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  1 SÖZCÜKTE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük-
lerin hangisi mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) İçeriden acı bir çığlık duyuldu.
B) Biberin acısı dilimi yaktı.
C) Turşunun acısı mideme dokundu.
D) Annem acı biber salçası aldı.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “dal-
mak” sözcüğünün anlamıyla cümledeki 
kullanımı birbirine uymamaktadır?

Kullanım Anlam

A) Araba bahçeye 
hızla daldı.

Girmek, giriver-
mek

B) Uzaklara derin 
derin daldı.

Kendini bilmez 
duruma gelmek

C) Suya usulca 
daldı.

Suyun içine 
bütün vücuduy-
la girmek

D) Resmin karşısın-
da uzaklara daldı.

Bir yerin içine 
girmek

3. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde temel anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Kedinin kuyruğu kapıya sıkıştı.
B) Uçurtmanın kuyruğu koptu.
C) Peşine kuyruğunu da takıp getirmiş.
D) Onun kuyruk acısı geçmişten geliyor.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük yan anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Kör makasla kumaşı kesmeye çalışıyor.
B) Maça gidemeyince biletlerimiz yandı.
C) Bugün dersimizde ışık konusunu 

işleyeceğiz.
D) Doğru haber veren gazeteler de var.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Yukarı sokakta teyzemler oturuyor. 
B) Adana’ya daha sıcak olduğu için gittik.
C) Oya’nın bu soğuk davranışları herkesi 

rahatsız etmişti.
D) Cebimde para hiç kalmadı.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han-
gisinin yerine eş anlamlısı getirilemez?

A) İtfaiye gerekli önlemi almakta geç 
kalmıştı.

B) Ahmet bu olaya tanık olmuştu.
C) Böyle bir olasılık her zaman vardır.
D) Bu işin altından senin çıkacağını 

biliyordum.
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SÖZCÜKTE ANLAM   1 
7. 1. Zengin - Yoksul

2. Kalın - İnce
3. Sık - Seyrek
4. Denk - Eşit
Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangi-
sinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

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

8. G M

Her zamanki gibi keskin 
sözlerle cevapladı.

Keskin uçlu bir bıçak al.
Odanın içinde keskin bir 
koku var.
Dikkat et makas çok kes-
kin.

Yukarıdaki cümlelerde “keskin” sözcüğü 
gerçek anlamda kullanıldıysa “G” harfinin 
mecaz anlamda kullanıldıysa “M” harfinin 
olduğu bölüme “✓” işareti konacaktır.
Buna göre doğru işaretleme hangi se-
çenekte gösterilmiştir?

A)  B) 

C)  D) 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Dikmen Vadisi yakınlarında bir ev 
aldım.

B) Turnuvalarda penaltıyı Kayra attı.
C) Annem sütçüden günlük süt alıyor.
D) Derste üçgenleri gördük.

10. “Kırmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Akşamdan bu yana herkesin kalbini 
kırdı.

B) Buzlu yolda koşarken düşüp bacağını 
kırdı.

C) Masadaki tabak yere düşüp kırıldı.
D) Ağacın dalını çocuklar kırdı.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğer-
leriyle aynı kavram alanına girmez?

A) Kırmızı B) Sarı
C) Turuncu D) Çiçek

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fut-
bol ile ilgili bir terim kullanılmamıştır?

A) Penaltı son on dakikada geldi.
B) Çocuklar pencereye kartopu atmış-

lardı.
C) Hakem maçı berabere bitirdi.
D) Sahada birkaç futbolcu kalmıştı.

G M
✓

✓

✓

✓

G M
✓

✓

✓

✓

G M
✓

✓

✓

✓

G M
✓

✓

✓

✓

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



Test
SÖZCÜKTE ANLAM

11

M
ur

at
 Ö

ğr
en

ci
m 

Tü
m 

De
rsl

er 
So

ru
 B

an
ka

sı

  2 
1. 

Kardeşim küçük bir 
burun operasyonu 
geçirdi.

Burun sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 
hangisinde Elif’in cümlesinde kullandı-
ğı anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çok para kazanınca burnu büyüdü.
B)  Bu çalışmada burnunun dikine gitti.
C) Hayatı onun burnundan getirdi.
D) Burnunu sile sile yara yaptı.

2. “Küçük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Küçük hayallerle bile mutlu oluyorum.
B) Küçük ayakları, çok üşümüştü.
C) Küçük bir eve, taşınmıştı.
D) Küçük bir topluluk, evin önünde 

toplanmıştı.

3. “Gencin bütün gayesi annesine ev almak-
tı.” Bu cümledeki altı çizili sözcüğün 
yerine aşağıdakilerden hangisi getiri-
lirse cümlenin anlamı değişmez?

A) arzusu B) çabası
C) amacı D) sorunu

4. 

Verilen bulmacada aşağıdaki kavram-
lardan hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) UYSAL B) YOLCULUK
C) ASABİ D) TİTİZ

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Karenin iç açıları toplamı 180‘dir.
B) Takım son anda gelen penaltı için 

seviniyordu.
C) Parkta dolaşırken arkadaşlarla 

karşılaştık.
D) İki perdelik bir oyunda yer almıştır.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmış-
tır?

A) Ey Türk’ün güneş oğlu
 Yurdun güzellik dolu.
B) Toprağın gül kokulu
 Cennettir Anadolu.
C) Dağ yayla sonra deniz
 Marmara, Karadeniz...
D) Değmesin gönlüne keder
 Neşe ile dolsun evler.

A S K E R İ S

N E Z İ K L İ

L Y S A K İ N

A A N L A M İ

M H A Z I I R

L A Y I K I L

I T I R L I I
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7. Bu kadar yemeğin içinde sa-

dece bir çorba içti.1

Çocuklara bu haber geç 
erişmiş.2

Özgürlük dediğin şey bizim 
kaderimizdi.3

Ulaşmak

Hürriyet

Yalnızca

Vazife

Numaralandırılmış cümlelerdeki altı 
çizili sözcükler eş anlamlarıyla eşleş-
tirildiğinde hangi sözcük dışta kalır?

A) Yalnızca
B) Ulaşmak
C) Vazife
D) Hürriyet

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş-
tah” kelimesi mecaz anlamıyla kulla-
nılmıştır?

A) Kardeşim iştah şurubu içmeye başladı.
B) Hastalığım süresince iştahım kesildi.
C) Büyük bir iştahla yeni evlerine taşındılar.
D) Dedem çok iştahsız bir insandı.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han-
gisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Teyzem tam bir kara gün dostudur.
B) Karanlık işlerle uğraşmanı istemiyorum.
C) İnce davranışlarıyla herkesin sevgisini 

kazanmıştı.
D) Eline kalın bir sopa almıştı.

10. Yaylaya doğru yola çıkıyorum.

Ekmek var torbamda.

Kuzular çay kenarlarında.

Hepsine selam veriyorum.

1

2

3

4
Numaralı dizelerin hangisinde eş sesli 
bir sözcük yoktur?

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

11. Sıcak bir tebessüm ile herkesin kalbini 
kazandı.
Bu cümledeki “sıcak” ve “kazanmak” 
sözcüklerinin anlam özelliği aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Eş anlamlı sözcüklerdir.
B) Sesteş sözcüklerdir.
C) Gerçek anlamda kullanılmışlardır.
D) Mecaz anlamda kullanılmışlardır.

12. “Dil” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde diğerlerinden farklı anlam-
da kullanılmıştır?

A) Çorba içerken dili yanmıştı.
B) Dilinde ufak yaralar çıkmıştı.
C) Patatesleri ince ince dil de getir.
D) Susuzluktan dili damağına yapışmıştı.

13. “Uzak” ile “Irak” sözcükleri arasında an-
lamca bir ilişki vardır.

“Sakin” sözcüğü ile aşağıdakilerden 
hangisi arasında benzer bir ilişki var-
dır?

A) Uysal B) Haylaz
C) Uyumlu D) Hoş
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1. 

dolu saklı sıcak kar

1 2 3 4

Balonlarda yazılı olan sözcüklerden 
hangilerinin eş anlamlısı vardır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bugün çarpma ile ilgili problemler 
çözeceğiz.

B) Annem perdelik kumaş almış.
C) Takım penaltı ile galibiyet aldı.
D) Şarkının notalarını mırıldamaya 

başlamıştı.

3. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin an-
lam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Tasa - Keder
B) Özgürlük - Hürriyet
C) Millî - Manevi
D) Görev - Vazife

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki-
lemeyi oluşturan sözcükler zıt anlamlı 
değildir?

A) Senden ses soluk çıkmadı.
B) İleri geri konuşmaları bizi çok rahatsız 

etti.
C) İyi kötü günler yaşamıştı.
D) Düşe kalka geldik biz bu günlere.

5. “Arkadaşlarımız da kurumun menfaati için 
çalışıyordu.” Bu cümledeki altı çizili söz-
cüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) çıkar
B) durum
C) başarı
D) seviye

6. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz-
cüklerden hangisinin zıt anlamlısı yok-
tur?

A) Senin bu sessiz hâlin herkesi üzüyor.
B) Kibar davranışların bizi çok mutlu etti.
C) Kötümser insanlardan uzak dur.
D) Kapıyı açık bırakmıştım.
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7. 

Tahtada yazılı sözcüklerden hangilerini 
silersek sadece eş sesli sözcükler kalır?

A) dal - dil - tart
B) son - sır - dil
C) dal - sır - dil
D) can - son - tart

8.   

Görselin karşıladığı sözcük hangi 
cümlede yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) Uykusuzluktan gözlerim kıpkırmızı 
olmuştu.

B) Çekmecenin gözü kırılmıştı.
C) Dedem göz ameliyatı geçirmişti.
D) Doktora göz muayenesi için gitmişti.

9. “Köprü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde temel anlamı dışında kul-
lanılmıştır?

A) Kasabayı şehre bağlayan küçük bir 
köprüydü.

B) Boğaziçi Köprüsü trafiğe yeni açılmıştı.
C) Yeni köprünün ayağı sallanıyordu.
D) Aramızdaki köprüleri son hareketiyle 

yıkmıştı.

10. Aşağıdaki tabloda altı çizili sözcüklerle 
ilgili işaretlemelerden hangisi yanlış-
tır? 

Yan Gerçek Mecaz
A) Yemeğe üç 

diş sarımsak 
eklemiştim.

   �

B) Salataya 
biraz sirke 
ekledim.

   �

C) Yeni evimize 
çabuk ısın-
mıştım.

   �

D) Dedem 
köyde tarım-
la uğraşıyor.

   �

11. 

Bu metinde kaç sözcük mecaz anlam-
da kullanılmıştır?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 
anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

A) Burçak, okulun en parlak öğrencisidir.
B) Hakem maçta taraf tuttu.
C) Her türlü notayı ayırt edecek kulak 

onda var.
D) Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor.

• dal 
   • can
  • son
• dil    
• sır

  • tart

Bütün ümidim kırılmıştı ama 
annem hiç vazgeçmemişti. 
Beni sıcacık gülüşüyle teselli 
etmeyi başarmıştı.
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1. 

Masa katı bir 
maddedir. 

Yemekte katı yağ 
kullanmak sağlığa 
zararlıdır.

Katı bakışlarından 
çocuklar çok 
korkmuştu.

Komşuları onun 
katı yürekli bir 
insan olduğunu 
söylüyor.

1

3

2

4

Numaralandırılmış kutucukların hangi-
lerinde “katı” sözcüğü mecaz anlamda 
kullanılmamıştır?

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

2. 

Bulmacada terim anlamda kullanılabi-
lecek kaç sözcük vardır?

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

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde 
karşıt kavramlar bir arada kullanılma-
mıştır?

A) Allah gümüş kapıyı kaparsa altın 
kapıyı açar.

B) Az söyle, çok dinle.
C) Aç ne yemez, tok ne demez.
D) Bağlı aslana, tavşan bile hücum eder.

4. Gam - Keder
Hikâye - Öykü
Deneyim - ?
Yukarıdaki sözcükler arasında eş anlam-
lılık ilişkisi vardır.
Buna göre “?” yerine kutucuklardaki 
sözcüklerden hangisi gelmelidir?

A)  B) 

C)  D) 

5. “Ahmet Bey komşuları hakkında boş boş 
konuşuyordu.”

Cümlesinde altı çizili söz hangi anlam 
ilgisiyle kullanılmıştır?

A) Mecaz
B) Terim anlam
C) Yan anlam
D) Gerçek anlam

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük terim anlamında kullanıl-
mamıştır?

A) Şiirin dizelerinde kafiye vardı.
B) Kapının önünde küçük bir ağaç vardı.
C) Oyuncular kendi kalelerine gol attı.
D) Tiyatro oyunu iki perdelikti.

A Ğ I R P

H Ü C R E

T A K A R

R M A Ç D

D E L İ E

Tecrübe İş 

Ustalık Beceri
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili sözcük mecaz anlamda kullanıl-
mıştır?

A) En yakın arkadaşımla aram açıldı.
B) Apartmanın önünü tel örgülerle 

çevirmişler.
C) Kitapları koltuğunun altına yerleştirmiş.
D) Doktor çürük dişimi çekmedi.

8. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 
hangisinde mecaz anlamda kullanıl-
mıştır?

A) Bu yol açık olduğu için araçlar 
geçiyordu.

B) Ablam sıcakkanlı, dışa açık bir insandı.
C) Açık yakalı bir elbise almıştım.
D) Açık renkli bir elbise giymek istemiştim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde me-
caz anlamda kullanılmış bir sözcük 
yoktur?

A) Anlamsız çıkışların herkesin canını 
sıktı.

B) Onun bu dışa kapalı halleri bizi üzüyor.
C) Bayramın ilk günü fırınlar da kapalı.
D) Bu tatsız konuşmanın sonu kavga ile 

bitti.

10. 

Tabloda boş bırakılan kutucuğa yazı-
lacak sözcük aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Tiyatro
B) Dil bilgisi
C) Fen Bilimleri
D) Matematik

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ku-
ru” sözcüğü “ıslak” sözcüğünün karşıt 
anlamlısı olarak kullanılmıştır?

A) Bu kuru sözlere karnım tok.
B) Kuru kuru börek yeme, yanında ayran 

da iç.
C) Kuru havluları sepete koy.
D) Kara kuru bir çocuktu işte.

12. “Araçlar yüz metrelik bir alana park edil-
mişti.”
Altı çizili sözcüğün sesteşi hangi cüm-
lede kullanılmıştır?

A) Yaklaşık yüz kişilik bir ekiptik.
B) Cebimde kalan son yüz lirayı da har-

cadım.
C) Bu bölgeye yüz yıl önce yerleşilmiş.
D) Koltukların yüzünü değiştirmeye karar 

verdik.

SÖZCÜK ALAN

Dikdörtgen Matematik

Yakın Çağ Tarih

Steteskop Tıp

Zamir ...............
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1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi kul-

lanıldığı cümleye uygun düşmemiştir?

A) Evine barkına sahip ol! Unutma 
bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

B) Birikim yap evladım, damlaya damlaya 
göl olur.

C) Üzülme arkadaşım padişahın bile 
arkasından kılıç sallarlar.

D) Saygınlığını korumak senin elinde, rüzgâr 
esmeyince yaprak kımıldamazmış.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han-
gisi coğrafya terimidir?

A) Anadolu topraklarını karış karış gezdik.
B) Çiftçi vatandaşlarımız kredi kullanmak 

için bankalara başvuruyorlar.
C) Antalya Körfezi görülmeye değerdi.
D) Kayseri, sucuklarıyla ünlü bir ilimizdir.

3. Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi 
geleneklerimize örnek bir ifade taşır?

A) Derdini söylemeyen derman bulamazmış.
B) Komşu hakkı, Tanrı hakkıdır.
C) El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

4. Aşağıdakilerden hangisi özdeyiş (ve-
cize) değildir?
A) Bilginin iki kanadı vardır, şüphenin tek.
B) Cennet anaların ayakları altındadır.
C) Eğitim öğrencilere saygıyla başlar.
D) Darı unundan baklava, incir ağacın-

dan oklava olmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde me-
caz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yavru kedinin ayağını araç ezmişti.
B) İşine özen gösteren, başarılı bir yöne-

ticiydi.
C) Beş dönüme yakın bir meyve bahçesi 

vardı.
D) Yaptığı kabahati örtmek için uğraşı-

yordu.

6. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir kav-
ram alanıyla ilgilidir?

A) Kalp B) Mide
C) Organ D) Böbrek

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş 
sesli bir sözcük yoktur?

A) Elindeki kart ile bir köşede oturuyordu.
B) Sabaha kadar kar yağdı.
C) Binanın sağında park vardı.
D) Son soruyu birlikte çözelim mi?

8. Aşağıdaki anlamlardan hangisi “Aya-
ğını yorganına göre uzat.” atasözü ile 
ilişkilidir?

A) İnanç B) Ölçülülük
C) Eğitim D) Dayanışma
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9. 

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Özdeyiş B) Deyim
C) Atasözü D) Masal

10. I. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
II. Yalnız taştan duvar olmaz.
III. Bir söyle, iki dinle.
IV. Birlikten kuvvet doğar.
Yukarıdaki atasözleri anlamca grup-
landığında hangisi dışarda kalır?

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

11. “Beklenenin altında sonuç almak” anla-
mında kullanılan deyim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İpe un sermek.
B) Dağ fare doğurdu.
C) Aklı başına geldi.
D) Burnunun dikine gitti.

12. Aşağıdakilerden hangisi atasözü de-
ğildir?

A) Topalla gezen aksamak öğrenir.
B) Aslan yatağından belli olur.
C) Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
D) Ağaç yaprağıyla gürler.

13. 1.  Başbaşa vermeyince taş yerinden oy-
namaz.

2. Emek olmadan yemek olmaz.
3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
4. Dost kara günde belli olur.
Yukarıda verilen atasözlerinden han-
gileri birbirleriyle anlam yönünden 
ilişkilidir?

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

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıktır-
mak, usanç vermek” anlamındadır?

A) Kabak tadı vermek
B) Kafası atmak
C) Meydanı boş bulmak
D) Kabına sığmamak

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özde-
yiştir?

A) Mal canın yongasıdır.
B) İki cambaz bir ipte oynamaz.
C) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
D) Dost ile ye, iç alışveriş etme.

16. 1. Özdeyişlerin söyleyeni bellidir.
2. Deyimlerin söyleyenleri bellidir.
3. Atasözleri gerçek ya da mecaz anlamlı 

olabilir.
Numaralandırılarak verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

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

Söyleyeni belli olan, toplumca kabul 
görmüş, özlü sözlerdir.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hoşa 

gider biçimde konuşmak” anlamında bir 
deyim kullanılmıştır?

A) Ahmet, saman altından su yürütüyordu.
B) Uzaklara dalıp dalıp iç çekiyordu.
C) Bu projede ince eleyip sık dokuyor.
D) Sanki ağzından bal damlıyor.

2. (1) Bizim ev köyün kenarındaydı. (2) Tey-
zemle ağaç dibekten darı kabuğu çıkarı-
yorduk. (3) Amcam da ambarın yanındaki 
hendekten sakladığı buğdayı çıkarıyor, 
pazara hazırlanıyordu. (4) Bize doğru ya-
naşan öğretmene yan gözle baktım.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırıla-
rak verilen cümlelerden hangisinde bir 
deyim kullanılmıştır?

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

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi kul-
lanıldığı cümleye uygun düşmemiştir?

A) Her zaman doğruyu söyler ama 
yaranamaz garibim, doğru söyleyeni 
dokuz köyden kovarlarmış.

B) Boş ver zorlama kendini nasıl olsa 
işleyen demir ışıldar.

C) İşçilere doğru düzgün yemek verme-
yince, işlerin kalitesi düşüyordu, bo-
şuna dememişler, aç ayı oynamaz.

D) Atın ölümü arpadan olsun diyerek borç 
yapmış ama işleri çok kötüye gitmişti.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcük gruplarının 
hangisinde mecazlama yoktur?

A) Dedem yüreği nasır bağlamış bir 
insandı.

B) Babam çok geniş bir insandı.
C) Bağıra çağıra bu işi de hallettirdi.
D) Öğretmeni ona arka çıkmıştı.

5. “Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar 
yoktur.” Çehov

Bu özdeyişte özellikle aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Yurt sevgisi
B) Azmin önemi
C) Yardımlaşma
D) Özgürlük

6. “Suçlu olduğu hâlde suçsuz durumda 
olduğunu söyleyip karşısındakini suçla-
mak.” anlamında olan deyim aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Üste çıkmak
B) Üst perdeden konuşmak
C) Üstünden dökülmek
D) Üstüne kalmak

7. Aşağıdakilerden hangisi atasözü de-
ğildir?

A) Demir tavında dövülür.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Genişlik sabırdan doğar.
D) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi 

olmamış.

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ko-
nusu bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur.
B) Sabır ile koruk helva olurmuş.
C) Sabreden derviş muradına ermiş.
D) Sabrın sonu selamettir.
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9. Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi eği-

timle ilgili değildir?

A) Adalet evrenin ruhudur.
B) En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan 

savaştır.
C) Geleceğin güvencesi sağlam temellere 

dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene 
dayılıdır.

D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

10. İşi gücü ol-
mayan, boşta 
gezen

Her taraf temiz, 
dikkat çekecek 
kadar özenli

Sır saklayama-
mak

Çok konuşarak 
kişiyi huzursuz 
etmek

Bal dök yala

Baldırı çıp-
lak

Kafa ütüle-
mek

Ağzında 
bakla  ıslan-
mamak

Yukarıda verilen deyimler anlamları 
ile eşleştirildiğinde oluşacak görüntü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  B) 

C)  D) 

11. “Karşılaştığımız bir problemin altından el 
ele vererek kalkabiliriz.”

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlı davranmak
B) Birlikte hareket etmek
C) Sabırlı olmak
D) Tutum değiştirmek

12. “El kazanı ile aş kaynamaz.” atasözü ile 
aynı anlamı içeren vecize aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ayrılık, gerçek dostlar için bir mihenk 
taşıdır.

B) Aradığını bilmeyen, bulduğunu anla-
yamaz.

C) Adaletin egemen olduğu yerde silahın 
yeri yoktur.

D) Uluslar, kendi güçlerine ve kaynaklarına 
dayanarak kalkınmalıdır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ çok 
dikkatli olmalı” anlamında bir deyim var-
dır?

A) Nihayet bu işin olacağı aklıma yattı.
B) Yaptığını görünce kan beynime sıçradı.
C) Karşıya geçerken gözünü dört aç lütfen.
D) Öğretmeni kızınca mum gibi oldu.
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  1 CÜMLEDE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“amaç-sonuç” anlamı vardır?

A) Ders çalışmak için kütüphaneye 
gideceğim.

B) Hasta olduğum için doktora gittim.
C) Dikkatli olursan başarılı olursun.
D) Kardeşim benden daha düzenlidir.

2. “(1) Hayranlığını anlatacak söz bulamadığı 
için bir an durdu. (2) Yüzüne geniş, tatlı 
bir gülümseme yayıldı. (3) İvan Petrovia 
gülücükler saçan yüzünü kaldırdı. (4) Kar-
şısında kendisine bakan amirini görünce 
utandı.”

Yukarıdaki paragrafta numaralandırı-
larak verilen cümlelerden hangisi “se-
bep-sonuç” anlamı taşır?

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

3. (1) İnsan topluluğunda yaşamak için tur-
nalar ya da karıncalara fazla görevler, 
yasalar gerekli değildir. (2) Üstelik tüm 
bu hayvanlar bilge olmasalar da olduk-
ça düzenli yaşıyorlar. (3) İnsan abartıya 
kaçmayacak ve hayatında gerekli başarıyı 
yakalayacaktır. (4) Davranışları insanı iyi 
insan yapar.
Paragrafta numaralandırılan cümleler-
den hangisinde koşul-sonuç ifadesi 
vardır?

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

4. 

Numaralandırılmış cümlelerden hangi-
si öznel bir anlatım ifade etmez?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yar-
gının gerekçesi (nedeni) belirtilmiştir?

A) Sivas’a giden araç kaza yapmıştı.
B) Derya, her gün yürüyerek okula geli-

yor.
C) İlaçlarını düzenli almayınca iyileşeme-

mişti.
D) Önümüzdeki çarşamba yola çıkaca-

ğız.

6. “Harçlığını düzenli harcamadığından pa-
rasız kalmıştı.”
Bu cümlede aşağıdaki anlam özellikle-
rinden hangisi vardır?

A) Karşılaştırma
B) Neden-Sonuç
C) Koşul-Sonuç
D) Amaç-Sonuç

1 Babacığım, sessiz ve zavallı bir 
insandı.

2 Gün boyunca yağmur yağmış, 
güneş açmamıştı.

3 Hep aylak aylak dolaşan mutsuz 
bir insandı.

4 Evine gelen hiç kimseden hoşlan-
mazdı.
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7. 1. Bu arabam diğerlerinden daha hızlı.

2.  Ünlü yönetmenin bu filmi de beğenil-
medi.

3. Karadeniz’de tüm mevsimler yağışlıdır.
4. Anne için en kıymetli varlık evladıdır.
Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde 
karşılaştırma yapılmıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar-
şılaştırma yapılmamıştır?

A) Bu konuyu daha önce de çözemediler.
B) Dedemle birlikte köye erkenden gittik.
C) Bu bölgenin en güzel yaylasıdır burası.
D) Akşam yemeği öğlenkine göre daha 

hafifti.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin an-
lamı kişiden kişiye göre değişmez?

A) Akşam izlediğimiz film çok duygusaldı.
B) Lezzetli bir kebap yemiştik.
C) Kazaya karışan üç araçta da yaralılar 

vardı.
D) Mutluluk aslında yanı başımızdadır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ta-
nımlama vardır?

A) Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını 
anlattıkları yazılara otobiyografi denir.

B) Köyün girişinde eski bir okul vardı.
C) Evden, parka tam yarım saatte geldik.
D) Burası hepinizin seveceği bir yer.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin an-
lamı kişiye göre değişmez?

A) Takım elbise erkeklere çok yakışır.
B) Türk popunun en başarılı sanatçısı 

Tarkan’dır.
C) Kimse baklavaya hayır diyemez.
D) Yazar, üç yıl sonra yeni kitabını 

yayımladı.

12. “Temiz bir dünya istiyorsan etrafını temiz 
tut.”

Bu cümlede aşağıdaki anlam özellikle-
rinden hangisi vardır?

A) Amaç-Sonuç B) Karşılaştırma
C) Neden-Sonuç D) Koşul-Sonuç
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” 

sözcüğü neden-sonuç ilişkisi kurmuş-
tur?

A) Koltuk takımımız eskidiği için oturma 
grubu aldık.

B) Alışveriş yapmak için İstanbul’a 
gitmişler.

C) Öğretmenin gözüne girmek için bu 
çalışmaya katıldı.

D) Amcamı ziyaret etmek için Bursa’ya 
gittim.

2. Aşağıdakilerin hangisinde ilk cümle-
deki yargının nedeni, ikinci cümlede 
verilmiştir?

A) Evden erken çıktı. Sokaklarda çaresiz 
dolaştı.

B) Balkondaki çiçekler kurumuştu. Su 
vermeyi unutmuştu.

C) Eline bir bardak çay aldı. Sessizce 
koltuğa oturdu.

D) Televizyonun sesini kıstı. Eline bir 
kitap aldı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı 
gerekçesiyle verilmemiştir?

A) Yeterli param olmadığı için ev alamı-
yorum.

B) Parfüme alerjim olduğundan kullanmı-
yorum.

C) İşleri tamamlayınca komşuya geçtik.
D) Yoldaki yoğun trafikten dolayı geç kal-

dım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ge-
rekçeli bir anlatım vardır?

A) Zorlu bir yolculuk geçirmiştik.
B) Yemekten sonra bir de kahve içtik.
C) Şehirde yaşayan bir insandan köye 

uyum beklenmez.
D) Evin badanasını yazın yaptıracağım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar-
şılaştırma cansız varlıklar arasında 
yapılmıştır?

A) Televizyon programlarının en iyisi 
belgesellerdir.

B) Karadeniz’in insanı batıya göre daha 
hırçındır.

C) Evdeki kedilerden küçük olan daha 
sevimliydi.

D) Bahçedeki ağaçlardan en fazla 
meyveyi kayısı ağacı vermişti.

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir 
yargı içermektedir?

A) İstanbul Marmara Bölgesi’ndedir.
B) Sultan Ahmet Camii İstanbul’dadır.
C) Dünya’nın en güzel şehri İstanbul’dur.
D) İstanbul iki kıtanın birleştiği noktadadır.ÖRNEKTİR
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7. 1. Diş hekimliği kıymetli bir meslektir.

2. Aşırı sıcaklardan buğdaylar kavrulmuş.
3. Evde ders çalışmadığı için kütüphane-

ye gitti.
4. Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
Numaralandırılarak verilen cümleler-
de aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur?

A) Ön yargı
B) Nesnel yargı
C) Neden - sonuç cümlesi
D) Öznel yargı

8. “Seyahate çıkmak ………. uçak biletlerini 
aldılar.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki söz-
cüklerden hangileri getirilebilir?

A) gibi kadar

B) kadar için

C) için üzere

D) ama lakin

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“abartılı” bir anlatım vardır?

A) Okul fiyatlarında %50’lik bir artış oldu.
B) Araba sık sık arıza yaptı.
C) Yemekten sonra köpüklü kahveler 

içildi.
D) Yürümekten ayaklarıma kara sular indi.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) Akşam ablan gelsin birlikte çıkarsınız. 
B) İstediğin saati alırım sınavı kazanırsan.
C) Ödevlerini erken bitirirsen parka gide-

bilirsin.
D) Kimliğimi unuttuğumdan sınava gire-

medim.

11. Aşağıdakilerden hangisi “Mehmet Bey, 
yurt dışı çalışmalarında da ülkesinin adını 
duyurmuştur.” cümlesinden çıkarılabile-
cek bir yargıdır?

A) Mehmet Bey sadece yurt dışı için 
çalışmaktadır.

B) Mehmet Bey, yurt içinde de başarılı 
çalışmalar yapmıştır.

C) Mehmet Bey, her alanda çok başa-
rılıdır.

D) Mehmet Bey, çalışmalarını yürütmek 
için yurt dışına çıkmak zorundadır.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel 
bir yargı içermektedir?

A) Dünya’nın ısı ve ışık kaynağı Güneş’tir.
B) Güneşli günleri kim sevmez ki?
C) Dünyanın en güzel köşesi bizim 

ülkemizdir.
D) Güneş doğmadan yola çıkmak gerek.
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1. “Daha önce de bu durumla karşı karşıya 

gelmişti.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi verilen 
cümleyle yakın anlamlıdır?

A) Geçmişte böyle bir şey benim de ba-
şıma gelmişti.

B) Daha sonra da bu durumu yaşayabi-
lirim.

C) Yaşadığım bu durum beni çok şaşırttı.
D) Bazı durumları her zaman yaşayabilir.

2. 

Bu sözleriyle bir akademisyen aşağı-
dakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Bilimsel çalışmaların gelecek nesillere 
aktarılamadığını

B) Bilimsel çalışmaların herkes için 
yapıldığını

C) Yapılan bilimsel çalışmaların zor 
şartlarda gerçekleştirildiğini

D) Bilimsel çalışmalar için yeteri sayıda 
bilim insanının olmadığı

3. “Sevgi, olan her şeyde mutlaka bir huzur 
var.”
Yukarıdaki cümleye zıt olan düşünce 
hangisidir?

A) Sevgi insanı hayata bağlar.
B) Sevgisiz olan her şey sıkıntılıdır.
C) Kusuru sevgisizlikte aramamalıyız.
D) Her şeyi ayakta tutan sevgidir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  
“usanmak-bezmek” anlamı vardır?

A) Yaptıkların canıma yetti artık.
B) Bu işi almak için çok çalıştım.
C) Başkalarının yardımı olmadan da 

istediğimiz her şeye ulaşabiliriz.
D) Çalışmak ve başarmak için hiç vaz-

geçmedim.

5. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.” ata-
sözüyle çelişen ifade aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hata bir kez yapılır, ikincisini affetmek 
de bir hatadır.

B) İnsanlar hata yapabilir.
C) Dostlarımızı hatalarımızla kabul et-

meliyiz.
D) Yalnız kalmamak için anlayışlı olma-

lıyız.

6. “Oldukça fazla örnekleriyle cimrilik de ki-
şinin kazancını engeller; ne kadar eli sıkı 
olursa bir insan o kadar az kazanç sağlar. 
Genel olarak cimriler, biraz cömertlik gös-
termekle daha çabuk zengin olurlar.”

Bu paragrafa göre aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Cimri insanlar zengin olamaz.
B) İnsanlar kazandıklarını dağıtırsa ka-

zançları bereketli olur.
C) Cömert insanların kazancı da bol olur.
D) Kazancın bereketli olması için tutumlu 

olmak gerekir.

Yaptığımız bilimsel çalışmaların, biz-
den sonraki nesillere de ışık tutmasını 
isteriz.
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7. “Ateş böceği görse yangın sanır.” cümle-

sine anlamca en yakın cümle aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Çalışmalarında hiç duracağı yoktur.
B) Bazı insanlar pireyi deve yapar.
C) Bazı insanlar hırslarının esiri olmuştur 

hep.
D) İş yerinde öfkelenir evde çocuklarına 

kızardı.

8. I. Evlatlarını iyi yetiştiren anneler büyük 
başarıların da mimarıdır.

II. Kadınların erdemli olması toplumu da 
olumlu etkiler.

III. Beşik sallayan anneler bir gün dünyayı 
sallar.

IV. Dünya üstündeki tüm başarılar iyi eği-
tim almış çocukların eseridir.

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcük-
lerden hangi ikisi anlamca en yakındır?

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

9. “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer” ata-
sözüne en yakın anlamlı atasözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yazın taş taşı, kışın ye aşı.
B) Tok, açın halinden anlamaz.
C) Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu 

everir.
D) Horozu çok olan köyde sabah erken 

olur.

10. “Eğitimciler yaşlandıkça tahammül güçle-
rini kaybederler.”

Yukarıdaki cümleyle aynı anlama gelen 
ifade hangisidir?

A) Eğitimciler olgunluk döneminde daha 
üretken olurlar.

B) Yaşlanan eğitimciler daha sakin 
olurlar.

C) Olgunluk döneminde eğitimciler daha 
sabırsız olurlar.

D) Yaşlanan eğitimciler öğrenciyi daha iyi 
anlarlar.

11. “Armut piş, ağzıma düş.” cümlesindeki 
anlatımın zıddı olan ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Hazıra dağ mı dayanır.
B) Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
C) İşleyen demir ışıldar.
D) Emek olmadan, yemek olmaz.

12. “El elden üstündür.” diye bir söz vardır. 
Cümlesinde nasıl bir anlatım vardır?

A) Yakın anlamlı cümle
B) Dolaylı anlatım cümlesi
C) Zıt anlamlı cümle
D) Doğrudan anlatım cümlesi
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

olumsuz eleştiri söz konusu değildir?

A) Böyle çalışmaya devam etmek senin 
faydana olacak.

B) Bütün çektiğin sıkıntı gereksiz 
konuşmalarından kaynaklanıyor.

C) Çalışmıyorsun, sonra da başaramadım 
diye ağlıyorsun.

D) Elindekilerin kıymetini bilmezsen 
olacağı budur.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir 
uyarı söz konusu değildir?

A) Dikkat et zemin kaygan düşersin!
B) Hava serin çıkarken montunu al!
C) Bu işi de eline yüzüne bulaştırdın.
D) Çantanı akşamdan hazırla, servisi ka-

çırırsın.

3. 1.  Son anda dedemler de bize katılacak-
larını söylediler.

2.  Yolculuğa iki arabayla çıkmaya karar 
verdik.

3.  Planlarımızı onlarsız yaptığımız için 
araçta yer çoktu.

4.  Dedem; “İnsan bize de yer ayırmaz 
mı?” diyerek annemi suçladı.

Yukarıda numaralandırılarak verilen 
cümlelerden hangisi bir sitem bildirir?

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

4. 1. Dağlarına kar düştü memleketimin
2. Ovalarında baharı bekler ağaçlar
3. Toprak hasret kalmış yağmura
4.  İnsanı “Bereketi bol olsun.” diyerek 

çıkar duaya.
Numaralı dizelerin hangisinde beklenti 
söz konusudur?

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

5. (1) Arda Bey, alanında çok iyi bir mü-
hendistir. (2) Çalıştığı şirketlerde başarılı 
işlere imza atmıştır. (3) Ancak mütevazı 
bir insan olduğundan olaylar karşısında 
sessiz kalırdı. (4) Bu nedenle şirkette uzun 
süre çalışamadı.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırıla-
rak verilen ifadelerden hangisinde bir 
olumsuz eleştiri söz konusudur?

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

6. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir be-
ğeni söz konusudur?

A) Annem dolmayı aşırı yağlı yapıyor.
B) Bu yıl da çalışmalarımız aralıksız 

sürecek.
C) Bu site gördüğümüz en iyi projeydi.
D) Ancak iyi bir insan olursan mutlu 

olursun.
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7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir uyarı 

cümlesi değildir?

A) Sınava başlama ve bitiş saatlerini 
tahtaya yazınız.

B) Sınava giriş belgesini zarfa koyunuz.
C) Saat 09.30’da sınava giren adayların 

kimlik kontrolleri yapıldı.
D) Adayların imzalarını ilgili evraklara 

atmalarını sağlayınız.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kişi 
kendini eleştirmiştir?

A) Artık yolun sonuna geldik, bana 
inansan ne olur…

B) Bir türlü bizim ailemizi kabullenemedin.
C) Elindekilerin kıymetini bilmediğin için 

bu yaşadıkların.
D) Seni anlamaya çalışıyorum ama 

başaramıyorum.

9. “O kadar para kazandın da bir ufak hedi-
yeyi bile almayı düşünmedin bana.”
Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen 
ifadeyle aynı anlam ve özelliğe sahip-
tir?

A) Ben kendimden eminim sen kendini 
düşün.

B) Her gün okula arabalarıyla gidiyorlar 
da beni bir kez bile götürmediler.

C) Utanmaz adamın biridir kendisi.
D) Ellerini yıkamadan sofraya oturma 

sakın.

10. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir öz-
lem söz konusudur?

A) Para kazanmak için gurbete dayandık.
B) Şimdi anamın sofrasında olmak vardı.
C) Memleketimize yıllar sonra dönme 

kararı almıştık.
D) Bu dağlar, denizler ne de güzeldir.

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir 
olumsuzluk belirtir?

A) Bu işin olmayacağı besbelliydi.
B) Çok çaba bekliyorum senden.
C) Tüm sınıf başarısızlığa rağmen pes 

etmedi.
D) Yemeğin tadını, tuzunu iyi ayarlamış.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir 
acıma söz konusudur?

A) Sevgimin karşılığını vermek için çaba-
lamıyorsun.

B) Umutsuz insanlarla çalışmak istemi-
yorum.

C) Ne yapsın yavrucak, bu kadar dert 
karşısında?

D) Yolumdaki bu engelleri ancak sen kal-
dırırsın.
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1. Yaşadığın tüm sıkıntının sebebi kendi yan-

lış davranışlarındır.
Yukarıda verilen cümleye yakın anlam-
da olan ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Paranı boş yere harcamasaydın yok-
luk çekmezdin.

B) Çok para kazanıp zengin olmayı hayal 
ediyorum.

C) Derslerine çalışamadığın için mi sinir-
lisin?

D) Bu zor günlerinde ailenden destek al.

2. “İstanbul, Ankara’dan daha büyük bir şe-
hirdir.” cümlesi ile aynı anlamı taşıyan 
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara küçük bir şehir değildir.
B) Ankara, İstanbul’a göre daha küçük bir 

şehirdir.
C) İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir.
D) İstanbul, Ankara’ya göre daha kalaba-

lık bir şehirdir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir 
hoşgörü söz konusudur?

A) Sevginin karşılığını vermek onu için 
göstermelisin.

B) Umutsuz insanlarla çalışmak 
istemiyorum.

C) Kızma yavrucağa farkında değil 
yaptıklarının.

D) Kendi yolundaki engelleri ancak sen 
kaldırırsın.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir-
birinin zıddı olan iki ifade birlikte kul-
lanılmıştır?

A) Umudunu kaybetmediğin sürece 
ayakta kalırsın.

B) Açlıktan ağlayıp sonra da uyuyakal-
mış.

C) Seni unutmadığımı bilmeni isterim.
D) Annemin yüzündeki yumuşak ifade 

telefon çalınca birden sertleşti.

5. “Her yıl dedemi ziyaret için mutlaka köye 
gideriz.”

Yukarıdaki cümleye göre hangi çıkarı-
mı yapmak mümkün değildir?

A) Geçen yıl da dedemi ziyaret ettik.
B) Dedemi görmek için köye gidiyoruz.
C) Dedemi düzenli şekilde ziyaret 

ediyoruz.
D) Dedemi ziyaret için köye gidemesek 

de onu yanımıza getiriyoruz.

6. Aşağıdaki cümlelerin ilettiği duygu ve 
yargılarla ilgili olarak parantez içindeki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Onun kendini düzeltmesi mümkün 
değil. (ön yargı)

B) Paranı tutumlu harcarsan sıkıntı 
yaşamazsın. (öneri)

C) Yüksek lisansını yurt dışında yapmak 
istiyor.(tasarı)

D) Arkadaşım huyuyla, çalışkanlığıyla 
örnek alınan biriydi.(öz eleştiri)
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön 

yargı ifadesi vardır?

A) Doğayı kirletenlere karşı savaş aç-
mıştım.

B) Seninle bu işi başarmak mümkün 
değil.

C) Rehber öğretmen çocuğun durumunu 
gözlemiş ancak çözüm bulamamıştı.

D) Çalışmalarında gösterdiği gayreti 
hepimiz takdir etmiştik.

8. 

Öğretmenimiz bu 
dersi …………

Öğrenci cümlesini aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlarsa olumlu bir eleş-
tiri yapmış olur?

A) çok yüzeysel anlattı.
B) örnek vermeden geçiştirdi.
C) baştan savarak anlattı.
D) soru çözümüyle tamamladı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tah-
min anlamı vardır?

A) Sanırım akşama doğru yağmur 
başlayacak.

B) İstemiyorum ama bu işe ihtiyacım var.
C) Seninle iyi anlaştığımız için mutluyum.
D) Eğitimimle ilgili aldığım bu karar 

yanlıştı.

10. “Aylar sonra ailesine kavuşacağını düşü-
nüyorum.” cümlesi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Olasılık ifade edilmiştir.
B) Öneri söz konusudur.
C) Tahmin söz konusudur.
D) Eleştiri söz konusudur.

11. 1. Cüzdanımı bulamıyorum, çaldırdım 
galiba.

2. Dünya Kupası finalinin olduğu akşam, 
babam televizyonun karşısından ayrıl-
maz.

3. Yarın hava güzel olursa pikniğe gide-
lim.

4. Paranı kontrolsüz harcamışsın.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinde olasılık söz konusudur?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç 
içinde verilen anlam özelliği yoktur?

A) Oyuncaklarını kırıp dökersen yenisini 
almayacağım. (Uyarı)

B) Annem söz verdi ama akşama tatlı 
yapmayacak. (Ön yargı)

C) Doktor, hastasına acilen müdahale 
etti. (Tahmin)

D) Bu romanda okunmaya değer bir şey 
yoktu. (Eleştiri)
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1. “Zannımca birkaç saat sonra gelirler.” 

cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Öneri anlamı taşımaktadır.
B) Kişi kendini eleştirmiştir.
C) Olasılık ifade edilmiştir.
D) Tahmin söz konusudur.

2. 1.  Çalışmalarını hocasına göstermiş, on-
dan olumlu eleştiriler almıştı.

2.  Son eserinin yayımlanması için hazır-
lıklara başladı.

3.  Günde en az iki litre su içmen gereki-
yor.

4.  Televizyonu yakından izlediğin için 
gözlerin bozuldu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
öneri söz konusudur?

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

3. (1) Kitabımla dünyayı değiştiremeyeceğimi 
biliyorum. (2) Bu yüzden beklentim yüksek 
değil. (3) Muhtemelen öykülerim çok da 
eleştirilecek. (4) Emeklerimin karşılığını 
kitabım için yazılan yazıları gördüğümde 
alacağıma inanıyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümle-
lerin hangisinde olumsuz bir eleştiri 
vardır? 

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

4. 1.  Oyunu beğenmezse tiyatrodan erken 
ayrılabilir.

2.  Sınav sonuçlarını öğrenmek için sa-
londa toplandık.

3. Bu soğukların arkasından kar yağabilir.
4.  Arkadaşlarınla aranı düzeltmek için 

çaba göster.
Numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de “olasılık” anlamı vardır?

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

5. ★ Öykü; insanın kendini en iyi ifade 
edebildiği yazı türüdür.

● İnsan kendini en iyi şekilde ifade et-
meyi arzular.

▲ Edebiyat, insanı insana tanıtan, bağla-
yan, yaklaştıran bir tür sanattır.

■ Anlaşılmak için kendini ifade etmek is-
teyen, en doğru sözleri arar.

Farklı sembollerle gösterilmiş bu cüm-
lelerden hangileri tanım cümlesidir?

A) ★, ▲ B) ●, ▲
C) ■, ● D) ★, ●

  

6. “Okul takımımızdan bu yıl şampiyonluk 
beklemek hayal olur.” cümlesi aşağıdaki 
anlam özeliklerinden hangisine örnek 
olabilir?

A) Ön yargı B) Eleştiri
C) Olasılık D) Varsayım
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7. 1.  Varlıkların özelliklerini anlatan sözcük-

lere ön ad denir. (Tanım)
2.  Sokak satıcılarından bir şey alıp yeme! 

(Uyarı)
3.  Say ki seninle hiç tanışmadık. (Olası-

lık)
4.  Kendine her zaman çok değer ver. 

(Öneri)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay 
ayraç ( ) içinde verilen anlam özelliği 
yanlıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
bir anlam özelliği vardır?

A) Bence üniversiteyi yurt dışında 
okumalısın.

B) Paragraf sorularını iyi çözebilmek için 
çok okumalısın.

C) Bu işi kabul etmeye kararlı mısın?
D) Kendi yolunu kendin çizmelisin.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi abartı 
belirtmez?

A) Ayaklarıma kara sular indi.
B) Sanki dünyanın tüm yükü omuzlarımda.
C) Haberi alınca yandım tutuştum.
D) Yolculuktan önce çok iyi bir plan 

yapacağım.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
“şart” söz konusudur?

A) Seninle görüşürüz ancak benim iste-
diğim yerde.

B) İlkbahar, insanların gönlünü ferahlatır.
C) Sınava iyi hazırlandığından başarılı 

oldu.
D) Kışın soğuğundan bir kurtulabilsek.

11. “Bu kitap çok güzel ama ……” cümlesinin 
sonuna aşağıdakilerden hangisi getiri-
lirse cümlede bozulma olur?

A) oldukça pahalı.
B) son baskısı da tükenmiş.
C) hemen almalıyız.
D) bulamıyorum.

12. “Vay vay bu araba senin demek!”
“Kes sesini bıktım artık!”
“Seni bir kez daha görsem ne olur?”
Yukarıdaki verilen cümlelerde seçe-
neklerde verilen anlam özelliklerinden 
hangisi yoktur?

A) Özlem B) Usanç
C) Şaşma D) Beğenme
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“umutsuzluk” anlamı vardır?

A) Hâlâ nasıl böyle rahatsınız, hayretler 
içindeyim.

B) Kentlerin sorunu gün geçtikçe büyüyor.
C) Sınav için çok hazırlandım ama sınavın 

çok zor olacağını söylüyorlar.
D) Bu kadar fırtına olacağını bilseydim 

dışarı çıkmazdım.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
“koşul”  söz konusudur?

A) Ansızın karşıma çıkıp bağırmaya 
başlamaz mı?

B) Hakemin başarısız yönetimi seyirciyi 
kızdırdı.

C) Hava çok serin değil ama sen yine de 
montunu al.

D) Çalışmam için kaynak verirsen ben de 
sana yardım ederim.

3. Hangi cümlede “merak” söz konusu-
dur?

A) Allah size akıl versin.
B) Bu şehire alışmak hiç kolay olmadı.
C) Bu arabayı bana alırlar mı acaba?
D) Öyküdeki kişilerin dördü kadın üçü 

erkekti.

4. “Ablam kalp kırmaktan özenle kaçınırdı.” 
cümlesinde bahsedilen kişi için han-
gisi söylenemez?

A) Otoriter B) Kibar
C) İyi niyetli D) Sakin

5. “Orada olup biten her şeyi bana bir bir 
anlattı.” cümlesinde “bir bir anlatmak” 
sözü aşağıdakilerden hangisini içer-
mektedir?

A) Detaylı açıklamalarda bulunmak
B) Kısaca anlatmak
C) Yavaş yavaş anlatmak
D) Hızlıca üstünden geçmek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
eşitlik söz konusudur?

A) Ufak altını oğluna, büyük altını kızına 
taktı.

B) Bu ay ben de senin kadar soru 
çözdüm.

C) Serdar bu hafta derse geldi, Orhan ise 
gelmedi.

D) Kardeşlerin ikisi de birbirine ben-
zemiyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyle-
min gerekçesi de verilmiştir?

A) Yemekte harika bir güveç varmış.
B) Geçen yaz Mersin’e tatile gittik.
C) Umudum kalmadı artık kaybetmekten.
D) En güzel günler seninle yaşanmış.
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8. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “be-

ğenme, takdir etme” söz konusudur?

A) Aile içi sorunları etkileyici bir dille an-
latmaya çalıştı.

B) Sınıfta ders anlatırken gözü kimseyi 
görmüyordu.

C) Ama insanları televizyonda seyret-
mekten başka elimizden bir şey gel-
miyor.

D) Beyaz bulutlar, mavi gökyüzü kuş gi-
biydi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ko-
şul yerine gelse de eylemin gerçekle-
şemeyeceği anlamı vardır?

A) Esin doğru dürüst soru çözse başarılı 
olur.

B) Taksiye binsek de uçağa yetişemeye-
ceğiz.

C) Kitapları çok okursan ufkun genişler.
D) Oyun uzarsa maçı siz alabilirsiniz.

10. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir ya-
kınma, söz konusudur?

A) Yolda yürürken sağına soluna bak.
B) Elindeki eşyaları kimsenin dokunma-

yacağı bir yere koy.
C) Her zaman büyüklerini saymalısın.
D) Beni üzmeyi bırakamadılar.

11. (1) Barış, her an, her yerde inşa edilebilir. 
(2) Dünya tarihini öğrendiğimizde bunu 
görebiliriz. (3) İnsanlar artık barış ve sava-
şı birlikte yaşamayı öğrendiler. (4) Oysaki 
ben insanoğlunun barışa hizmet ettiğine 
inanmıyorum.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
peşin hüküm vardır?

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

12. “Bu yıl da yurt dışına gideceğim.” diyen 
bir kişi için aşağıdaki yargılardan han-
gisi kesinlikle söylenebilir?

A) Önceden de yurt dışına gittiği
B) Yurt dışına önümüzdeki yıl da gideceği
C) Yıllardır düzenli şekilde yurt dışına 

gittiği
D) Ailesiyle birlikte yurt dışına gideceği

13. “Sınavı kazandığım için beni tebrik ederler 
sanmıştım.”
Bu cümleyi söyleyen bir kişi için aşa-
ğıdakilerden hangisi kesinlikle söyle-
nebilir?

A) Sınavlarının tamamen bittiği
B) Sınavlarının zor olduğu
C) Birilerine yakınmada bulunduğu
D) Arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı
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1. “Geleceğini inşa etmek isteyen, tarihini 

çok iyi okumalıdır.”
Yukarıdaki ifadeye en yakın anlam 
hangisidir?

A) Geçmişinden ders almayan geleceğe 
yön veremez.

B) Tarihimizi öğrenerek geçmişimizi 
unutmamış oluruz.

C) Geleceğimiz için çok çalışmalıyız.
D) Tarihimizi öğrenmeliyiz.

2. “İstanbul’ a daha önce hiç gitmemiştim.”
Bu cümledeki örtülü anlam aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde vardır?

A) İstanbul sürekli gittiğim bir şehirdir.
B) İstanbul’a gitmeyi hiç düşünmedim.
C) İstanbul’a her zaman gelmek istemi- 

şimdir.
D) İstanbul’a ilk defa geliyorum.

3. “Dere kenarında olan bazı evler heyelan 
nedeniyle yıkıldı.” cümlesindeki örtülü 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dere kenarında yıkılmayan evler de 
vardır.

B) Evlerin yıkılmasının birçok nedeni 
vardır.

C) Dere kenarına ev yapılmamalıdır.
D) Dere kenarındaki evler sağlam 

yapılmamıştır.

4. “Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel 
yoksa ………………..” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?

A) yol sizi hiçbir yere götürmez.
B) o yolda asla yürümemelisiniz.
C) yola engeller koymalısınız.
D) o yoldan korkmalısınız.

5. “…………………… haber getirenleri hiç 
kimse sevmez.”
Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük 
getirilmelidir?

A) İyi B) Güzel
C) Kötü D) Neşeli
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6. “Karıncalar yaz boyunca durmaksızın ha-

rıl harıl çalıştı.”
Yukarıdaki cümlede gereksiz olan 
sözcük aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilmiştir?

A) Karıncalar
B) yaz boyunca
C) harıl harıl
D) çalıştı

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yo-
rum söz konusudur?

A) Bahçede meyve ağaçları vardı.
B) Bir çanta da size alayım.
C) Öğretmenin sorduğu tüm sorulara 

doğru cevap verdi.
D) Çocukların çoğu mutsuz, dokunsan 

ağlayacaklar.

8. “İnsan ruhu değirmen taşına benzer, içine 
yeni duygular katmalısınız………………..”
Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangi-
siyle tamamlanmalıdır?

A) böylece eskilerini daha çabuk öğütür.
B) kendi kendini öğütür durur.
C) çok daha hızlı çalışır.
D) var olanla kendine yetebilir.

9. “Sağlığına dikkat ettiğini söylüyor ancak 
………….”
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanamaz?

A) yürüyüşlerini düzenli yapmıyor.
B) dengesiz beslenmeye devam ediyor.
C) ilaçlarını düzenli kullanmıyor.
D) uyku saatlerine özen gösteriyor.

10. “Hemen her şeyi ailemle konuşur 
…………….. onlara danışırım.” bu cümle-
de boş bırakılan yere aşağıdaki bağla-
ma unsurlarından hangisi getirilebilir?

A) ve B) ile
C) ancak D) çünkü

11. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir 
cümledir?

A) Çocuklar çok şımarıktı.
B) Hamsi, tavada güzel olur.
C) Menekşe ne de güzel kokar.
D) Telefonumun camı kırıldı.
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PARAGRAF BİLGİSİ  1 
1. “Bir mektep açan, bir hapishane kapatmış 

olur.”
V. Hugo

Victor Hugo’nun bu ifadeyle vermek is-
tediği mesaj aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Okullar toplumu iyileştirir.
B) Eğitim ile suç oranı azaltılır.
C) Özgürlük her şeyden daha değerlidir.
D) Topluma olumlu hizmet için okul 

açmak gerekir.

2. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damar-
larından biri kopmuş demektir.”

M. Kemal Atatürk
Atatürk’e ait bu sözden aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?
A) Sanata önem vermeliyiz.
B) Sanat toplumların gelişimi için çok 

önemlidir.
C) Sanata önem vermeyen toplumlar geri 

kalır.
D) Milletleri millet yapan tek unsur sa-

nattır.
3. “İster sözle olsun ister davranışla güç kul-

lanmanın ve haksızlığın her türlüsünden 
nefret ederim. Düşüncemizi duygu yoluy-
la aldatan, gösterişli insanlarla arama her 
zaman mesafe koymuşumdur. Üstün sayı-
lan insanlara bakınca anladım ve gördüm 
ki çoğu, senin benim gibi insanlar.”

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Üstün sayılan insanlar da aslında 

normal insanlar gibidir.
B) Haksız davranışlardan uzak durma-

lıyız.
C) Gösterişli insanlar başkalarına haksızlık 

ederler.
D) Üstün sayılan insanlar, etraflarına 

faydasız insanlardır.

4. “Halam ve amcam mezuniyet törenime 
katılmak istemiş ancak halamın rahatsız-
lığından dolayı gelmemişlerdi.”

Bu cümleden hareketle aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Cümleyi kuran kişinin babasının en az 
iki kardeşi vardır.

B) Cümleyi kuran kişinin halası büyük bir 
ameliyat geçirmiştir.

C) Cümleyi kuran kişinin okulu bitmiştir.
D) Cümleyi kuran kişinin mezuniyetine 

hem amcası hem de halası katılama-
mıştır.

5. Sıradan dostlukları çok da önemsemeyin. 
O dostlukları ben de herkes kadar bilirim. 
O dostluklarda insanın dikkatli yürümesi 
gerekir. Aradaki bağ, güvensizliğe yer 
vermeyecek kadar düğümlenmiş değildir. 
Chilan, “Dostunuzu, bir gün kendisin-
den nefret edecekmiş gibi sevin; Ondan 
bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret 
edin!” demiş.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Saygı B) Güven
C) Dostluk D) Merhamet

6. “Mağazada harika bir çanta var.”

Bu cümleye öznellik katan ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mağazada B) harika
C) bir D) çanta
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7. 

Yukarıda verilen metnin ana fikri aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklara interneti yasaklamak doğru 
değildir.

B) İngilizce öğretmek için internet oyun-
larından faydalanılabilinir.

C) İnternetteki oyunlar çocuklar için 
faydalıdır.

D) İngilizce öğrenmenin en doğru yolu 
internettir.

8. (1) Reklamlar önemli ancak yeniçağ pa-
zarlamasında daha fazla ön plana çıkan 
konu halkla ilişkilerdir. (2) Yani müşterini 
iyi tanıyacaksın. (3) Nelerden hoşlandığını 
bileceksin. (4) Yaptığın her şey müşterinin 
bakış açısına ve yaşam tarzına uyacak.
Parçadaki numaralı cümlelerde han-
gisinde farklı düşünmeye yönlendiren 
bir ifade vardır?

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

9. “Türkçemize dokunmayın! İnanın konuş-
tuğunuz anlaştığınız insanlar azalır. Çev-
renizde yaşadığınız dünya solar, sararır 
darmadağın oluverir her şey.”

Bu metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Türkçenin üstünlüğü
B) Türkçenin önemi
C) Türkçenin farklılığı
D) Türkçe öğrenmenin gerekliliği

10. “Dostluk, başkalarının dünyasına girmek 
ve orada mutlu olmaktır.”

Bu cümlenin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Farklı yaşamları tanıma
B) Başkalarının mutluluğu
C) Dostluğun bedeli
D) Dostluğun gereklilikleri

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde 
“Kişi sevecen ve anlaşılır olmazsa daha 
çok kendisine zarar verir.” anlamı vardır?

A) Keskin sirke küpüne zarar.
B) Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz.
C) İyilik eden iyilik bulur.
D) Diken battığı yerden çıkar.

Bu sene kızımın İngilizce öğretmeni top-
lantı yaptı ve biz velilere,  çocuklara İngi-
lizce öğreniminde bilgisayar kullanımını 
yasaklamamamız gerektiğini anlattı. İnter-
netteki oyunlar sayesinde çocukların çok 
güzel İngilizce öğrendiklerinden bahsetti.
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