır eserlerinde. Kürk Mantolu Madonna'sı, 
Kuyucaklı Yusuf'u ve daha nicesiyle seven-
lerinin sayısı her geçen gün artmaya devam 
eden yazarın bazı şiirleri de farklı sanatçılar 
tarafından bestelenmiştir.

Bu parçadan Sabahattin Ali ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kimi şiirlerinin bestelenmiş olduğuna
B) Edebiyatımızda önemli bir yeri olduğuna
C) Farklı türlerde eserler verdiğine
D) Daha çok gençler tarafından okunduğuna

2. İkinci Yeni, 1950'den sonra Garip akımına 
karşı doğmuş bir harekettir. İkinci Yeniciler; 
söz sanatlarına, alışılmamış bağdaştırmalara, 
süslü söyleyişlere ağırlık vermişlerdir. Şiirde 
biçime öncelik tanımışlardır. Hayal gücünün 
sınırlarını zorlayarak alışılmış kalıpların dışı-
na çıkmışlar ve daha  çok bireyin yalnızlığını, 
bunalımını işlemişlerdir.

Bu parçada "İkinci Yeni" ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bir başka akıma tepki olarak doğduklarına
B) Uyak ve ölçüden uzak durduklarına
C) Yalın bir anlatım kullanmadıklarına
D) Ağırlıklı olarak işledikleri konulara

3. Deneme tür ve üslup olarak pek çok türe 
yaklaşır. Bu yüzden de yazılması en zor tür-
lerdendir. Deneme yazarken samimi bir üslup 
kullanılır. Herhangi bir konuda, düşünceyi ka-
nıtlama gibi bir kaygı olmadan kaleme alınır.

Bu parçada "deneme" türü ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yazılanları ispatlama gereği olmadığına
B) En çok okunan edebi tür olduğuna
C) Farklı metin türleriyle benzerlikler taşıdı-

ğına
D) Yazılması zor bir tür olduğuna

4. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalık-
larının tedavisinde kullanılan ilaçtır. Bu ilaçlar 
insan sağlığı açısından çok büyük bir öneme 
sahiptir. Kelime anlamı ile "antibiyotik" terimi, 
"hayata karşı" demektir. Bu kimyasal madde-
ler bakterilerin çoğalmasını önler ve bazen de 
bakterileri öldürür. Ancak kimi antibiyotikler 
zararlı bakterilerin yanı sıra vücuda yararlı 
olan bakterileri de öldürebildiği için mutlaka 
doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Bazı bakteriler vücudumuz için yararlıdır.
B) Antibiyotikleri doktor önermediği sürece iç-

memek gerekmektedir.
C) Antibiyotikler her türlü hastalığı tedavi ede-

bilir.
D) Antibiyotiklerin farklı çeşitleri vardır.

5. Fabllar doğaya dayalı anlatımı olan bir tür kü-
çük öyküdür. Hayattan alınan küçük kesitler 
hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi 
anlatılır. Fabllar, bugün daha çok çocuk ede-
biyatında yer almaktadır. Fablların toplumu 
eğitici; örneklendirme ile kötü davranışlardan 
caydırıcı özelliği vardır. İnsanlar arasında ge-
çen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-yalancı vb. 
çatışmaları, hayvanlar arasında geçiriyormuş 
gibi anlatır.

Bu parçadan "fabl" türü ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Günümüzde daha çok çocuklar için yazıl-
dığına

B) Kaleme alınırken zıtlıklardan yararlanıldı-
ğına

C) Kişileştirmeye dayalı bir tür olduğuna
D) Büyükler tarafından ilgi görmediğine
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6. Her ikisi de anlatmaya dayalı birer edebî metin 
olan roman ve öykü, yazarları belli olan tür-
lerdir. Bu iki türde gerçek veya gerçeğe yakın 
olaylar kaleme alınır. Olayların geçtiği zaman 
ve mekân bellidir. Öykülerdeki şahıs kadrosu, 
mekân tasviri ve olay örgüsü romana kıyasla 
daha sınırlı olduğundan öykülerin hacmi ro-
manlarınkinden küçüktür.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi-
si roman ve öykünün ortak özelliklerinden 
biri değildir?

A) Şahıs kadrolarında sınır olmaması
B) Anlatmaya bağlı türler olmaları
C) Gerçek veya gerçek olabilecek olayları an-

latmaları
D) Zaman ve mekân unsurlarını barındırma-

ları

7. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların 
hayata bakış açısı da değişiyor. Bu gelişme-
nin getirdiği hayatı kolaylaştırıcı etkilerinin 
yanı sıra zararları da yok değil. Yapılan pek 
çok araştırma gösteriyor ki sosyal paylaşım 
siteleri aslında insanların psikolojisini olumsuz 
yönde etkiliyor. Bu araştırmalar internetin in-
sanlarda bağımlılık yaptığını ileri sürmektedir. 
İnternet sayesinde sosyalleştiğimizi düşünür-
ken aslında asosyalleşiyoruz. İnsanlarla olan 
iletişimimiz karşılıklı diyaloglarken yerini ya-
zışmalara, beğeni ve yorumlara bırakıyor.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangi-
si çıkarılamaz?

A) İnternet kullanımı insanlar arasındaki ileti-
şim yolunu değiştirmektedir.

B) Teknoloji insan yaşamına kolaylıklar sağ-
layabilmektedir.

C) Sosyal paylaşım sitelerinin insan üzerinde-
ki etkisiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

D) İnternet kullanımı gençler arasında daha 
yaygındır.

8. Franz Kafka modern dünya edebiyatının öz-
gün yazarlarından biridir. Tüm eserlerini 
Almanca yazan Kafka, hiçbir eserinin bilinme-
sini istemediği için öldükten sonra tüm eserle-
rinin yakılmasını vasiyet etmiştir arkadaşına. 
Ancak arkadaşı Kafka'nın ölümünden sonra 
onun yazdıklarını bastırmış ve onu dünyaya 
tanıtmıştır. Eserlerinde daha  çok suç, yaban-
cılaşma, yalnızlık ve otoriteye bireysel karşı 
koyma gibi temaları işleyen yazar verem has-
talığına yakalanıp kırk bir yaşında hayatını 
kaybetmiştir.

Bu parçada Kafka ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Ölüm sebebine
B) Eserlerinde işlediği konulara
C) Yazdığı kitap sayısına
D) Kitaplarını yazdığı dile

9. Mehmet Akif Ersoy, halkının tüm özelliklerini 
şiirlerine aksettirmiştir. O sanatını halkın hiz-
metine adamıştır. Şiirlerinde hece ölçüsünü 
hiç kullanmamış ve Türkçeyi aruza başarıyla 
uygulamıştır. Asıl amacı toplumu bilgilendir-
mek, topluma bir şeyler öğretmek olduğun-
dan genellikle anlaşılır bir dil kullanmaya özen 
göstermiştir.

Bu parçadan Mehmet Akif ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İstiklâl Marşı'nı ne kadar sürede yazdığına
B) Toplum için sanat yaptığına
C) Şiirlerinde kullandığı dile
D) Eserlerinde halkı anlattığına
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