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Test

1 SÖZCÜKTE ANLAM1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yazar konuyu çok kuru bir şekilde anlat-
mış.

B) Acı haber tez yayılır.
C) Caddeyi kesen dar sokaklardan birine 

girdik.
D) Çocuklara sevgiyle eğilmek lazım.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük yay ayraç içinde verilen anlamda 
kullanılmamıştır?

A) Şiirde uyak kullanmak ahengi sağlar. (Te-
rim anlam)

B) Arkadaşımın ailesi borç içinde yüzüyor. 
(Mecaz anlam)

C) Annemin aldığı kolye çok güzeldi. (Gerçek 
anlam)

D) Öğretmen benim tatlı bir öğrenci olduğu-
mu söylemiş. (Gerçek anlam)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt 
anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamış-
tır?

A) Az çok birbirimizi tanırız.
B) Gelmek de gelmemek de senin elinde.
C) Merdivenleri inmek çıkmaktan daha kolay.
D) Dar sokaklardan geçip geniş bir alana 

çıktık.

4. s	 Can çıkmayınca huy çıkmaz.
l	 Ne kadar candan, onu çok sevdim.
H	 Oyunda iki canım kaldı.
n	 Canını bizler için feda edecek.
“Can” sözcüğü hangi sembolde gösterilen 
cümlede “yaşam” anlamında kullanılmış-
tır?

A) s B) l C) H D) n

5. Öğretmen öğrencilerden “pencere” kelimesini 
soyut anlam ifade edecek şekilde bir cümlede 
kullanmalarını ister.

Buna göre öğrencilerden hangisi, öğret-
menin istediği cevabı vermiştir?

A) Zeynep B) Efe
C) Aysu D) Mehmet

Şair sanat dünyasına yeni 
bir pencere açtı.

Pencereden, aşağıda oyun oy-
nayan çocuklara bakıyordu.

Dışarıdan gelen ses herkesi 
pencereye koşturdu.

Pencereleri silerken çok yo-
ruldum.

Zeynep

Aysu

Efe

Mehmet

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



M
ur

at
 Ö

ğr
en

ci
m 

Tü
m 

De
rsl

er 
So

ru
 B

an
ka

sı

10
www.muratyayinlari.com

SÖZCÜKTE ANLAM
Test

1
6. 

Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı han-
gi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kaybettiği saati arıyor ama onu bulamaz.
B) Çocukluk yıllarını çok ararsın.
C) Alışveriş merkezindeki ayakkabıcıyı çok 

aradık.
D) Kitapta kaldığım sayfayı çok aradım.

7. Elif ile Esra üzerinde soyut anlamlı sözcükle-
rin olduğu boya kalemlerini alıp resim atölye-
sine gidecekler.
Buna göre Elif ve Esra aşağıdaki kalemler-
den hangisini almalılar?

A) 
Kitap - Defter

B) 
Ses - Rüzgâr

C) 
Gözlük - Toka

D) 
Korku - Gurur

8. Kafesteki goriller bir an ilgimi çekti. Sağ 
     I
taraftaki goril o kocaman elini uzatıp benden
 II
bir şey istiyor gibiydi. Yüzü de çok hüzünlüydü. 
 III IV
Bu duruma çok üzülmüştüm.
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden han-
gisinin eş seslisi yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

9. 

Öğretmenin söylediği cümlede geçen “Gü-
neş” sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Terim anlamıyla kullanılmıştır.
B) Mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
C) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
D) Bilimsel anlamıyla kullanılmıştır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an-
lamlı kelimeler kullanılmıştır?

A) Bütün olanları doğru dürüst anlatır mısın?
B) Yağmurda çamurlara bata çıka yolumuzu 

bulduk.
C) Bizim çocuklar akıllı uslu oynuyorlardı.
D) Bu iş için güçlü kuvvetli olmak lazım.

“Aramak” sözcüğü hangi cümlede farklı an-
lamda kullanılmıştır?

Dünya’nın Güneş’in etrafında dön-
mesiyle mevsimler oluşur.
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

1
11. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yay ayraç 

içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?

A) Eften püften bir mobilya almış. (Baştan 
savma, derme çatma, çürük)

B) Abuk sabuk konuşup dinleyicileri sinir-
lendirdi. (Akla, mantığa uymayan, saçma 
sapan)

C) Derme çatma eşyalarla güzel şeyler yap-
mış. (Düzensiz, karmakarışık)

D) Mırın kırın etme de şu işi yap. (Bir isteği 
yapmama, nazlanma)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
kelime temel anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Bahçemizdeki güller açmış.
B) Üzüntüden yüreğim cayır cayır yanıyordu.
C) Arabanın tekeri çukura girdi.
D) Dedem gözlerimden öptü.

13. • Bu çocuk aç, karnı gurulduyor.
• Açlara yardım etmeliyiz.
• Her şeyi istiyor, ne aç adam.

• Aç ne yemez, tok ne demez.

Yukarıdaki cümlelerde “aç” kelimesi kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır?

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

14. I. Derin düşüncelere dalmıştı.
II. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
III. Meridyen Dünya’yı enine bölen çizgidir.
IV. Fotosentez yapan bitkiler, insanlığa iyi-

lik yapar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde terim anlamlı kelimeler kullanıl-
mıştır?

A) I. ve II. B) I. ve III.
C) II. ve IV. D) III. ve IV.

15. Aşağıdaki kutularda eş anlamlı kelimeler ve-
rilmiştir.

ileti - mesaj

eş - dost bellek - hafıza

yoksul - fakir

Hangi renk kutudaki kelimeler yanlış ve-
rilmiştir?

A)  B) 

C)  D) 

16. Onun gölgesi altında yaşamak zordu.
Altı çizili kelime ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
B) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
C) Sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır.
D) Terim anlamıyla kullanılmıştır.

17. I. Cebinden kaba bir tesbih çıkardı.
II. Kaba bir sürü adam yangın yerinde top-

landı. 
III. Çocuklardan biri ağzından çok kaba bir 

şey kaçırdı.
IV. Aldıkları mobilyalar çok kabaydı.

“Kaba” sözcüğü hangi cümlede “terbiyesi, 
görgüsü kıt, nezaketsiz” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

2
1. 

Zehra, yukarıdaki cümlelerin hangisinde 
“kaçırmak” sözcüğünü “yararlanamamak” 
anlamında kullanmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kitap” 
kelimesi diğerlerinden daha genel anlamlı 
kullanılmıştır?

A) Bizim kütüphanedeki kitaplar çok güzel.
B) Kitap insanın en iyi arkadaşıdır.
C) Kitabımı çantama koymayı unutmuşum.
D) Öğretmen, kitaplarını masasına koydu.

3. Gülünce yüzünde güller açtı.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerde görülen 
anlam ilgisi aşağıdaki sözcüklerin hangi-
sinde vardır?

A) Öğle  B) Toprak
C) Sağ D) Ad 

4. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşturu-
lan sözcüklere yansıma sözcükler denir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden han-
gisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?

A) Tele çarpan top patladı.
B) Annem evi pırıl pırıl yapmıştı.
C) Uzakta bir karartı gördüm.
D) Atın kişnemesi hepimizi güldürdü.

5. I. Beşten üç çıkarsa iki kalır.

II. Sabahları evden sekizde çıkarız.

III. Yaşlılar merdiven çıkmak istemezler.

IV. Yatarken saatimi her zaman çıkarırım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “çık-
mak” kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

6. I. Aşağı yukarı benim yaşlarımdaydı.
II. Az çok yaklaştık sayılır.
III. Hemen hemen bütün eksikleri aldım.
IV. İyi kötü bir evimiz var.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde ge-
çen ikilemelerden hangisi anlamca diğer-
lerinden farklıdır?

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

I. Senin yüzünden otobüsü kaçırdım.

II. Söylene söylene adamı kaçırdım.

III. Böylece son fırsatı da kaçırmış ol-
duk.

IV.Gece yarısı çalan telefon uykumu 
kaçırdı.
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

2
7. Aşağıdaki öğrencilerin söylediği cümle-

lerin hangisinde ikilemenin oluşturuluş 
biçimi farklıdır?

Bebeğin büyük büyük gözleri vardı.

Öğrenciler sıra sıra dizilmişlerdi.

Yüksek yüksek binaları görmek is-
temem.

A)

B)

C)

D)

Doğru dürüst düşüncelere saygım
var.

8. I. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
II. Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
III. Kaçan balık büyük olur.
IV. Aç ne yemez, tok ne demez.
Öğretmen, Zeynep’e yukarıda yazılı olan 
atasözlerinden hangisinde “karşıt anlamlı” 
söcüklerin kullandığını sormuştur.
Buna göre Zeynep kaç numaralı cümleyi 
söylemelidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük nicel anlamda kullanılmıştır?

A) Büyük insanlar büyük işler başarır.
B) Başıma ilginç bir olay geldi.
C) Bu soğukta sıcak çorba iyi gider.
D) Küçük hesaplar yapmamalıyız.

10. I. Bu şişe ancak üç bardak su aldı.
II. Adam bakkaldan süt ve ekmek aldı.
III. Saçının ucundan biraz aldı.
IV. Babam bana bisiklet aldı.

“Almak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış 
cümlelerden hangilerinde aynı anlamda 
kullanılmıştır?

A) I. ve III. B) II. ve III.
C) II. ve IV. D) I. ve IV.

11. Yemeğini yemeyen sadece sen vardın.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisinde yoktur?

A) Yalnız insanlara yardım eder.
B) Seni ancak yemek mutlu eder.
C) Yazılıdan tek Ayşe yüz aldı.
D) Konuşmada bir onu örnek alırım.

12. “Kopmak” sözcüğü aşağıdakilerden han-
gisinde yay ayraç içinde verilen anlamda 
kullanılmamıştır?

A) Ceketin kopan düğmesini annem dikti. 
(Yerinden ayrılmak)

B) Geçmişten kopamayan insan mutlu ola-
maz. (Başlamak, ortaya çıkmak)

C) Balonları tutturduğumuz ip koptu. (Her-
hangi bir yerinden ayrılmak)

D) Ağacın dalları şiddetli rüzgârın etkisiyle 
koptu. (Gövdeden ayrılmak)
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

2
13. Annem benim gelmemi bekler. Ben gelmeden 

yemeğini yemez. Saat yediye gelmek üzere, 
   I 
eve geç kaldım. Geçen hafta geç kaldığımda 
    II  
bir daha bu durumun yaşanmayacağına söz 
              III  
vermiştim. Şimdi yandım.
                               IV

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden han-
gisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

14. Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun 
uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapılmıştı.
Bu parçada altı çizili kelimenin cümleye 
kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde kullanılmıştır?

A) Yazdığı zarif bir mektupla durumu düzeltti.
B) Bu proje ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.
C) Özenle yaptığı iş gereken ilgiyi görmedi.
D) Ufak işlerle uğraşmayı oldum olası sev-

mezdim.

15. Bir duyuya ait olan kavramların başka duyu-
larla kullanılmasına “duyu aktarımı” denir.
Bu açıklamaya göre hangi seçenekteki altı 
çizili sözcükte duyu aktarımı yapılmamış-
tır?

A) İçeriye keskin bir koku geldi.
B) Yumuşak bir sesi vardı.
C) Soğuk bir günde oraya gittik.
D) Acı bir çığlık duyuldu.

16. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan 
türemiş bir sözcük yoktur?

A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Elindeki balon patlayıverdi.
C) Radyonun cızırtısı rahatsız etti.
D) Babamın horlaması salondan duyuluyor-

du.ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

3
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü 

söyleyenin duygusuna yer verilmemiştir?

A) Cahit Sıtkı’nın şiirleri insanı uzaklara gö-
türür.

B) Kitap dünyanın en güzel şehri olan Pa-
ris’te geçiyor.

C) Yazıda Orhan Veli’nin hayatı ve eserleri 
anlatılıyor.

D) Sonbahar, hüznü anlatır bana.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel 
anlatım söz konusudur?

A) Filmin sonundaki görüntü çok çarpıcıydı.
B) Turizm gelirleri geçen yıla göre düşüktü.
C) Sınavda başarılı öğrencilerin sayısı geçen 

yıla göre azdı.
D) Safahat, Mehmet Akif Ersoy’un eseridir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut 
anlamlı olan kelime cümledeki anlamına 
göre soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Yufka kalbi yüzünden olaylardan çabuk 
etkilenirdi.

B) Sadece biraz mutluluk için her şeye ra-
zıydı.

C) Bu sıcakta çalıştığım için çok mutsuzdum.
D) Bu dağlar, geçit vermez sarp dağlardır.

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı 
yanlış verilmiştir?

Deyim Anlamı
A) Acı söz Gönlü inciten onuru-

na dokunan ağır söz
B) Bağrına basmak Sevgi gösterip onu 

koruyculuğuna al-
mak

C) Balık istifi Çok sıkışık, üst üste, 
kalabalık olarak

D) Dil uzatmak Kandırmak, inan-
dırmak için tatlı söz 
söylemek

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ışık” 
kelimesi deyim içinde kullanılmıştır?

A) Yapılan çalışmalar geçmişe ışık tutuyor.
B) Işığın az olması görmeyi zorlaştırıyor.
C) Kitap okumak için uygun ışık olmalı.
D) Aldığımız ev güneş ışığı almıyor.

6. Ödev yapan Mehmet, “ocak” sözcüğünü de-
yim içinde kullanacaktır.
Mehmet’in verdiği örneklerden hangisi, 
ödevinde yer almamalıdır?

A) Senin ocağına incir ağacı dikmezsem, 
diye tehdit etti.

B) Ocağımı söndürdüler, diye bağırdı.
C) Yemekler ocağın üstünde, diye seslendi.
D) Ocağına düştüm, diye yalvardı.
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SÖZCÜKTE ANLAM
Test

3
7. Bazıları çok şaka yapar, bizler de artık - - - - 

senin şakaların kabak tadı vermeye başladı, 
diye söyleniriz.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilirse cümlede geçen 
deyim açıklanmış olur?

A) Sözü gereksiz uzatanlara
B) Konuyu fazla abartanlara
C) Bıktıran, tatsız olmaya başlayanlara
D) Çok heyecanlananlara

8. Aşağıdakilerden hangisinde verilen deyim 
anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Hacet kalmamak:
 Gereği olmamak, lüzumu kalmamak
B) Haddini bilmek:
 Yetkisi dışında işlere karıştığı için ceza-

landırmak
C) Hafife almak:
 Küçümsemek, önem vermemek
D) Hakkını yemek:
 Birinin olan şeyi vermemek, onu kendisine 

mal etmek

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde me-
cazlı söyleyiş yoktur?

A) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
B) Terzi kendi söküğünü dikemez.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Mum dibine ışık vermez.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Hare-
ketlilik, canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve 
üretken kılar; kötülüklerden uzak tutar.” anla-
mında kullanılmıştır?

A) Akan suya inanma, el oğluna güvenme.
B) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
C) Arı bal alacak çiçeği bilir.
D) Akan su yosun tutmaz.

11. Söylendiğinde insan zihninde olumsuz çağ-
rışımlar uyandıran bazı durum, olay, kavram 
ve varlıkları güzel bir biçimde dile getirmeye  
“güzel adlandırma” denir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde böyle bir kullanım vardır?

A) Ünlü şair son yolculuğuna uğurlandı.
B) İhtiyar adam, hayat arkadaşı ölünce çok 

üzüldü.
C) Yavru vatana tatile gideceğiz.
D) Verem hastalığını yenmek için aşı olma-

lıyız.

12. Ünlü şairin şiirlerini okuduğunuzda onun, anı-
larında hapsolduğunu görürsünüz.
Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirlerinin kalıcılığı yakalayamaması
B) Özgün şiirler ortaya koyması
C) Şiirleri geçmiş yaşamıyla sınırlaması
D) Şiirlerini duygu ve düşünceleriyle oluştur-

ması
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SÖZCÜKTE ANLAM
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3
13. Aşağıdaki deyimlerden hangisi sadece 

gerçek anlamlıdır?

A) Ağırlığını koymak
B) Hem suçlu hem güçlü olmak
C) Dünyası başına yıkılmak
D) İpe un sermek

14. Yaşadıklarını bire bin katarak anlatmayı se-
verdi.
Bu cümledeki deyimin cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sızlanarak derdini anlatmak
B) Önem vermemek, dinlememek
C) Abartarak anlatmak
D) Etkin olan gücünü kullanmak

15. 

Öğretmenin açıklamasına göre hangi de-
yim yanlış yazılmıştır?

A) Sürahiden boşanırcasına yağmak
B) Can kulağıyla dinlemek
C) Yüzünden düşen bir parça
D) Sırtı yere gelmemek

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamı-
na uygun kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Göze çarpan hususları belirttim, ayrıntıya 
girmedim.

B) Kadın üstün başarısıyla göz doldurdu.
C) Bu ödeme nasıl olduysa gözden kaçmış.
D) Çocuk iyi oyunuyla göze battı.

17. I. Evdeki hesap çarşıya uymaz.
II. Kömürcünün evine giren yüzü kara çıkar.
III. Üzüm üzüme baka baka kararır.
IV. Körle yatan şaşı kalkar.

Yukarıdaki atasözlerinden hangisinin an-
lamı farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Deyimler kalıplaşmış söz-
cüklerdir. Deyimlerde bulu-
nan sözcüklerin yerine eş 
anlamlıları getirilemez.
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CÜMLEDE ANLAM 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 

anlatım vardır?

A) Zeugma Antik Kenti Gaziantep’tedir.
B) Pamukkale gezilecek en güzel yerdir.
C) Kuşadası Aydın’ın ilçesidir.
D) Nemrut, Adıyaman ilindedir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum 
söz konusu değildir? 

A) Seminer çok amaçlı salonda yapılacak.
B) Adamın bakışından kötü bir gün geçirdiği 

belliydi.
C) Sanki biraz durgun görünüyorsun.
D) Müdür bugün çok mutlu gibiydi.

3. 

Yukarıdaki kutucuklardan anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi 
baştan üçüncü sırada yer alır?

A) öğrenmek B) iki
C) öğretmek D) defa 

4. “Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle aynı an-
lamdadır?

A) Yaptıklarınla söylediklerin aynı olmalıdır.
B) Önemli olan öğüt vermektir.
C) Örnek davranışlar sergilemeliyiz.
D) İnsanlar yaptıklarıyla örnek olmalıdır.

5. 

Yukarıdaki öğrencilerin kurduğu cümle-
lerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından 
diğerlerinden farklıdır?

A) Ayşe B) Zeki
C) Bilge D) Tuna

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi endişe (kay-
gı) cümlesidir?

A) Çocuğun masası darmadağın olmuştu.
B) Acaba eve giderken bir şey mi oldu?
C) Parasızlık elini kolunu bağlamıştı.
D) Ev dediğin böyle güzel olmalı.

 öğrenmek    iki    demektir    öğretmek    defa

Mahallemize çok güzel bir park 
yapıldı.

Bu parkta ayrıca bisiklet ve yürü-
yüş yolları da olacakmış.

Parkta süs havuzları olacakmış.

Bu park bizim evin tam karşısına 
yapıldı.

Ayşe

Bilge

Zeki

Tuna
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kararsız-

lık” anlamı vardır?

A) Hiçbir güç beni buradan çıkaramaz.
B) Köye kadar gelmiş de bize uğramamış.
C) Tatilde Ege’ye mi yoksa Akdeniz’e mi git-

sek?
D) Gökyüzünü siyah bulutlar kapladı, yağmur 

yağabilir.

8. 

Ali’nin söylediği cümlenin “aynı doğrultuda” 
olabilmesi için aşağıdakilerden hangisiyle 
devam etmesi gerekir?

A) sadece B) çünkü
C) fakat D) ama

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul (şart) 
cümlesi değildir?

A) Yarın getirmek üzere kitabı alabilirsin.
B) Baban gelsin, sinemaya gideriz.
C) Temiz dünya istiyorsan çevreyi temiz tut.
D) Olayları anlatmak için gelmişti.

10. I. Doğrulara ulaşmak isteyenler yüreğinin 
sesine kulak vermelidir.

II. Gerçek sanatçıların ilham kaynağı doğ-
rulardır.

III. İnsan doğruya varmak için kendi içine 
bakmalıdır.

IV. Umudunu kaybeden insanlar doğruya 
ulaşamazlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri yakın anlamlıdır?

A) I. ve IV. B) I. ve III.
C) II. ve IV. D) II. ve III. 

11. I. Ailesine her zaman yardımcı olur.
II. Yemeği çok yediğinden karnı ağrıyor.
III. Ödevi yapmak için araştırma yaptı.
IV. Çocukları için her zorluğa katlanır.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ne-
den-sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

12. Gittiğinden beri bir kez bile aramadı.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi var-
dır?

A) Varsayım B) İhtimal
C) Yakınma D) Öneri

Aldıkları ev çok güzel ..............
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13. 

Yukarıdak öğrencilerin hangisinin kurdu-
ğu cümlede “olasılık” anlamı vardır?

A) Tuğba B) Sinem
C) Zeynep D) Fatma

14. 

Yukarıdaki kutuya cümlenin taşıdığı anla-
ma göre aşağıdakilerden hangisi yazılma-
lıdır?

A) Tanım B) Ön yargı
C) Varsayım D) Pişmanlık 

15. Onu asık suratlı hiç görmemişimdir. Bazen de 
kendi kendine söylediği şarkılar vardır ki hiç 
aklımdan çıkmaz.
Burada sözü edilen kişinin ruh hali aşağı-
dakilerden hangisi değildir? 

A) Umutlu B) Hüzünlü
C) Sevinçli D) Çaresiz 

16. “Güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların 
hayatı daha tatlı geçer. Böyle insanlar - - - -.” 
cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle sür-
dürülmesi anlam akışına göre uygun olur?

A) insanın içini karartırlar.
B) gelişigüzel konuşup dururlar.
C) hayattan zevk almasını bilirler.
D) işleri yokuşa sürerler.

17. Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden biri 
olan Kuşadası, aynı zamanda Türkiye’nin 
üçüncü büyük limanına sahiptir.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan han-
gisi kesin olarak çıkarılır?

A) Aydın’ın en fazla göç alan ilçesi Kuşada-
sı’dır.

B) Türkiye’nin üçüncü büyük limanı Kuşada-
sı’ndadır.

C) Kuşadası Aydın’ın en önemli turizm mer-
kezidir.

D) Kuşadası Aydın’ın en büyük ilçesidir.

Diyelim ki konuyu sen anlatacaksın.

Fikirlerini annesi değiştirmiş olmalı.

Mademki işi yapamayacaktın ni-
ye bizi çağırdın?

Pikniğe beni çağırdığı için piş-
man olmuş.

Tuğba

Zeynep

Sinem

Fatma

Keşke sinemaya gitmeden önce sana 
gelseydim.
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1. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin öznel (Ö) 

ya da nesnel (N) olma durumları işaretlene-
cektir.

Buna göre, tablo nasıl olmalıdır?

A)  B) 

C)  D) 

2. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi “doğru-
dan anlatım” yapmıştır?

A) Aslı  B) Barış
C) Sevgi D) Bilal

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne-
den-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bu işi yapabilirsin ama dikkatli olmalısın.
B) Gelecek hafta ünlü yazar okulumuzu zi-

yaret edecek.
C) Yazar bu öyküyü tamamlamak için yıllarca 

düşünmüş.
D) Vapura ilk kez bindiği için çok mutluydu.

4. Kasanın açılabilmesi için gereken şifre “abart-
ma” anlamı taşıyan cümlenin numarasının 
kullanılmadığı numaralardan oluşmaktadır.

1. Eşyaları defalarca yer değiştirdik.
2. İnsan sayısı yıldan yıla artıyor.
3. Söylediklerine gülmekten öldük.
4. Gezi için bütün sınıf dilekçe verdi.

Buna göre kasanın şifresi nedir?

A) 123 B) 134 C) 234 D) 124

5. I. Bu kitap o kitaptan güzeldir.
II. Otobüsler saat yedide daha kalabalık olu-

yor.
III. Kitabın her türüne bayılıyorum.
IV. Eskiden buralar yemyeşildi, dostlar.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “karşı-
laştırma” anlamı yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Ö N
Kitap üç bölümden oluşmuş.
Aşk şiirleri herkesi çok etkiler.
Gaziantep’in fıstığına doyum olmaz.
En çok yağış alan ilimiz Rize’dir.

Ö N Ö N

Ö N Ö N

Annem her zaman yemekleri-
mi bitirmemi söyler.

Babam ödevlerini zamanında 
yap, dedi.

Öğretmenim, Orhan Veli’nin şiirle-
rini sevdiğini, belirtti.

Ali, projede bana yardım edece-
ğini, söyledi.

Aslı

Sevgi

Barış

BilalÖRNEKTİR
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6. I. Nefret, gözü kör; kulağı sağır eder.

II. Nefret olmasa dünya daha güzel olur.
III. Nefret başarıya ulaşmamıza yardım ede-

bilir.
IV. Nefret gerçeklere ulaşmamızı engeller.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve IV.
C) II. ve III.  D) III. ve IV.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşamalı 
bir durum” vardır?

A) Bu ödevi bugün bitirmeliyim.
B) Adam giderek hızlandı, sonra durup dü-

şündü.
C) Fırtına köy halkını korkuttu.
D) Elindeki kağıtları düşürdü.

8. 

Ayşe Öğretmen’in tahtaya yazdığı cümle-
lerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

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

9. I. Günlük olaylarla ilgili halkı bilgilendirmek-
tedir haber yazısı.

II. Fıkra, gazete  ve dergilerde  günlük konu-
ları işleyen kısa yazılardır.

III. Eleştirmen, şiiri tarafsız gözle ele alma-
lıdır.

IV. Deneme herhangi bir konuda kişisel gö-
rüşlerin anlatıldığı yazı türüdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi “tanım” cümlesi değildir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.

10. Ayşe’nin kardeşi Ali, yine işe gitmedi.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan han-
gisi çıkarılamaz?

A) Ali daha önce de işe gitmemiş.
B) Ali bir işte çalışmaktadır.
C) Ali evin tek çocuğudur.
D) Ali ve Ayşe kardeştir.

11. I. yolu
II. uyanmaktır 
III. rüyaları
IV. en
V. gerçekleştirmenin

VI. kısa

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle an-
lamlı ve kurallı cümle oluşturduğumuzda 
sıralama nasıl olmalıdır?

A) III - V - IV - VI - I - II
B) III - V - I - IV - VI - II
C) I - II - IV - VI - III - V
D) V - IV - VI - I - II - III

1. 3 Ocak 1979’da dünyaya geldim.
2. İlk ve ortaöğrenimimi Gaziantep’te 
    tamamladım.
3. İnönü Üniversitesinde Türkçe öğ-
    retmenliği bölümünü bitirdim.
4. Şimdi Türkiye’nin en güzel yeri
    Ankara’da öğretmenlik yapıyorum.
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 

daha önce de yapıldığı anlamı yoktur?

A) Tatile yine Antalya’ya gidiyoruz.
B) Her zamanki gibi ön sıraya oturdu.
C) En sevdiği çikolatayı yedi.
D) Koroya gidecekler yeniden belirlendi.

13. “Sanatçı, her yandan gelen duyguları algıla-
yan bir anten gibidir.”
 Pablo Picasso
Pablo Picasso’nun söylediği bu söze an-
lamca en yakın cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sanatçı çağın problemlerine çözüm bul-
malıdır.

B) Sanatçı gerçekleri anlatmalıdır.
C) Sanatçı herkesin içinde bulunduğu duru-

mu anlar.
D) Sanatçı belli bir duyguyu anlatır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” 
anlamı vardır?

A) Odanı toplamanı bir türlü öğretemedim.
B) Oraya ulaşmak için sandalyeye çıkmalı-

sın.
C) Rüyalarımızın gerçekleştiğini bir düşün.
D) Eve gelince yine bize bağıracak.

15. İki arkadaş liseyi bitirdikten sonra, yurt dışın-
da eğitimlerine devam etmek üzere yıllardır 
harçlıklarını biriktirdiler.
Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Amaç-sonuç B) Neden-sonuç
C) Şart-sonuç D) Karşılaştırma
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-so-

nuç ilişkisi vardır?

A) Elbise diktirmek için terziye gittim.
B) Güzel bir şaka bulamadığım için üzgü-

nüm.
C) Hediye almadığım için bu soruya cevap 

vermeyeceğim.
D) Elbiseyi getirmek istersen ben evdeyim.

2. I. İstanbul güzel bir şehir fakat çok kalaba-
lık.

II. Çok cimri yalnız temiz bir kalbi var.
III. Rengi kötü ama çok kullanışlı.
IV. Beni sadece sen anlarsın.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren 
bir sözcük kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. 

Tabloda verilen eşleştimelerden hangileri-
nin yeri değiştirilirse doğru olur?

A) I. ve II. B) I. ve III.
C) II. ve IV. D) III. ve IV.

4. Hüseyin Rahmi Gürpınar, kadınlarla dolu çok 
kalabalık bir evde yetişti. Yemek yapmayı, 
dantel işlemeyi, kadınlara dair her şeyi ço-
cukluğunda öğrenmişti. Hatta romanlarında 
kadın karakterlerini çok iyi aktarması da buna 
bağlanır.
Bu metinde Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
kadın karakterleri iyi anlatmasının sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalabalık bir evde yetişmesi
B) İyi bir sanatçı olması
C) Hikâyelerinin çok güzel olması
D) Kadınlarla birlikte yetişmesi

5. I. Öğretmenimiz bir sizinle görüşebilir.
II. Öğretmenimiz bütün velilerle görüşür.
III. Öğretmenimiz herkes gibi sizinle de gö-

rüşür.
IV. Öğretmenimiz sizden başkasıyla görüşe-

mez.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III.
C) II. ve III. D) I. ve IV.

6. (1) Bu şehri en son çocukken görmüştüm. (2) 
Fakat şimdi görüyorum ki şehir o zamandan 
bu zamana çok değişmiş. (3) Bu değişim be-
ni mutsuz etti. (4) Eğer böyle giderse burası 
yaşanmaz hâle gelebilir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

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

Neden
Sonuç

Koşul
Sonuç

Amaç
Sonuç

I. Yarışmayı kazanırsam 
tatile gideceğim.

II. Sınava girmek için An-
kara’ya geldim.

III. Yemeğimi bitirmedim 
diye annem kızdı.

IV. Ankara’ya gelirseniz 
Anıtkabir’i ziyaret ede-
riz.ÖRNEKTİR
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7. 

Öğrencilerden hangisinin söylediği cümle 
doğrudur?

A) Filiz B) Ahmet
C) Eda D) Burcu

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 
söz konusudur?

A) Yarın annem uçakla buraya gelecek.
B) Bu kitap tam 300 sayfadır.
C) Bu film iki yılda çekilmiş.
D) Öğretmen dünya kadar ödev verdi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örtülü 
anlam” bulunmamaktadır?

A) Artık bana daha sıcak davranıyor.
B) Yarın hava daha sıcak olacakmış.
C) Akşam bize gelin de konuşalım.
D) Adam yine istenileni yapmadı.

10. Mahallede olanları ayrıntılarıyla anlattı.
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ne de olsa çocuklarla iyi ilişkiler kurar.
B) En azından herkesi bir dinleselerdi.
C) Bu konuyu uzun uzadıya konuşmamız 

lazım.
D) Sürekli aynı konudan bahsediyordu.

11. Aşağıdaki cümelerin hangisinde nesnel 
bir yargı vardır?

A) Bence şiir duyguların en güzel ifadesidir.
B) Olay yazılarının en güzeli masallardır.
C) Her yıl bizim köyde şenlik olur.
D) Kitap okumayanın hayata bakışı olumsuz-

dur.

12. I. Sınıfı geçtin mi sana telefon alacağım. 
(Koşul-sonuç)

II. Bizimkiler eve varmış olabilir. (Olasılık)
III. Bir ayakkabı bir insana ancak bu kadar 

yakışır. (Beğeni)
IV. Bizi her an görebilir. (Varsayım)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde 
hakim olan duygu hangisinde yanlış ve-
rilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Arkadaşlar, koşul (şart) cümlesine 
örnek verir misiniz?

Dinlerseniz size masal okurum.

Yarın lunaparka gideceğiz.

Ders çalışmak için eve gittim.

Bugün okula kadar yürüdüm.

Filiz

Eda

Ahmet

Burcu
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13. “Azra çalışkan, samimi ve efendi bir öğren-

cidir. - - - -” cümlesi aşağıdakilerden han-
gisiyle devam ettirilirse düşüncenin yönü 
değişmez?

A) Ne var ki B) Fakat
C) Ancak D) Çünkü

14. 

Pınar’ın bu sözünde anlatılmak istenen 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde en kap-
samlı şekilde ifade edilmiştir?

A) Sanatçı; vatanını, milletini anlatan kimse-
dir.

B) Sanatçı, insanların acılarını hissetmelidir.
C) Sanatçı, insanların duygularını anlatma-

lıdır.
D) Sanatçı; milletinin dağlarını, ovalarını an-

latmalıdır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçüm-
seme” anlamı vardır?

A) O da okuyacak da adam olacak.
B) Bu kadar bekledik ya gelmezse...
C) Bizim öğretmen, birkaç yılda çöküp yaş-

landı.
D) Ben onun suçlu olduğunu baştan biliyor-

dum.

16. 

Buna göre Fırat’ın söylediklerinden hangi-
si çıkarılamaz?

A) Okulumuzun masa tenisi takımı vardır.
B) Masa tenisi takımları erkekler ve kızlardan 

oluşmaktadır.
C) Masa tenisi takımı Türkiye grup şampiyo-

nasına katılmıştır.
D) Masa tenisi takımları grup şampiyonu ol-

muştur.

“Gerçek sanatçı; yaşadığı yerin dağ-
larını, ovalarını, halkının acılarını ve 
sevinçlerini anlatandır.”

Okulumuz kız ve erkek masa tenisi takı-
mı erkeklerde, Türkiye grup şampiyonu; 
kızlarda ise grup ikincisi oldu.
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PARAGRAFTA ANLAM (ANLATIM BİÇİMLERİ)1

1. Yarın annemin doğum günü. Çok heyecan-
lıyım. İlk önce çiçekçiye gidip annemin en 
sevdiği çiçeklerden oluşan bir buket siparişi 
verdim. Sonra pastaneye gidip pasta siparişi 
verdim. Kim bilir annem ne kadar sevinecekti!
Yukarıdaki metnin anlatım biçimi hangisi-
dir?

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

2. Ağabeylerim sinemaya gidiyordu. Beni gö-
türmeyeceklerini çünkü çok küçük olduğumu 
söylediler. Hangi filmdi bilmiyorum ama hiç 
sinemaya gitmemiştim. Ben bu duruma çok 
üzülmüştüm. Bir hafta ağabeylerime küsmüş 
ve onlarla konuşmamıştım.
Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

3. Voleybol altışar kişilik iki takım arasında topla 
oynanan bir oyundur. İlk kez 1964’te Tokyo’da 
düzenlenen olimpiyat oyunlarında resmî ola-
rak olimpiyat oyunu sayılmıştır. Oyunun bu-
günkü kuralları 1998’de Uluslararası Voleybol 
Federasyonunca belirlenmiştir.
Voleybol hakkında araştırma yapan spor-
culardan hangisi bu metnin anlatım biçi-
mini doğru söylemiştir?

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

4. Voleybol 18 m uzunluğunda 9 m eninde bir 
sahada oynanır. Voleybol topunun çevresi 65-
67 cm, ağırlığı 260-280 gr olmalıdır. Saha tam 
ortasından yerden yüksekliği 243 cm olan bir 
fileyle ikiye ayrılmıştır.
Bu metinde düşünceyi geliştirme yolların-
dan hangisi kullanılmıştır?

A) Tanık gösterme
B) Örnekleme
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Benzetme

5. Nasreddin Hoca’nın yaşamıyla ilgili bilgiler, 
halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden, 
söyletilerle karışmış, yer yer olağanüstü ni-
telikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, 
onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlana 
ile yakınlık kurduğu, kendisinden en az yetmiş 
yıl sonra yaşayan Timur’la konuştuğu, birkaç 
yerde birden görüldüğü bile vardır.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu me-
tinde kullanılan düşünceyi geliştirme yo-
lunu doğru söylemiştir?

A)

B)

C)

D)

Tanımlama

Benzetme

Karşılaştırma

Örnekleme
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PARAGRAFTA ANLAM (ANLATIM BİÇİMLERİ)
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1
6. Ezgi ve sözün birlikte hayat verdiği türküler, 

milletimizin tarih içindeki duygularını yüklediği 
bir arşiv niteliğindedir. Aşkı, acıyı, ayrılığı, gur-
beti, sılayı nasıl algılamamız gerektiğini bize 
türküler öğretir. Shakespeare onun için “Bir 
milletin türkülerini yapanlar, kanunları yapan-
lardan daha güçlüdür.” demiştir.
Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştir-
me yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanık gösterme B) Örnekleme
C) Benzetme D) Tanımlama

7. “Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası ol-
mak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha 
aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”
Atatürk’ün yukarıda kadınların önemi ve 
değeri ile ilgili söylediği sözünde düşün-
ceyi geliştirme yollarından hangisi vardır?

A) Örnekleme B) Karşılaştırma
C) Tanımlama D) Tanık gösterme

8. Saat, bir günün yirmi dörtte birine eşit zaman 
dilimi ve bunu göstermeye yarayan alettir. 24 
saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu 
yana kullanılmaktadır. Saatlerin zaman gös-
termek dışında da işlevleri vardır. Bir aracı za-
mana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak 
gösterilebilir.
Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştir-
me yolu hangisidir?

A) Tanık gösterme B) Karşılaştırma
C) Tanımlama D) Benzetme

9. Ela gözlü çok kişinin hayran olduğu güzellikte, 
hareketli, sevimli ve idealist bir genç kızla; sa-
rışın kıvırcık saçlı, mavi gözlü, nazik bir gencin 
aşkı da anlatılmıştır, Çalıkuşu adlı romanda.
Bu metinde kullanılan anlatım tekniği aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

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

10. Tezli romanın bir tehlikesi, kişiler arasındaki 
ilişkiyi ve olayları tezin doğrultusunda zor-
lamaya itmesidir. Halide Edip Adıvar da bu 
tehlikeyi savuşturamamıştır. Hissediyoruz ki 
olaylar yazarın kafasındaki bir görüşü dile ge-
tirmek için tertiplenmekte ve karakterler yaza-
rın tezi gereği evlendirilmektedir. Bu yüzden 
eser başarısını yitirmez mi?
Bu metinde kullanılan anlatım tekniği aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Açıklama B) Tartışma
C) Öyküleme D) Betimleme
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PARAGRAFTA ANLAM (ANLATIM BİÇİMLERİ)
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1
11. Vatanseverlik Atatürk’ün en önemli kişisel 

özelliklerinden biridir. Vatanını ve milletini en 
saf ve en derin duygularla sevmek onun en 
belirgin özelliğidir. Vatan müdafaasını hayat-
taki her şeyden üstün gören Atatürk, vatanı 
için canını dahi verebilecek bir kişiliğe sahiptir. 
Bu özelliği Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasın-
da da önemli rol oynamıştır.
Bu metnin anlatım tekniğini hangi öğrenci 
doğru cevaplamıştır?

A)

B)

C)

D)

Açıklama

Tartışma

Öyküleme

Betimleme

12. Bayramda biriktirdiğim harçlık-
larla ilk kez bir oyuncak araba 
almıştım. Tahtadan değil son çı-
kan, masmavi, önünde kocaman 
amblemli, jantları parlak, farları 
yanıp sönen uzaktan kumandalı 
bir araba.ÖMER

Ömer’in yazdığı bu metnin anlatım biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

13. Öğrencilerin ders çalışarak başarılı olacak-
ları söylenir. Doğru olabilir ama sadece ders 
çalışmak, soru çözmek öğrencileri geleceğe 
hazırlar mı? Öğrencilerin yaşayarak, gezilere 
giderek, deneyler yaparak, kendilerini ifade 
ederek başarıyı yakalamaları daha kolay de-
ğil mi?
Bu metnin anlatım tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

14. 23 Kasım 1906’da Adapazarı’nda dünyaya 
gelen Sait Faik Abasıyanık öykü, roman ya-
zarı ve şairdir. Türk hikâyeciliğinin önde gelen 
yazarlarındandır. Semaver, Mahalle Kahvesi, 
Son Kuşlar, Havada Bulut gibi hikâyeleri var-
dır.
Bu metnin anlatım tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

15. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya 
gidiyordu. Annesi de bu işe çok sevinmişti. 
Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalk-
tı. Yataktan yemek odasına kucak kucağa 
geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu 
sarmıştı…
Bu metnin anlatım tekniği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Betimleme B) Öyküleme
C) Açıklama D) Tartışma
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PARAGRAFTA ANLAM (ANA DÜŞÜNCE - YARDIMCI DÜŞÜNCE) 2
1. Unutmayalım, diller ulusların gece gündüz 

yanan kandilleridir. Ülkeme gelenler benim 
kedilerimi, sokak lambalarımı söndürüyorlar-
sa benim anamdan, atalarımdan öğrendiğim 
güzelim Türkçeye bir çeşit “soykırım” uygu-
luyorsa onlara karşı savaş vermemiz gerek-
mektedir.
Bu metinde anlatılmak isteneni en iyi açık-
layan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkeye gelenlerin dili iyi kullanmaması
B) Dilin bir ulusun kandili olması
C) Türkçemize sahip çıkmamız gerektiği
D) Türkçeyi atalarımızdan öğrenmemiz ge-

rektiği

2. Leonardo da Vinci, bilimsel deneyimlerini 
eserlerinde kullanan ender sanatçılardan bi-
riydi. Eserlerinde özellikle de izleyicinin üze-
rindeki optik etkiye önem veren ve üç boyutlu 
görüntülere yaklaşmaya çalışan bir ressamdı.
Bu metinde Leonardo da Vinci’yi diğer sa-
natçılardan ayıran hangi özellikten bahse-
dilmemiştir?

A) Mona Lisa adlı tabloyu yapmış olması
B) Bilimsel deneyimlerini eserlerinde kullan-

ması
C) İzleyicilerin üzerindeki etkiye önem ver-

mesi
D) Optik etkiye ve üç boyutlu görüntüye yak-

laşmaya çalışması

3. Yakup Kadri’nin 1922’de yayımlanan “Yaban” 
romanı, yazarın en beğenilmiş ve en çok 
okunmuş yapıtıdır. Bunda, konusunun 1930’lu 
yılların toplumsal düşüncelerine denk düşme-
si kadar yazarın öteki yapıtlarına göre daha 
basit, okunması daha kolay olması da etkin 
olmuştur.
Bu metinde “Yaban” romanının beğenil-
mesi ve çok okunması aşağıdakilerden 
hangisine bağlanmıştır?

A) Sadece 1930’lu yılların toplumsal düşün-
celerine yer vermesine

B) 1922’de yayımlanmış olmasına
C) Güzel bir yapıt olmasına
D) Öteki yapıtlardan daha basit, okunması-

nın daha kolay olmasına

4. İnsanoğlu geçmişten günümüze hep bilginin 
peşindedir. Her şeyi bilmek, keşfetmek ister. 
Bilimin, teknolojinin gelişmesi hep bu isteğin 
sonucudur. İnsanoğlu ne kadar bilmek isterse 
teknoloji de o kadar gelişir.
Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsanoğlu her şeyi bilmek ister.
B) Bilim ve teknoloji çok gelişmiştir.
C) İnsanoğlunun bilmek istemesi teknolojiyi 

geliştirmiştir.
D) Teknolojinin gelişmesi geçmişten günü-

müze bir birikimin ürünüdür.
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2 PARAGRAFTA ANLAM (ANA DÜŞÜNCE - YARDIMCI DÜŞÜNCE)

5. Konuşmak; derdini anlatmak, kendini ifade 
etmek, sohbet etmek için kullandığımız bir 
özellik. Keşke konuşmayı sevdiğimiz kadar 
dinlemeyi de sevsek. Ne güzel olurdu dinle-
meyi başarabilsek.
Bu metnin yazarı aşağıdakilerin hangisin-
den yakınmaktadır?

A) Çok konuşmaktan
B) Dinlemeyi bilmemekten
C) Konuşmayı çok sevmekten
D) Derdimizi anlatmaktan

6. Yazarlarımızın çoğunun yeni dile karşı koy-
maya kalkmalarının, o yazarlar için büyük bir  
kötülüğü oluyor. Dil için de kötülüğü oluyor 
çünkü yeni dil, yazarların, yani kendisini asıl 
kullanacak kimselerin payı olmadan kuruluyor.
Bu metinde yazar aşağıdakilerden hangi-
sini eleştirmektedir?

A) Yeni dilin karmaşık olmasını
B) Yeni dili herkesin kullanıyor olmasını
C) Yazarların yeni dilin oluşumuna katkı sağ-

lamamasını
D) Yazarların yeni dili çok kullanmasını

7. Bir fırıncı çırağı, Tolstoy’un bir hikâyesini okur-
ken öyle kendinden geçer ki acaba kağıdın 
içinde büyülü bir şey mi var diye havaya kal-
dırır bakar. Tabii beyaz sayfa üzerinde siyah 
harflerden başka bir şey göremez.
Bu metinde altı çizili söz öbeğiyle Tols-
toy’un hikâyelerine yönelik anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oldukça etkileyici bir şekilde anlatması
B) Durumlara farklı açıdan yaklaşması
C) Dilin çok anlaşılır olması
D) Hikâyenin çok akıcı olması

8. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorunu çö-
zümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi 
dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı 
dinleyin. Sonra da düşünün ve sorular so-
run… neden, nasıl, nerede?
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
öneminden bahsedilmemiştir?

A) Düşünmenin B) Dinlemenin
C) Soru sormanın D) Konuşmanın 

9. ve 10. soruları aşağıdaki metne göre
cevaplayınız.

Herkesin bildiği, günlük hayatta kullandı-
ğı kelimelerin, hayal mekanizmasını daha 
çabuk harekete geçireceği gayet tabidir. 
Bundan dolayı büyük yazarlar, yeni keli-
meler icat etmekten çok herkesin bildiği 
kelimelerle yeni dünyalar yaratır.

9. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Büyük yazar olanı olduğu gibi anlatır.
B) Büyük yazar olmak kolaydır.
C) Büyük yazar herkesin anlayacağı ve bildi-

ği kelimeleri kullanır.
D) Büyük yazar günlük hayatı anlatır.

10. Bu metinde altı çizili söz öbeği ile anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcı eserler ortaya çıkarmak
B) Kimsenin bilmediği konuları anlatmak
C) Akıcı şekilde konuları anlatmak
D) Doğal bir şekilde konuları anlatmak
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2
11. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlat-

mayan; duygularımızı tıpkı hayatta olduğu 
gibi duyurmayan; üzüntülerimizi açık açık 
yansıtmayan edebiyat, hayat ile ilgisiz sahte 
edebiyattır.
Bu metne göre edebiyatın sahte olmaması 
için aşağıdakilerden hangisi gerekli değil-
dir? 

A) Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle an-
latmak

B) Duygularımızı tıpkı hayatta olduğu gibi 
duyurmak

C) Üzüntüleri açık açık yansıtmak
D) Sevinçlerimizi gizli tutmak

12. Jül Sezar bir muharebeden Roma’ya döner-
ken harap bir köy görmüş ve şöyle demiştir: 
“Roma’da ikinci olmaktansa bu köyde birinci 
olmayı tercih ederim.”
Jül Sezar’ın bu cümlesiyle aşağıdaki cüm-
lelerin hangisi aynı doğrultudadır?

A) Hayatta her zaman birinci olmak önem-
lidir.

B) Sınavda geçer not alsam bana yeter.
C) Yarışmada arkadaşımın birinci olması be-

ni de mutlu etti.
D) Maçta yenildik ama ezilmedik.

13. Bir öğretmen öğrencisine sorar: “Anlattığım 
konuyu anladın mı?” Öğrenci: “Anladım.” diye 
cevaplar.
Öğretmen: “Hiç zannetmiyorum. Anlamış 
olsaydın gülümserdin. İnsan yeni bir şey öğ-
rendiğinde yüreğine bir tat düşer. Yürekteki o 
lezzet, yüzde tebessüm haline dönüşür.” der.
Bu metinde öğretmen, öğrenmenin hangi 
yönünü vurgulamıştır?

A) Yeni bir şey öğrenmek insanı mutlu eder.
B) Öğrenmek hayatı kolaylaştırır.
C) Öğrenmek bir zekâ işidir.
D) Öğrenmek çalışmakla pekişir.

14. Kirlenmiş bir madeni parayı bir bardak kolanın 
içine atalım. Ertesi sabah bardaktan çıkardı-
ğımız paranın temizlenmiş olduğunu görürüz. 
Kolanın asidi, paranın kirini ve pasını bile 
aşındırabilir.
Yukarıdaki verilen bilgilerden yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Kola asitli bir içecektir.
B) Kola temizlik amaçlı kullanılabilir.
C) Kola şekerli bir içecektir.
D) Kola pas çözmede etkilidir.

15. Dünya döner, mevsim döner
Başım döner, yar dönmez.

Bu şiire göre şair hangi duyguyu yaşa-
maktadır?

A) Özlem B) Umutsuzluk
C) Heyecan D) Üzüntü 

16. Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin tarafından 
1922’de yazılmış bir romandır. Türk edebiya-
tının en çok sevilen klasik eserleri arasında 
yer alır. Ağırlıklı olarak Anadolu’da geçen ve 
arka planda Osmanlı’nın son yıllarını anlatan 
bir romandır. Eser, romanın ana kahramanı 
Feride’nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır.
Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Betimleme B) Tartışma
C) Öyküleme D) Açıklama 
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PARAGRAFTA ANLAM (ANA DÜŞÜNCE - YARDIMCI DÜŞÜNCE)3

1. Kalbimiz çırpınıyordu andıkça,
Gözlerde zaferin nuru yandıkça
Üstünde bu bayrak dalgalandıkça
Gönlümüz rahattır toprak altında

 Faruk Nafiz Çamlıbel
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yaşama sevinci
B) Vatan sevgisi
C) İnsan sevgisi
D) Umut

2. En eski kahve yapma yollarından biridir cez-
vede kahve yapma. Telvesi altında biriktiği 
için tadı yoğun ve zengindir. Kahvenin taşma-
masına dikkat etmeniz gerekir. Cezvelerin ço-
ğu küçük olduğundan kalabalık misafirleriniz 
olduğunda birçok kez Türk kahvesi pişirmeniz 
gerekir.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Türk kahvesinin yapılışı
B) Misafirlere Türk kahvesi sunulması
C) Türk kahvesinin cezvede yapıldığı
D) Türk kahvesini pişirme yöntemleri

3. Fıstık içerdiği zengin besinler yardımıyla 
sağlığımıza katkıda bulunur. Mide kanserine 
yakalanma riskini azaltan fıstık, cilt sağlığını 
korur, kalp sağlığına iyi gelir. Sağlıklı gelişme-
ye yardımcı olur.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Fıstığın zengin besinler içermesi
B) Fıstığın sağlığa faydaları
C) Sağlıklı olmak için fıstık yemek gerektiği
D) Fıstığın önemli bir besin kaynağı olduğu

4. Ömer Seyfettin konusunu tarihten alan hikâ-
yeler de yazmıştır. Bu hikâyelerin amacı Türk 
devletinin güçlü yönlerini öne çıkarmaktır. 
Devlet adamları, askerler bu öykülerin ana 
kadrosunu oluşturmaktadır.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden 
söz edilmiştir?

A) Ömer Seyfettin’in iyi bir yazar olduğundan
B) Ömer Seyfettin’in sadece hikâye yazdı-

ğından
C) Ömer Seyfettin’in anlaşılır eserler yazdı-

ğından
D) Ömer Seyfettin’in tarihî hikâyeler de yaz-

dığından

5. Telkari, Mardin yöresine ait bir gümüş işleme 
sanatıdır. Ayrıca Ankara’nın ilçesi olan Bey-
pazarı’nda telkari sanatı geliştirilerek değişik 
süsleme ve desenlerle günümüze kadar geti-
rilmiştir. Beypazarı’nda hâlâ bu işi yapan 80 ila 
120 arasında atölye vardır. Telkari ince gümüş 
tellerinin birleştirilmesiyle yapılmaktadır.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Telkari sanatının Mardin’e ait olduğu
B) Telkari sanatının Beypazarı’nda da yapıl-

dığı
C) Telkari sanatının ne olduğu ve nerelerde 

yapıldığı
D) Telkari sanatını yapan insanlar
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6. Dönülmez akşamın ufkundayız.

Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm,
Nasıl geçersen geç!

 Yahya Kemal Beyatlı
Bu dizelerde şairin içinde bulunduğu duy-
gu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Umutsuzluk B) Çaresizlik
C) Ölüm korkusu D) Özlem 

7. Dünyanın pek çok yerinde kullanılan eşekler 
birbirinden farklı özelliklere sahip türlerden 
oluşmaktadır. Evcillerinin yanı sıra yabani 
olanları da vardır. Yabani eşekler, doğada 
grup halinde gezen, evcilleştirilemeyen tür-
lerdir. Türkiye’de özellikle Amasya Merzifon 
civarında bakılan, yetiştirilen eşekler, özel 
çiftliklerde büyütülmektedir.
Bu metinden eşeklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A) Eşeklerin farklı özelliklere sahip türleri var-
dır.

B) Eşek, Türkiye’de özellikle Amasya civarın-
da bakılır ve yetiştirilir.

C) Eşekler kırsal kesimlerde tarla ve taşıma 
işine yardımcı olur.

D) Yabani eşekler grup hâlinde gezip evcil-
leştirilemezler.

8. Dikkat eksikliği kişinin özelllikle sevmedi-
ği işlere odaklanamama, sevdiği işlere ise 
aşırı odaklanma kusurudur. Dikkat eksikliği 
olan çocuklar zaman planlamasında zorluk 
çekerler ve anne babaları tarafından sürekli 
uyarılırlar.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Dikkat eksikliğinin ne olduğu
B) Ülkemizdeki dikkat eksikliği sorunu
C) Anne babaların dikkat eksikliğine karşı 

bakış açısı
D) Zamanı planlamak

9. Bakırcılık, bakırın çeşitli tekniklerle işlenerek 
mutfak ve süs eşyalarına dönüştürüldüğü ge-
leneksel mesleklerden biridir. Yapılan arkeo-
lojik kazılar bakırın MÖ 7 bin yılında ilk olarak 
Anadolu’da kullanıldığını ortaya koymuştur. 
Yoğun üretimin yapıldığı geçmiş dönemlerde 
birçok Anadolu şehrinde bakırcılar çarşısı ve 
bakırcı esnaf birlikleri oluşmuştur.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Bakırcılık mesleğinin günümüzdeki duru-
mu

B) Bakırcılık mesleği yapan insanlar
C) Bakırcılık adının nereden geldiği
D) Bakırcılığın tarihi ve ne olduğu
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10. Zararlı bir alışkanlık, yazıp bozmak. Bir satır 

bozuk oldu mu hemen o yaprağı yırtmak. Bir-
kaç yaprak yırtınca da o defteri kaldırıp atmak.
 Hasan Ali Yücel
Bu metinde anlatılan durum aşağıdakiler-
den hangisinde vardır?

A) Her şeyimi harcadım, biraz savurganlık 
yaptım.

B) O beceriksiz adam hiçbir şey yapamaz.
C) Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar.
D) İçindeki hırçınlık bir türlü geçmedi.

11. • Gölge oyununun kahramanları Karagöz 
ve Hacivat, taklit ve atışma yaparak izle-
yenleri güldürür.

• Orta oyunu, ortada oynanan oyun anlamın-
dadır. Orta oyununda Pişekar ve Kavuklu 
adlı iki kahraman vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu iki gösteri sa-
natının ortak özelliklerindendir?

A) İki oyun da ortada oynanır.
B) Her iki oyunda da iki temel tip vardır.
C) İki oyunda da karakterler aynıdır.
D) Her iki oyunda da kuklalar oynatılır.

12. İyi bir dinleyici sabırlıdır. Konuşanı sonuna ka-
dar dinler. Konuşanla aynı fikirde olmayabilir. 
Ama hiçbir zaman onun sözünü kesmez. Eğer 
soracakları varsa bunları konuşma bittikten 
sonra sorar.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi iyi 
bir dinleyicinin özelliği olamaz?

A) Aklına takılan soruları konuşma sonunda 
sorması

B) Konuşmacıyla aynı fikirde olması
C) Konuşmacının sözünün bitmesini bekle-

mesi
D) Konuşanı sabırla dinlemesi

13. Fıkra, bir yazarın herhangi bir konu hakkında 
yazdığı fikir yazılarıdır. Genellikle gazetelerde 
yayımlanır ve günlük konular ele alınır. Olaylar 
kişisel bakış açısıyla işlenir. Amaç okuyucuya 
güncel sorunları tanıtmak, bu sorunlar hak-
kında düşünceleri, derinliğe inmeden söyle-
mektir.
Bu metinde “fıkra” ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Güncel konuları işlediğine
B) Olayları kişisel bakış açısıyla işlemesine
C) Alaycı bir şekilde yazıldığına
D) Gazetelerde yayımlandığına

14. Soichiro Honda’nın hikâyesi, Toyota firmasıyla 
iş görüşmesine gitmesiyle başlıyor. Honda’ya 
iş için uygun olmadığını söyleyerek onu geri 
çeviriyorlar. Honda ise vazgeçmiyor ve Toyota 
ile rekabete girerek kendi firmasını kuruyor ve 
böylece Honda markası doğuyor.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Başarıya ulaşmak için vazgeçmemeliyiz.
B) Başarısızlıktan yılmamalıyız.
C) Hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyız.
D) Sonucunu bilerek bir işe girmemeliyiz.
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PARAGRAFTA ANLAM (PARAGRAFTA YAPI) 4
1. I. Bu köyün adı Şirince’dir.

II. İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı bir köy.
III. Sabah buraya vardığınızda muhteşem 

restore edilmiş evler karşılar sizi.
IV. Selçuk’tan bu köye gitmek 10-15 dakika-

yı geçmez.
V. Akşam şöyle kum üzerinde yavaş yavaş 

pişen Türk kahvesi içince Şirince’de bütün 
yorgunluğunuz biter.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden an-
lamlı bir metin oluşturabilmek için doğru 
sıralama nasıl olmalıdır?

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

2. (I) Dünya üzerinde, karada ve denizde mey-
dana gelen sıcaklık artışına küresel ısınma 
denir. (II) Sıcaklık ilerleme kaydettikçe dünya 
kötü senaryolar görecektir. (III) Bunlar dünya 
için oldukça kötü sonuçlardır. (IV) Küresel 
ısınma için çeşitli çözümler ve önlemler bulun-
makta ama insanlar ve yönetimler çok duyarlı 
olmamaktadır.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istendi-
ğinde ikinci paragraf numaralanmış cüm-
lelerden hangisiyle başlar?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. I. Bu nedenle başarana kadar vazgeçme-
den elimizden gelen her şeyi yapıp çalış-
mayı bırakmamalıyız.

II. Bütün başarı hikâyeleri başarısızlıklar 
karşısında yılmamakla başlar. Bunu anla-
dığımızda her şeyin üstesinden geleceği-
mizi de anlarız.

III. Örneğin, Edison’a bir gün asistanı: “Artık 
bu işten vazgeçsek.” deyiverdi. “Çünkü şu 
ana kadar iki bin deney yaptık ve hiçbir 
sonuç alamadık.” dedi. Eğer Edison vaz-
geçseydi belki adını bile bilmeyecektik.

Yukarıdaki numaralanmış metinlerle an-
lamlı bir paragraf oluşturabilmek için doğ-
ru sıralama nasıl olmalıdır?

A) I - II - III B) II - I - III
C) I - III - II D) II - III - I

4. (I) Kurt, taze kan kokusunu alınca hızlandı. 
(II) Karın üstünde koşuyordu. (III) Genç adam, 
onun geldiğini görünce korkuya kapıldı. (IV) 
Kurt, kendi türünün en büyük ve en vahşisidir. 
(V) Tüfeğini hazırlayıp bekledi. (VI) Bu arada 
kurtun gelişini gözlüyordu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir parag-
rafın giriş cümlesi olabilir?

A) Hâlbuki ben ne o kadar çalışkanım ne de 
zekiyim.

B) Evimizin en güzel çiçeği oydu.
C) Bana göre de insanlar birbirini yeteri ka-

dar dinlemiyor.
D) Fakat burada anlatılan sadece onu değil, 

herkesi ilgilendiriyor.
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6. (I) Elle çizilerek yapılan resimlerin, canlandır-

ma metadoyla hareketlenmesine çizgi film de-
nir. (II) Çizgi film, Çin’in ve Türklerin eski gölge 
oyunlarına dayanır. (III) 19. yüzyılın başlarında 
Fransız Emile Reynaud’un çalışmalarıyla hız 
kazanır. (IV) Yine ilk çizgi film denemeleri 
1908 senesinde Fransızlar tarafından ger-
çekleştirilmiştir.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istendi-
ğinde ikinci paragraf numaralanmış cüm-
lelerden hangisiyle başlar?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

7. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Denizin içindeki 
yavru balıkların kaçıştıklarını görüyordum. Su 
biraz soğuktu ama yüzmeyi çok seviyordum. 
Yorulunca sudan çıktım, annemin hazırladığı 
çok lezzetli, hafif acı sarmalardan yedim. Ak-
şam eve dönerken çok güzel bir gün geçirdi-
ğim için çok mutluydum.
Yukarıdaki metinde hangi duyuya ait özel-
likten yararlanılmamıştır?

A) Görme B) İşitme
C) Tatma D) Dokunma

8. Tablo: Bahçedeki meyve ağaçları

Yukarıdaki tablo incelendiğinde hangi bil-
giye ulaşamayız?

A) Bahçede 45 meyve ağacı vardır.
B) Kiraz ve kayısı ağaçlarının sayısı aynıdır.
C) Elma ağacı, armut ağacının iki katıdır.
D) En fazla elma ağacı vardır.

9. Aşağıdaki sütun grafiğinde çiftlikte bulunan 
hayvanların sayısı verilmiştir.

  

35
30
25
20
15
10
5
0

Çiftlikteki hayvan sayısı

İnek
Çiftlikteki 
hayvanlarKoyun Tavuk At

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Çiftlikte en çok tavuk vardır.
B) Çiftlikte koyunların sayısı atların iki katıdır.
C) Çiftlikte en az at vardır.
D) Çiftlikte tavuktan sonra en fazla koyun 

vardır.

10. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cüm-
lesi bir metnin son cümlesi olabilir?

A)

B)

C)

D)

Başarılı insanları şöyle tanım-
layabiliriz.

Küçük kız ölmesinler diye onla-
rı denize almaya başladı.

Böyle düşünen insanları bulup 
bazı şeyler söylemek istiyorum.

Sonuç olarak dünyayı değiştirmek 
için önce kendimizi değiştirmeliyiz.

Ağaçlar Sayısı
Elma 20
Kiraz 5
Kayısı 5
Armut 10
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11. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım farklı 

bir kişi ağzıyla yapılmıştır?

A) 

B) 

C) 

D) 

12. Bugün yaşamayı seviyorum.
Yarın da bir neden bulur severim.
Daha sonra yeniden keşfeder,
Yeniden severim.
Benim sevmekten başka işim yok ki.

 Cemal Süreya
Bu dizelerde anlatılanlardan hareketle 
şairin hangi durum içinde olduğu söyle-
nemez?

A) Mutlu B) Yaşamı seven
C) Sevgi dolu D) Karamsar 

13. Mendil Kapmaca Oyunu için oyuncular iki 
gruba ayrılır ve karşılıklı olarak sıra halinde 
dizilirler. İki sıranın ortasına çizgi çekilir ve 
kaptan seçilir. Kaptan bu çizginin üzerinde 
mendili elinde tutarak oyuncuların isimleri-
ni söyler. İki gruptan da oyuncular koşar ve 
mendili kapmaya çalışır. Mendili kapamayan 
oyuncu mendili kapan oyuncuyu kovalar. 
Mendili kapan oyuncu yakalanmadan yerine 
dönerse onu kovalayan oyundan çıkar. Eğer 
yakalanırsa oyundan kendisi çıkar.
Bu metinde “Mendil Kapmaca Oyunu”yla 
ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?

A) Oyunun nasıl oynandığına
B) Kimin oyundan çıkacağına
C) Oyunu kimin kazandığına
D) Kaptanın ne yapması gerektiğine

14. Ali, kağıda bir paragrafın giriş ve sonuç bö-
lümleri olabilecek cümleler yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın 
giriş cümlesi olabilir?

A) Köy uzaktan çok güzel görünüyordu.
B) Bunları göz önünde bulundurursak bu 

hikâye gerçekleri yansıtmayacağa ben-
ziyor.

C) Böylece bu konudaki fikirlerini söyledi.
D) Oysaki düşünceleri böyle olmamalıydı.

Tatil gelip çatmıştı. Bavullarımızı 
toplamıştık. Hemen yola çıktık. Ba-
baannem bizi görünce ne kadar sevi-
necekti kim bilir!

Soğuk bir kış günü ekmek almak için 
bakkala gittim. Dönerken karşıma ko-
caman bir köpek çıktı ve elimdeki ek-
meğin birini alıp uzaklaştı.

Ahmet ayağa kalktı, çok kızgındı. Ba-
basına cevap vermek istiyordu. Ama 
kendine hakim olmak zorunda oldu-
ğunu da biliyordu. Yoksa durum daha 
da kötüleşecekti.

Yemekten sonra tabakları kaldırıp bu-
laşık makinesine koymalıyım. Yoksa 
annem hemen sinirlenir, küplere bi-
nerdi.
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