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TEST7
1. Antik ismi Khersonesos olan Gelibolu Yarımadası,  

            I.
Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi arasında, 
güneye  doğru genişleyerek uzanır. Türkiye'nin 
kuzeybatısında yer alan yarımada, aynı za-
manda Avrupa kıtasının güneydoğusundaki 
son kara parçasıdır. Gelibolu ilçesi, aynı isme 
sahip yarımadanın kuzeydoğu kıyısında, Ça-
nakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açıldığı 
noktada yer alır.                           II.           
   III.  

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin 
anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

      I.                              II.                            III.     

A) Mecaz                   Mecaz                 Terim

B) Gerçek                  Mecaz                 Gerçek

C) Mecaz                   Terim                   Gerçek

D) Terim                    Mecaz                  Mecaz

2. Dinamik sözcüğünün terim anlamı TDK tara-
fından şu şekilde açıklanmıştır: Mekaniğin 
kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini in-
celeyen dalı, devim bilimi.

Buna göre “dinamik” sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde terim anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) Genç ve dinamik kadrosuna güvenerek kay-
dolduğum eğitim kurumundan oldukça 
memnun kalmıştım.

B) Bu yazıda dinamik konusunu detaylı bir şe-
kilde ve basitleştirerek anlatmaya çalışaca-
ğız.

C) Genç yönetmen, bir an olsun aksiyondan 
uzaklaşmayan dinamik bir sinema filmi çek-
miş.

D) Dinamik bir yapıda olan bu sistemin yıkıl-
ması mümkün gözükmüyor.

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) İnsanın kendi bildiği doğrulardan şaşma-
ması kadar güzel bir şey bilmiyorum.

B) Çabuk sinirlenip insanları kırsa da mutlaka 
hepsini tek tek arayıp arkadaşlarının gönlü-
nü alıyor.

C) Eğer amaçları barışı sağlamak ise hepsini 
yürekten kutluyorum.

D) Arkadaşları arasında şakacı ve son derece 
neşeli bir insan olarak bilinirdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakın” 
kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) En yakın hastaneye gidip ayrıntılı biçimde 
muayene olduk.

B) Kıbrıs’a en yakın kara parçamız Mersin ilimi-
zin Anamur ilçesidir.

C) Yakınlarda bir çeşme varsa güğümlerimizi 
dolduralım.

D) Seni kendime yakın bulduğum için anlat-
tım bunları.

5. Gerçek anlam, mecaz anlamın zıddı bir anla-
ma sahiptir. Bir kelimenin aklımıza ilk gelen ve 
herkeste aynı anlamı çağrıştıran anlamı "ger-
çek anlam"dır.

Buna göre “kalabalık” kelimesi aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde gerçek anlamında 
kullanılmamıştır?

A) Kalabalık sınıflarda sağlıklı bir eğitim süre-
cinden söz edilemez.

B) Sen yokken ıssız bir virane olan kalbim sen-
le nasıl kalabalık.

C) Kalabalık caddelerin canlılığı insana enerji 
katar.

D) Kazayı yine meraklı bir kalabalık izlemeye 
koyuldu.

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK - MECAZ - TERİM ANLAM 01
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6. — Kuzu ciğer istemişsin, dedi, usta ayırdı. Eve götürdüm, kimse yoktu. İstersen şimdi al, istersen  
                    I. 
dükkândadır, eve giderken alırsın! “Evde kimse yoktu.” sözü kulağını tırmaladı.
                                II.
— Kapıyı vurdun mu? diye sordu.

— Vurdum. Evde adam olsaydı duyardı. Komşular duydular.

— Koy dükkâna, ben uğrar alırım.

Yürüdü, postaneye gitti. Yüreğinde bir sıkıntı, bir ateş.    
   III.                                  IV.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

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

7. Nikola Tesla; radyo, ses ve elektromanyetik dalgalarının kablosuz iletimini sağlayan sistemler kurdu. 
            I.
Londra Fuarı'nı kablosuz olarak aydınlattı. İlk radyo aktarma istasyonunu Wardnclyffe Kulesi'ni  kurdu. 
           II.
Nikola Tesla uzaktan kumanda sistemini bir araca uygulayan ilk kişidir. 1 metrelik bir tekneyi  uzaktan 
                III.
kumanda ile yüzdürmüştür. Uzaya ses dalgaları gönderen ilk kişidir.  
                           IV.
Terim anlamlı kelimeler bir meslek dalıyla ilgili özel olarak kullanılan kelimelerdir. 

Buna göre metinde geçen altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamda kullanılmıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Mehmet Şevket Esendal, Bakü'ye ilk yurt dışı temsilcisi olarak atandı.

B) Yazar ve siyasetçi kimlikleriyle ön plana çıkan Halide Edip Adıvar, 1884'te Beşiktaş'ta doğdu.

C) Karşı duvarın dibinde birkaç kadın vardı, kendi kız kardeşini tanıdı.

D) Evinin kapısına varınca cebinde anahtarını aradı.

9. Mecaz, bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak ka-
zandığı yeni anlamdır. Ilık sözcüğünün ‘’Kalbi ılık insanlarla anlaşmak 
elbette kolaydır.’’ cümlesindeki kullanımı gibi.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derin” sözcüğü 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Derine dalmak için özel kıyafetler gereklidir.

B) Derin bir çukur kazıp altınları oraya gömdü.

C) Dinledikleri konu üzerine derin düşüncelere dalmışlardı.

D) O derinlikte de su çıkmadıysa bence artık uğraşmayalım. 

1461
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1. Terimler; bir bilim, spor, meslek dalının kendi-

ne has kelimeleridir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde terim anlamlı bir sözcük kullanıl-
mamıştır?

A) Doğuştan getirilen, sahip olmak için çaba 
gerektirmeyen özelliklere yetenek denir.

B) Dize sonlarında uyumu sağlayan aynı gö-
revdeki eklere redif denir.

C) Gemiler, pusula adı verilen seyir aleti aracı-
lığıyla yönlerini kolayca bulur.

D) Yüksek tansiyon probleminde ilk önerdiği-
miz şey ‘’yürüyüş’’ tür.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kuru" 
kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Yaz mevsiminde kuru yollar arabadaki sı-
caklığı artırıyordu. 

B) Kimsenin düşmemesi için merdivenleri kuru 
bırakalım.

C) Kuru fasulye oldukça sağlıklı bir yemek.

D) Kuru, heyecansız bir hayatımız var şimdi.

3. Bir öğretmen, öğrencilerinin “okumak” sözcü-
ğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle 
içinde kullanmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu öğ-
rencilerin söyleyeceği cümlelerden biri 
olabilir?

A) Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.

B) Gazete bile okumak istemiyorum.

C) Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup 
dinliyoruz.

D) Yüzünde acının bu tonunu okumayı ben de 
arzu etmezdim. 

4. “Sarmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde akla gelen ilk anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Hatıralar sarmış dört bir yanımı, her şeyde 
bir hatıran var.

B) Boğaz sizi öyle bir sarar ki onu görmeden 
duramazsınız.

C) Çocuk, annesini öyle bir sardı ki hepimizin 
gözleri doldu.

D) Kitap öyle sardı ki bitirene kadar bırakamadım.

5. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzak-
laşması neticesinde oluşan yeni anlama “me-
caz anlam” denir. ‘’Son yaşananlarla birlikte 
aramızdaki buzlar erimişti.’’ cümlesinde  altı çi-
zili sözcük, mecaz anlamda kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Mutfaktan gelen yanık kokusu ile elindeki 
bardağı bırakıp koştu mutfağa.

B) Elden geldiğince insanların kalbini  kırmak-
tan kaçınmalı.

C) Bu olayda senin bir parmağın varsa şimdi-
den söyle.

D) Kara gün kararıp kalmaz derler, bu zor gün-
ler de geçecek elbette.

6. “Dalmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde akla gelen ilk anlamından 
uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır?

A) Sıcak yaz günlerinde serin denize dalarak 
ne güzel rahatlardık.

B) İşlere öyle bir dalıyordu ki gelen çayların 
hepsi hiç içilmeyerek geri gidiyordu.

C) Hızla odaya dalıp az önceki güzel sesin sahi-
binin kim olduğunu sordu.

D) Güreşçimiz son dalışıyla iki puan birden ka-
zanıp avantaj sağladı.

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK - MECAZ - TERİM ANLAM 02
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7.  Yorgunluğumuzu atmak için bir ırmak kenarı bulduk. Irmağın ağzına kadar ilerleyip kana kana su
                                        I                                                                         
 içtik. Bu nefis su Karadeniz’in hemen her ırmağında mevcuttur.
    II                                                                                                III

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

            I                                        II                                             III          

A)   mecaz gerçek terim     

B)   mecaz gerçek gerçek

C)  gerçek terim gerçek

D)  gerçek mecaz terim

8. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözlere veya kavramlara 
mecaz denir. ‘’Koparmak’’ sözcüğü ‘’Bizi kitaplardan kimse koparamaz.’’ cümlesinde gerçek anlamın-
dan uzaklaşarak kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanıl-
mıştır?
A) Yorgunluktan bitkin düşen eskici, bahçeli evin kapısına sessizce vurdu.

B) Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor.

C) Benzin fiyatlarında sağlanan indirim herkesi memnun etti.

D) Bu konuda kafam o kadar çok karışık ki ne düşüneceğimi şaşırdım.

9. "Duru" sözcüğü edebiyat terimi olarak “gereksiz sözcüklerden, uzatmalardan arınmış olma” anlamın-
dadır.

Buna göre “duru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Genç adamın öyle duru bir kalbi vardı ki etrafındaki herkes ona hayranlık duyuyordu. 

B) Duru bir dil kullanan yazar, denemelerinde genellikle yalnızlık ve 
özlem konusunu işliyor.

C) Böyle duru bir mantık karşısında akan sular duruyordu.

D) Duru ve gösterişsiz insanlardan hoşlanır, hep onlarla vakit geçirirdi.

10. Cümle içerisinde spor, bilim, sanat veya meslek alanlarında karşıla-
dığı anlam ile kullanılan sözcüklere terim anlamlı kelimeler denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
terim anlamda kullanılmıştır?
A) Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra kararı açıkladı.

B) Fırının önünde çok uzun bir kuyruk oluşmuştu.

C) Düzenli bir çalışma güzel bir fakülte kazanmayı başardı.

D) Rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanmaktır.

1462
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1.  •  Eğer işler böyle giderse pazarları da ça-

lışmak zorunda kalacağız.

•  İki çuval buğday unu bize tam iki ay gitti.

•  O gömlek ve taktığın kravat sana hiç git-
memiş.

•  Dersler çok iyi gidiyor, öğretmenimizden 
çok memnunuz.

“Gitmek” kelimesi bu cümlelerde aşağıda-
ki anlamlarından hangisiyle kullanılma-
mıştır?

A) Yeter olmak, yetmek, yetişme

B) Yakışmak, yaraşmak

C) Dayanmak

D) Sürmek, devam etmek

2. Tarih nankör değildir, bir hizmeti unutmaz;

İstikbâlin vicdanı aşk istemez, kin tutmaz.

Bana yirmi yaşımda ateş saçan bir sevda,

İlk şiirime altından kanat veren o hülya

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güç veren

B) Bir görüşü, düşünceyi yaymak

C) Işık ve ısı yaymak

D) Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz-
cük, yay ayraç içinde verilen anlama uy-
gun  kullanılmıştır?

A) Kobe Bryant’a, basketbola kattığı her şey 
için minnettarız.  (yetinmek) 

B) Adalet ve ahlak kavramı her türlü başarı ta-
nımının üzerindedir. (beklenti)

C) Millî maçta muhteşem bir atmosfer oluştu-
ran taraftarımıza teşekkür ederiz. (ortam)

D) Hayatın bize sundukları ile yetinmeyi bil-
memiz lazım. (yersiz bulmak)

4. Bir öğretmen, öğrencilerinden “kalmak” sözcü-
ğünü ‘’ertelenmek’’ anlamına gelecek şekilde 
cümle içinde kullanmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
öğrencilerin söyleyeceği cümlelerden 
biri olabilir?

A) Cuma günü geç kaldığım için ödeme pazar-
tesi gününe kaldı.

B) Tabi olaylar anlattığım düzeyde kalmadı, 
gittikçe tırmandırıldı.

C) Kaldığımız yeri muhakkak not alır ve sordu-
ğumda bana söylerdi.

D) Bazen arıza çıkarsa da emektar arabamız ile 
hiç yolda kalmadık.

5. “Atlamak” kelimesi aşağıdakilerin hangi-
sinde ‘’binmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A) Her meseleye atlamak akıllı insanların yapa-
cağı bir davranış değil.

B) İlk uçağa atlayıp kardeşinin nişan törenine 
son anda yetişti.

C) Toplantıda yapılan uyarıları atlaman doğru 
bir davranış değildi.

D) Sporcumuz uzun atlama yarışlarında yeni 
bir rekor kırdı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ‘’güce 
ulaşmak’’ anlamında bir sözcük kullanıl-
mıştır?

A) Televizyonda çok sevdiğim bir filmi izledik 
hep birlikte.

B) Sonunda istediğimiz parayı bulup yeni bir iş 
kurmuştuk.

C) Biraz zaman geçince açılan atlarla evimize 
kısa sürede ulaşmıştık.

D) Eğer havalar böyle güzel giderse sık sık ge-
zintiye çıkalım.

SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK 03
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7. Hepimiz iki büyük korkunun, ölüm korkusu ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil miyiz? 
Onları bir başımıza taşımadığımız için onları unutabilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. 
Sevgi de kendimizi avutmak içindir. Seveceğiz, sevmeye inanacağız ki sevilelim yani bizi düşünen, öl-
memizi istemeyen, bizim ölmemizden belki bizim kadar korkan kimseler bulunsun.

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve-
rilmiştir?

A) etkisinde kalmak – mutlu olmayı başarmak 

B) mecbur edilmek – oyalamak

C) tuzağına düşmek –  kendini korumak

D) hapse atılmak – teselli bulmak

8. 2020 Ömer Seyfettin Yılı... Büyük yazarın bir kitabı elime geçti mi su gibi okur, bitirmeden bırakmaz-
dım, temiz Anadolu Türkçesiyle yazan ve harika anlatımı ile beni büyüleyen kitaplarını. Geçen yıl

                                                                                             I.                               II.

üstadın üç kitabını ‘’Asilzadeler, Gizli Mabet ve Bomba'’yı okudum. Bu yıl Ömer Seyfettin külliyatının
    III.                 IV.

geri kalanlarını büyük bir zevkle okumayı düşünüyorum.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden bazılarının anlamı aşağıda verilmiştir.

•  Çekiciliği ile etkisi altına almak, birini kendine bağlamak, teshir etmek

•  Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi

•  Üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse

Buna göre kaç numaralı sözcüğün anlamı verilmemiştir?
A) I.   B) II.  C) III. D) IV.

9. ‘’Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost 
vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik-
lerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını 
harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar bu toprakta 
canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu metindeki altı çizili söz-
cüklerden herhangi biri yerine kullanılamaz?

A) memleketlerden B) harcayan

C) birlikte D) noktalayın

1463



10

TEST7
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dikkat-

sizliği” anlatan bir söz kullanılmamıştır?

A) Size ödeme yapmamız gerekirken bunu na-
sıl gözden kaçırmışız anlamış değilim.

B) Herkes kendi evinin önünü süpürürse her 
yer tertemiz olacaktır.

C) Önüne bakmadan yürürsen kendini sürekli 
yerde bulursun.

D) Dönmemiz gereken yeri dalgınlıktan çok-
tan geçmiştik.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “henüz” 
anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

A) Sorumluluk sahibi olmayan insanlarla kolay 
kolay arkadaş olmazdı.

B) Yeni aldığım kazak daha ilk yıkamada solu-
verdi.

C) Bugün Almanya’daki teyzemden çok güzel 
bir haber aldık. 

D) Yetiştirdiği çiçekler içinde en sevdiği çiçek 
menekşeydi.

3. I. Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şe-
yin dolayında hareket etmek

II. Geri gelmek, geri gitmek

III.  Bir şeyi andıracak duruma girmek, ben-
zemek

IV. Söz konusu etmek, hatırlamak

“Dönmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde numaralanmış anlamların-
dan herhangi biriyle kullanılmamıştır?

A) Eski dostu ile karşılaşınca çocukluk günleri-
ne dönmüştü.

B) İş yerinde neler döndüğünü kısa bir sürede 
anlamıştı. 

C) Uzun süren hastalığının tesiriyle iğne ipliğe 
dönmüştü.

D) Su şişelerini unutunca gittikleri onca yol-
dan dönmek zorunda kalmışlardı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüksel-
mek” sözcüğü “artmak” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Son kitabınız tüm satış listelerinde üst sıra-
lara yükseldi.

B) Bu davranışınla hepimizin kalbinde öyle 
yükseldin ki anlatamam.

C) Tartışma çığırından çıktı, sesler gittikçe yük-
seliyor.

D) Savaştaki kahramanlıkları ile kısa sürede al-
baylığa yükselmişti.

5. Herkesin bir çocuk yanı vardır. Bastırılmış, kor-
kutulmuş ve kovulmuş çocukluğu... “Çocuklaş-
ma!” der büyükler. Aslında bilmeden “Kendin 
gibi, özünde olduğun gibi davranma.” demek 
isterler. Ne çıkar çocuklaşsa insan? Kirletilme-
miş günlerdeki masum hâline dönse ne olur? 
Çocukça duygularınız büsbütün kuruyunca 
damarlarını yitirmiş bir ırmak gibi kalmaz mı-
yız ortalıkta?

Bu metinde altı çizili ifade ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukluktaki güzel duygulardan mahrum

B) Ne yapacağını bilememe hâli

C) Hiç kimseye muhtaç olmayan

D) Hayatın güç koşulları karşısında aciz

6. “Uzatmak” kelimesi aşağıdakilerin hangi-
sinde diğerlerinden farklı bir anlamda 
kullanılmıştır?

A) Neyse uzatmayalım kısacası biz bu işten 
vazgeçiyoruz.

B) Bu gereksiz kırgınlığı sen de fazla uzatma 
artık!

C) Çocuk, elinde sımsıkı tuttuğu bileti görevli-
ye uzattı. 

D) Bir daha arayı uzatmayalım bu kadar, dedi. 

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

7. Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
                                                                          I.
  Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
                                            II.

  Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Bu dizelerde altı çizili sözcükler yerine aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?

    I. Sözcük II. Sözcük  

A) sus konuşmayan

B)  yas tut bağırmayan

C) şikâyet et seslenmeyen    

D) üzül anlatmayan

8. "Çıkarmak” kelimesine TDK tarafından verilen anlamlardan bazıları şunlardır:

• Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak

• Bir davranış yüklemek

• Sonunu getirmek

• Hatırlamak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’çıkarmak’’ sözcüğü  bu anlamlarından biri ile kullanılma-
mıştır? 

A) İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti.

B) Böyle giderse bu ayı çıkarmamız zor görünüyor.

C) Sizi bir yerden çıkaracağım ama nereden bulamıyorum.

D) O, ekmeğini taştan çıkaran oldukça çalışkan bir adamdı.

9. Oynanan bir spor karşılaşmasından sonra yapılan tartışmalar, her 
kaybedilen maçtan sonra tüm sorumluluğu hakemin üzerine atma; 
kendi hataları ile yüzleşmeme gibi eylemler hiçbir şekilde oyunu 
geliştirmeyecek. Aksine yapılan spor her ne ise o sporda başarıdan 
daha da uzaklaşmaya neden olacaktır.

Bu parçada geçen “oyunu geliştirmek” sözüyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyunun kurallarını daha görünür hâle getirmek

B) Oyun kalitesinin artmasını sağlamak

C) Oyunun daha adil olmasını sağlamak

D) Oyunun daha eğlenceli olmasını sağlamak
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TEST7
1. Mat olan oyuncular gibi hayatım

Mat bir renge boyanmış ev gibi. 

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki 
anlam ilişkisine eş seslilik adı verilir. Yazılışları 
aynı fakat anlamları tamamen farklı kelimeler-
dir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde eş seslilik 
özelliğine uygun bir kelime yoktur?

A) Ağlayanlar bir gün güler 

    Gamlanma gönül gamlanma

B)  Bir güzel seversen sözünden dönmez 

      Sevdiğinin hâlinden de bilmeli

C) Ala göze siyah sürme 

     Çekilir kara değil mi

D) Bahçende açılan gonca gibi 

    Dizip al yanağa soldurma beni

2. •  Disiplinin olmadığı yerlerde anarşi baş gös-
terir.

•  Agresif davranışları çevresi tarafından tep-
kiyle karşılandı.

•  Hakem çok bariz bir penaltıyı atlamıştı.

•  Ailesine ve arkadaşlarına karşı oldukça bon-
kördü. 

Nuri, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı söz-
cükler yerine Türkçe karşılıklarını kullanacaktır.

Nuri, aşağıdakilerden hangisini bu söz-
cüklerden herhangi birinin yerine kulla-
namaz?

A) Kavga                          B) Saldırgan

C) Açık                              D) Eli açık

3. Gece vakti gelen karanlık haberler

Senin gündüz gelmenle yok oldu. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu dizeler-
deki altı çizili sözcükler arasındaki anlam 
ilişkisi söz konusu değildir?

A) Barış – Sulh        

B) Doğru – Yanlış         

C) Şişman – Zayıf        

D) Zengin – Fakir 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli-
si olan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Dün seni düşündüm sokak lambalarının bi-
rinin altında.

B)  Sana yardım etmek isterim ama imkânlarım 
yetersiz.

C) Eğer iki göz de olsa bir ev bulabilirsek he-
men kiralayacağız.

D) Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere 
yer bırakmıyor ki...

5. •   Hayatımda içtiğim en güzel çorba bu

• Hemen törene geçip açılışı yapalım

• Bütün memleketin en gözde yerleri buralar-
dır.

• Şirketimiz başarının zirvesine emin adımlar-

la çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde-
ki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin 
yerine kulanılamaz?

A) Lezzetli                                 B) Derhal

C) İlgi gören                             D) Hassas

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

6. (I)Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

Dante (II)gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı (III)çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

(IV)Gözünün yaşına bakmadan gider.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir?

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

7. Bir yıldız doğar çitin ardından, büyür 

Koyunlarım gider gibi olur, gelir

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlam               B) Eş sesli               

C) Zıt anlam            D) Yakın anlam

8. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) İyi insanların kötüler karşısında şansı var mı?

B) Tepelerin üst kısmına kar yağdığı için mutluyduk. 

C) Susuzluk sıkıntısına rağmen hâlâ önlem alınmıyor.

D) Baharda açan çiçekler renksiz dünyama renk kattı.

9.      •    Son öyküsünde kenar mahalle insanının trajedisini ele almış.

•  Yazdığınız öyküyü e-mail ile bize gönderebilirsiniz.

•  Asparagas haberlere itibar etme.

•  Düzenli check up insan sağlığı için şarttır.

Tuğrul, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yerine Türkçe 
karşılıklarını kullanacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden herhan-
gi birinin yerine kullanılamaz?

A) Elektronik posta  B) Uydurma

C) Tam bakım                           D) Dram
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TEST7
1. Ortak nitelikleri olan varlıkları dile getiren söz-

cüklere genel anlamlı sözcükler denir. Bu söz-
cükler kavram ve nesneleri topluca anlatır. Ge-
nel anlamlı sözcükler detaya girilmeden bir 
nesneyi değil de bütün benzerlerini içine alan 
sözcüklerdir. 

"Roman okumak hayatıma renk katan başlıca 
hobilerimdendir." cümlesinde ‘’roman’’ sözcü-
ğünün kullanımı gibi.

Buna göre aynı sözcük aşağıdakilerden 
hangisinde diğerlerinden daha genel an-
lamda kullanılmıştır?

A) Roman; konularına göre sosyal, psikolojik, 
tarihi gibi çeşitlere ayrılır.

B) Kütüphanede bulunan romanların isimleri-
ni içeren bir liste çıkardım.

C) Romanınızı yazarken kendi hayatınızdan 
kesitlere de yer verdiniz mi?

D) Romanda Balkan Savaşı yıllarında yaşanan 
facialar anlatılmakta.

2. Herhangi bir şey nicelik yani miktar bakımın-
dan belirtilebilir. Nicelik belirtmek aslında sa-
yısal verilerden yararlanmaktır. Nitelik bildir-
menin tam tersidir. Nitelik belirtilirken sayısal 
veri kullanılmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde nicel ve nitel anlamlı kelimeler bir 
arada kullanılmıştır?

A) Son maçı kazanarak olimpiyatlara katılma 
hakkı elde etti.

B) Büyük kardeşleri Bursa’da bir otomobil ser-
visinde çalışıyor.

C) Bir iki kitap okuyanlar kendilerini bilim ada-
mı zannediyor.

D) Günlük yarım saat çalışma ile bu zor sınavı 
kazanamazsın.

3. Soyut, anlatılması güç kavramları başka söz-
cükler aracılığıyla görünür kılmaya somutlama 
adı verilir. ‘’Kuşku insanı içten içe kemiren bir 
kurttur.’’ örneğinde altı çizili sözcük tek başına 
soyutken cümlede somut anlamda kullanıl-
mıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ‘’so-
mutlama’’ örneği vardır?

A) Umut insanoğlunun hiç tükenmez azığıdır.

B) Mavi patiskaları yırtan gemilerinle bekle…

C) Evlenmiş, çocukları olmuş; bir kız, bir oğlan

D) Ölüm Allah’ın emri de ayrılık olmasaydı…

4. Birbiriyle ilgili kelimeler genel anlamdan özel 
anlama doğru sıralanabilir.

Buna göre aşağıdaki sıralamalardan han-
gisi bu şekilde oluşturulmuştur?

A) Öykü – Ömer Seyfettin – Yalnız Efe-Yazar

B) Sanat- Tiyatro-Dram- Romeo ve Jüliet

C) Dostoyevski-Suç ve Ceza-Rus Edebiyatı- Ro-
man

D) Mısra- şair- Behçet Necatigil- Ödül 

5. Sözcükler genelden özele ya da özelden gene-
le sıralanabilir. Varlıkları tek tek dile getiren 
sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Genel 
anlamlı sözcükler ise varlıkların en genel an-
lamda kullanılmasıdır. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde söz-
cükler farklı biçimde sıralanmıştır?

A) hece - kelime - cümle - paragraf - metin

B) canlı - bitki – ağaç – dal - yaprak

C) futbolcu –antrenör -  takım – kulüp-spor

D) saka - kuş - hayvan - canlı – varlık

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

6. Sözcükler tek başına somut anlamda iken cümle içinde soyut anlamıyla kullanılabilir. Buna soyutlama 
adı verilir. ‘’Acı günler bir de bakarsınız ki hemen geride kalmış.’’ cümlesinde tek başına somut anlam-
da olan acı sözcüğü soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ‘’soyutlama’’ örneği vardır?

A) Sevgisiz büyüyen çocuklar yaşam boyu mutsuz olurlar.

B) İnce kıyafetlerle soğukta beklersen elbette hasta olursun. 

C) Askerler mevzilerde sıralanmış, şehit olacaklarını bile bile Gelibolu’yu terk etmiyorlardı.

D) Atatürk’ün gözlerinden ateş fışkırıyordu, yüzü kıpkırmızı olmuştu.

7. Genel ve özel anlamlılık ilişkisi özneldir. Bir kelimenin genel veya özel anlamlı olması cümle içindeki 
kullanımından anlaşılır. Bir cümlede özel anlamlı olan bir sözcük başka cümlede genel ya da bir cüm-
lede genel anlamlı olan bir sözcük başka cümlede özel anlamlı olabilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “güvercin” sözcüğü diğerlerinden daha özel anlamda 
kullanılmıştır?

A) Güvercinlerin kanatları geniş ve sivri olduğundan güvercinler iyi uçar.

B) Tombul, mavimtırak sevimli güvercin hızla yola indi.

C) Güvercinler eski zamanlarda haberleşme için kullanılırdı.

D) Güvercin, güvercingiller sınıfına ait bir kuş türüdür.

8. Yalnız başına somut olan bir sözcüğün soyut anlamda kullanılması-
na soyutlama denir. Yalnız başına soyut olan bir sözcüğün somut an-
lamda kullanılmasına ise somutlama denir.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte  diğer cümleler-
dekinden farklı bir durum söz konusudur?

A) Bu sıcaklıkla iş yerinde satış konusunda ikna edemeyeceği kimse 
olmaz.

B) Korku dolu gibidir acımadan başımıza vuran ve ne zaman dinece-
ği belirsiz olan.

C) Şimdi mutluluk uzak diyarlara göçmüş eski bir tanıdıktır.

D) Beni hiç yalnız bırakmayan güzel hatıralarım.
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TEST7
1. Mühendis  Bey, işinde oldukça titiz biriydi. 

Köprünün yapım sürecini yakından takip edi-
yor, üniversitelerden fikir alarak hiçbir ayrıntıyı 
atlamıyordu.

Bu parçada sözü edilen mühendisin mes-
leği ile ilgili tutumunu anlatan deyim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen

B) Habbeyi kubbe yapan

C) Ensesinde boza pişiren

D) İnce eleyip sık dokuyan

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde 
‘’dayanma gücünün’’ önemi vurgulanmak-
tadır?

A) İnsanın canı acıyan yerindedir.

B) Gülü seven dikenine katlanır.

C) Aşkın gözü kördür.

D) İyi evlat  babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

3. Bazı atasözleri tabiat olaylarının gözlemlen-
mesi ile oluşmuştur.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu yol-
la oluşmuştur?

A) Kasım yüz elli, yaz belli.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Lodosun gözü yaşlı olur.

D) Sora sora Bağdat bulunur.

4. “Temizlik imandan gelir.” (Hz. Muhammed)

Bu sözle aynı davranışın önemini vurgu-
layan atasözü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Su akmayınca durulmaz.

B) Tüccarın malı temiz olsa yolda kendisi yer.

C) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.

D) Aslan yattığı yerden belli olur.

5.      Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

                        Yunus Emre

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu 
dörtlükte vurgulanan düşünceyi destek-
ler niteliktedir?

A) Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı.

B) Abanın kadri yağmurda bilinir.

C) Gafile kelâm, nafile kelâm.

D) Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir.

6. Kolay kolay isabetli kararlar veremiyor çün-
kü ---

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 
deyimlerden hangisi getirilirse sözü edi-
len kişinin başkalarına danışmadan yaşa-
dığı ifade edilmiş olur?

A) ayağı yerden kesiliyor.

B) burnunun dikine gidiyor.

C) başında kavak yelleri esiyor.

D) ele avuca sığmıyor.

SÖZCÜKTE ANLAM
İKİLEMELER - DEYİMLER - ATASÖZLERİ 07



17

S.B. Türkçe

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme, cümleye “bazen” anlamı katmıştır?

A) Yağmurla çamura dönmüş yollarda bata çıka ilerliyorduk.

B) Yer yer olmadık sözler söyler ama genelde aklı başında bir arkadaştır.

C) Güçlü kuvvetli görünmesine rağmen en hafif yükleri bile kaldıramazdı.

D) Gece gündüz demeden çalışıp ailesine yardım etti. 

8. İkilemeler, cümlenin anlamını kuvvetlendirmek için bir araya getirilmiş sözcük guruplarıdır. Farklı 
biçimlerde oluşturulan ikilemelerden bazıları her ikisi de anlamsız kelimelerle oluşturulur.

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi bu şekilde oluşturulmuştur?

A) Çocuklardan ses seda çıkmayınca ne yaptıklarına bakmaya gitti.

B) Valizi çer çöple doldurmaktansa gerçekten işine yarayacak şeyleri yanına al.

C) Şırıl şırıl akan ırmağın sesi eşliğinde harika bir kahvaltı ettik.

D) Ne zaman bir araya gelseler eften püften sebeplerden kavga ediyorlardı.

9. “Ne kadar birbirinden zor engeller çıkarsa çıksın o engel mutlaka aşılır.’’ anlamına gelen atasö-
zü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir, tavında dövülür.

B) Dağ ne kadar yüce olursa olsun üstünden yol geçer.

C) Duvarı nem insanı gam öldürür.

D) Gön yufka yerinden delinir.

10.      •    Bir işte sabit durmayan insan başarı elde edemez.

•  Yeteri kadar sabreden kişi, emeline ulaşır.

•  Toplumun değer yargılarına karşı çıkan yorulup yıpranır.

Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıkla-
ması yoktur?

A) Sebepsiz kuş bile uçmaz.

B) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.

C) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
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TEST7
1. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını 

bulmacanın kareleri içine soldan sağa doğru 
yazınız.

1. Kıymet          2. Yoksul          3. Olasılık

                 4. Fayda          5. İtina

1

2

3

4

5

Bulmacada sarı renkte gösterilen sütun-
da yer alan harfler aşağıdakilerden han-
gisinde verilmiştir?

A) D-B-L-K-Ş B) K-B-B-A-G

C) E-İ-Ç-T-Ü D) E-İ-M-A-N

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmamış-
tır?

A) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

B) Deli tosun olacağına akıllı düşmanın olsun.

C) Çirkin ile bal yeme , güzel ile taş taşı.

D) Ak koyunun kara kuzusu da olur.

3. “Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “çetin, güç” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) Hayrettin Paşa denizcilik tarihinin en ağır 
sorumluluklarını üstlenmişti.

B) Adamın uykusu öyle ağırdı ki top atsan 
uyanmazdı.

C) Bu denli ağır bir havada nasıl verimli çalışa-
bilir insan?

D) Bu iş ağır bir insana verildi, bitmesi muhte-
melen aylar sürecektir.

4. Gerçek anlam; sözcüğün duyulduğunda 
bizde uyandırdığı anlam, sözlük anlamıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla kulla-
nılmamıştır?

A) Tepeden nasıl iniyor, bakın.

B) Donuk esmer bir çehresi irice bir burnu vardı.

C) O hep karanlık işlerle uğraşır.

D) Pantolonun kayışını o kadar sıkmıştı ki ne-
redeyse nefessiz kalacaktı.

5.    
 “Bu olayı duyunca delikanlının yüreği öç 
alma duygusuyla kabarır.”
“Kabarır” sözcüğü gerçek anlamından ta-
mamen sıyrılarak “öfke sevgi vb. duygular 
gittikçe güçlenmek” anlamıyla yani me-
caz anlamıyla kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükle-
rin hangisinde buna benzer bir kullanım 
vardır?

A) Örtüyü masanın üzerinden kaldır.

B) Başından geçenleri kaleme almış.

C) Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz.

D) Ellerimle kapattıkça kanardı yaran.

6. 1. Bazen bomba patladıktan sonra tehlike 
geçmiş değildir.

2. Adamın ayakkabısı yan tarafından patla-
mış.

3. Havalar iyi gidince turizm bu sene patla-
dı.

4. Buralarda tohumların patlamasıyla bili-
riz baharın geldiğini.

“Patlamak” sözcüğü yukarıdaki cümleler-
de kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

SÖZCÜKTE ANLAM
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7. Aşağıda terim anlamlı sözcüklerle ilgili bir etkinlik yapılmış ve bu etkinlikte cümlelerde geçen terim 
anlamlı sözcüklerin altı çizilmiştir.

1 Eserin düğüm bölümü serim bölümüne göre daha iyi kurgulanmış.

2 Futbolcular tüm güçleriyle kaleyi savunuyor.

3 Tipi ve fırtına Şebnem'in sıcak evini kökünden sarsıyordu.

4 Maçın ilk yarısında eklem bağları zarar görmüş.

Buna göre kaç numaralı cümlede bir yanlışlık yapılmıştır?

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

8.      1.   Tamirci, aletlerini çantasına üstünkörü yerleştirip kaçarcasına uzaklaştı.

2. Senin bu giderayak bana yaptığını hiç unutmayacağım.

3. Yeni aldığı evi adam tutup adamakıllı temizletti.

4. Çocuğun gelişigüzel yaptığı bu ödevi kimse beğenmedi. 

Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangileri birbirlerine yakın anlamda 
kullanılmıştır?

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

9. “Taşınmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “bir yere sık sık 
gitme” anlamında kullanılmıştır?

A) Pazar kahvaltıları için Fethi Paşa’ya taşınıyoruz.

B) Üç taşınma bir yangındır, der Çinliler.

C) Her taşınma, beraberinde birçok sorun getiriyordu.

D) Açmak istedikçe dosyayı "Aradığınız dosya taşınmış!" uyarısı alı-
yordum sürekli.
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TEST7
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili 

sözcüklerden hangisi nicel anlamlıdır?

A) Eğitimin amaçlarından biri de iyi insanlar 
yetiştirmektir. 

B) Bahçedeki sarı kirazlardan toplamalıyım 
mutlaka.

C) İnsandaki büyük beklentiler daha sonra in-
sanı üzebilir.

D) O ağır torbayı kıza taşıtmak için her şeyi 
yaptın.

2. Aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını 
bulmacanın kareleri içine soldan sağa doğru 
yazınız.

1. Bulanık             2. Kötümser             3. Galip

          4. Gelecek                5. Tüketim

 
1

2

3

4

5

Bulmacada sarı renkte gösterilen sütun-
da yer alan harfler aşağıdakilerden han-
gisinde verilmiştir?

A) D-F-A-M-T  B) A-S-U-M-T

C) K-B-C-F-T D) F-A-U-M-V

3. “Basmakalıp konuşmaları var o adamın.” cüm-
lesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Biçimsel, gözleme dayalı

B)  Sıra dışı, mükemmel

C)  Bilineni tekrarlayan, klişe

D)  Tutarsız, dayanağı olmayan

4. “Süzmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 
hangisinde “incelemek, dikkatle bakmak” 
anlamında kullanılmıştır?

A) Sütçü kadın, sütü süzdükten sonra köylüye 
verdi.

B) Pirincin suyunu süzen kadın pilavı yapmaya 
başladı.

C) Musluk suyunu süzmeden içmek çok tehli-
keli.

D) Öğretmen sınıfa girer girmez bizi iyice süz-
dü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li söz grubu eş anlamlı kelimelerden oluş-
muştur?

A) Teyzem bugünlerde ses seda vermiyor.

B) Toplum gelenek görenekleriyle devamlılığı-
nı sürdürür.

C) Onun yalan yanlış konuşmaları bizi iyice sıktı.

D) Mahalleli çoluk çocuk pikniğe gitti.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin an-
lam özellikleri ayraç içinde verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği 
yanlış verilmiştir?

A) Ceylan tehlikenin kokusunu uzaktan almış-
tı. (mecaz)

B) Kadının parmakları buhardan dolayı yan-
mış. (gerçek)

C) Çocuğun pişkin tavırları bizi çileden çıkardı. 
(gerçek)

D) Bu haftaki dersimizde notaları öğrendik. 
(terim)

SÖZCÜKTE ANLAM
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7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yay ayraç içinde verilen anlamıyla 
kullanılmamıştır?

A) Dünyada güzel, tatlı ne varsa getir.

 (Hoşa giden, tadı yavan olmayan, lezzetli)

B) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. 

 (Lekesiz, kusursuz, şerefli, suçsuz)

C) Adam yüklü bir bahşiş verdi garsona.

 (Bir emeğin karşılığı olarak bırakmak)

D) Genç adam servetini tüketince yeniçeri ocağına yazılır.

 (Yazılarak meydana getirilmek)

8.  
Rüzgâr Ses

Işık Rüya

Bu şekilde soyut olan kelimenin bulunduğu kutucuk çıkarılırsa aşağıdaki şekillerden han-
gisi ortaya çıkar?

A)                      B) 

C)                      D) 
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TEST7
1.  

Sözcüğün gerçek anlamından tamamen 
uzaklaşarak yepyeni bir anlamda kulla-
nılmasına mecaz anlam denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “dirilmek” sözcüğü  mecaz  anlamıy-
la kullanılmıştır?

A) Eski tarz şiir belki bir gün dirilecek.

B) Sıcaktan bunalmış asker suyu içince dirildi.

C) Ölümcül hasta iksiri içince dirildi.

D) Çiçek sulanınca birden dirildi.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi gerçek anlamda kullanılmış-
tır?

A) Günler akıp giderken biz biraz daha yaşlanı-
yorduk.

B) Sinemaya gidemeyince biletimiz yandı.

C) Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleye-
ceğiz.

D) Kızcağız kitaplarını boş bir kutuya yerleştir-
di.

3. (1) Aramızdaki kara bulutlar dağılmaya başla-
mıştı. (2) Ona yeniden şiir yazmak, dizelerimde 
ona olan sevgimi aktarmak istemiştim tekrar. 
(3) Aramız ne kadar limoni olsa da aslında her 
daim gözünü üstümde hissetmiştim. (4) Kırı-
lan kalpleri tamir etmek artık ikimize kalmıştı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde terim anlamlı kelime kullanıl-
mıştır?

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

4.      1.    Ak elleri kalem tutar/ yazar Elif Elif diye.

2. Başak tutan şu ellerin/ bir gün belki bay-
rak tutar.

3. Sevdiğim üstünde uçan kuşların/tutup 
kanatların kırmaya geldim.

4. Öğüttür verdiğim tut benim sözüm.

“Tutmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

5. 1. Bal arıları bu sene fazla çalışmamış.

2. Bu işin üstesinden zor da olsa geleceğiz.

3. Bir gece ansızın gelebilirim.

4. Kutup ayıları çevrelerine hemen uyum 
sağlar derler.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de altı çizili sözcük sesteştir?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

6.       1.    Renkli kişiliğiyle hepimizi büyülüyordu.

2. Onun bu parlak fikirlerine hepimiz hay-
randık.

3. Annemin yaptığı kekin kokusu karnımızı 
acıktırmıştı.

4. Melis ile dostluğumuz çok eskilere daya-
nır.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de altı çizili sözcük somut anlamda kulla-
nılmıştır?

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

SÖZCÜKTE ANLAM
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7. “Hafif elbiselerle sokak sokak gezecek artık.” cümlesindeki “hafif” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin  hangisinde bu cümledeki anlamıyla özdeştir?

A) Rüzgârdaki yaprak bile benim kadar hafif değil.

B) Akşam yemeği çok hafif olmuştu.

C) Şu dünyada tasam yoktu; hafiftim, boştum.

D) Damda yatan ninemin üzerini örtmek için hafif bir şey buldum.

8. 
Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade 
eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi nitel anlamlıdır?

A) Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var.

B) Okul, yüksek binaların arasında kalmış.

C) Cimri insanların kimseye hayrının dokunduğu görülmemiştir.

D) Sonunda iş yerime yakın bir yerde bir ev buldum.

9. Varlıkların sayılabilen, ölçülen bir değeri, özelliğini ifade eden söz-
cüklere “nicel anlamlı sözcükler” denir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi 
nicel anlamlıdır?

A) Yüksek dairelerde oturanların manzaraları daha güzeldir.

B) Askerliğin zor günleri çarçabuk geçmişti.

C) Akıllı insanlar, hiç kimseye zararı olmayan insanlardır.

D) Doktor artık ağır yükler kaldırmasını kesinlikle yasaklamıştı.
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TEST7
1. Türkiye korkunç deprem gerçeğiyle yüzleşme-

ye devam ediyor. Manisa’nın Akhisar ilçesinde 
dün saat 22.24’te 5,4 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. İzmir, Aydın, Denizli, Yalova, 
Bursa ve İstanbul’da da hissedilen deprem 
sonrası, en büyüğü 4,3 olan 212 artçı kaydedil-
di. Ankara ise sabah saatlerinde 3,8 ve 4,5 bü-
yüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Manisa 
depreminin ardından Ankara’nın Akyurt ilçe-
sinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana 
geldiğini hatırlatan Aykan, artçıların süreceği-
ni kaydetti.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Öznel cümle                      

B) Doğrudan anlatım cümlesi

C) Dolaylı anlatım cümlesi      

D) Nesnel cümle

2. Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden ak-
tarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu 
gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içeri-
sinde yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül 
kullanılarak da aktarılabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde doğrudan anlatım söz konusu de-
ğildir?

A) Bir daha sizinle görüşmek istemiyorum, di-
yerek telefonu kapattı.

B) “Toplum içinde nasihat, en büyük hakaret-
tir.” sözünün doğruluğuna inandım. 

C) Toplantının bildirgesini kaleme almak ge-
rektiğini ifade etti, dışarı çıktı. 

D) Ünlü yazarın “Aşk, insanlığı sevmektir.” sözü-
nü çok yanlış anlamışsın. 

3. (I) 1 Aralık 1935 yılında New York, Brooklyn’de 
dünyaya gelen Woody Allen’ın ilk ismi Allen 
Stewart Konigsberg’dir. (II) Orta sınıf bir ailenin 
çocuğu olması Allen’ın geçim sıkıntısı içinde 
büyümesine neden olmuştur. (III) Anne ve ba-
basının devamlı çalışması, evde olduklarında 
ise çocuklarıyla ilgilenmemeleri Allen’ı büyük-
babasına yaklaştırmıştır. (IV) Gergin ve asabi 
bir çocuk olan Allen, uzun süre Yidce dışında 
herhangi bir dili kullanmayı reddetmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde nesnel bir değerlendirme söz 
konusu değildir? 

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

4. (I) Didem Madak, henüz çok genç yaşta ara-
mızdan ayrılmış Türk kadın şairdir. (II) Kısacık 
hayatına hüzünlü birçok şiiri sığdırmıştır. (III) 
Kendi deyimiyle, ütüsüz ve buruşuk bir ruhun 
şairidir. (IV) Şiirleri pek çok farklı yerde yayım-
lanmıştır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde kişisel görüşe yer verilme-
miştir?

A) I ve II.         B) I ve IV.         

C) II ve III.            D) III ve IV. 

5. Bilim dünyasında rhus, sumac, rhus coriaria (I)
isimleriyle bilinen sumak; Türk mutfağının (II)
efsane tatlarından biridir. Çalı görünümüne 
sahip olan bitki, (III)ince bir gövdeye sahiptir. 
Yaklaşık olarak 150 türü bulunan sumak Türki-
ye’de hemen her bölgede (IV)farklı alanlarda 
yetiştirilmektedir. Aynı şekilde kullanım yo-
ğunluğu da bölgeden bölgeye değişkenlik 
göstermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış sözcükler-
den hangisi bulunduğu cümlenin öznel-
lik kazanmasına neden olmuştur? 

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

ÖZNEL/NESNEL ANLATIM – DOĞRUDAN/DOLAYLI ANLATIM 
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6. Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinde doğrudan anlatıma başvurulmuştur? 

A) Filmin başrol oyuncusu Lily James, filmle ilgili olarak “Bu gerçekten çok sevdiğim bir filmdi, inanıl-
maz bir oyuncu kadrosu ile çok güzel bir hikâyesi vardı. Böyle parlak karakterler ve gerçekten 
önemsediğim bir hikâye bu yüzden bugün burada olmak gerçekten heyecan verici.” şeklinde ko-
nuştu.

B) Şahsiyet, 2019’da Berlin TV Dizisi Festivali, Avrupa Sinematografi Ödülleri ve MedyaTablet Ödülleri 
de dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödüller ve adaylıklar kazandı. Dizinin başrol 
oyuncusu Haluk Bilginer ise Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı ve bundan dola-
yı da oldukça mutlu olduğunu söyledi.

C) Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express aracından gelen yeni bir fotoğraf, Mars'ın ne kadar gü-
zel ve ıssız görünebileceğini ortaya koydu. Ayrıca gezegenin yüzeyini şekillendiren bazı doğal sü-
reçler de aydınlığa kavuştu. Gezegenin kuzey kutbundan gelen fotoğrafta parlak buz parçaları, de-
rin karanlık oluklar ve büyük fırtınalardan kalan izler görülüyor.

D) Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını 
bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen "koronavirüs" dolayısıyla bakanlık 
bünyesindeki Bilim Kurulunun dün toplandığı hatırlatıldı.

7. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargı-
larla oluşturulur. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A) Dil, sözlük, ansiklopedi ve çeviri alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Şemseddin Sami'nin Türk 
dilini sadeleştirme ve geliştirme alanında önemli çalışmaları mevcuttur. Kaşgarlı Mahmud’dan son-
ra Osmanlı döneminde ilk sözlükçü olma sıfatına sahiptir. 

B) William Shakespeare, 26 Nisan 1564’te İngiltere’nin Stratford-upon-Avon bölgesinde başarılı bir 
tüccar olan John Shakespeare’in 8 çocuğundan biri olarak dünya-
ya geldi. Shakespeare’in annesi Mary Arden ise varlıklı bir ailenin 
kızıydı.

C) Lezzetli balık denince akla ilk gelenlerden olan levrek, yanında li-
mon ve salata ile harikalar yaratır. Tabi arkasından da helvanın 
gelmesiyle bu lezzet taçlandırılır. Özellikle kış günlerinin en bol 
miktarda bulunan ve en çok tüketilen balığı olan levrek, insan vü-
cudunun ihtiyaç duyduğu birçok besin değerini içinde bulundu-
rur.

D) Rengi yeşil, sonrasında gri olan ve boyları yaklaşık 50-100 cm uza-
yabilen pelin otu bitkisi, uzun süre yaşayabilen bitkilerdir. Tadının 
acı olmasından dolayı acı pelin ve acı yavşan isimleri ile de bilin-
mektedir.
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TEST7
1. Denizin keskin kokusu ve kentin ürkütücü 

uğultusuna rağmen Galata Köprüsü, Eminö-
nü, Karaköy ve Sirkeci her daim kalabalıktır. 
Binlerce, on binlerce insan gün içinde buraya 
akar. Öylesine bir akış ki bazen adım atacak 
yer kalmaz, kıpırdayamaz insan, ite kalka iler-
ler ancak.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtla-
nabilirlik açısından bu metindeki altı çizi-
li cümle ile özdeş değildir?

A) Floresan lamba, neon ışık, radarın temeli, 
mikrodalga fırın ve daha birçok şey Nikola 
Tesla'nın elinden geçmiştir.

B) Kullanılan ya da kullanılmayan birçok bulu-
şu olan Tesla, özellikle elektriğin kablosuz 
taşınabilmesi gibi önemli bir buluş yapmış-
tır.

C) Dünyada bilimi kökten sarsacak buluşlara 
imza eden Tesla'nın en önemli buluşu, 
elektriğin kablosuz taşınabilmesine yönelik 
deneyidir.

D) Sırp asıllı Amerikalı mucit olan Nikola Tesla, 
elektriğe ve elektromanyetizmaya yatkınlı-
ğıyla yaşadığı dönemde bilime damga vur-
muş bir isimdir. 

2. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel 
anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlana-
bilir yargılarla oluşturulur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde öznel anlatım yoktur?

A) Sinemaya gitmek çok eğlenceli bir etkinlik-
tir. 

B) Özel ve önemli misafirlerimizi çok iyi ağırla-
dık. 

C) Millî takımımız eleme maçlarında 23 puan 
topladı.

D) Basketbolun en heyecanlı anları maçın son 
saniyeleri olur.

3. Aşağıdaki afişlerin hangisinde kişisel dü-
şünceye yer verilmemiştir?

A) 

Telefon, iletişim kurmaya 
yarayan bir cihazdır.

 B) Kitap hayattır.  

C) İletişim İnsanları

Bir arada tutar

  D) 

SAĞLIKLI 
GELECEK 

YETENEĞİNLE 
ŞEKİLLENECEK

 

4. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet Dönemi’ni 
gören ve 1904 yılında İstanbul’da dünyaya ge-
len Necip Fazıl Kısakürek, -----.

Bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa cümlede öznel anlatım ya-
pılmış olur?

A) hayatının bir bölümünü cezaevinde geçir-
miştir.

B) Örümcek Ağı ve Kaldırımlar şiirlerini 17 ya-
şında yazmıştır.

C) ilkokuldan sonra Deniz Harp Okulunu ka-
zanmıştır. 

D) şairliğinin zirvesindeyken hayata gözlerini 
yummuştur. 

CÜMLEDE ANLAM
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5. Aşağıdaki metinlerin hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmamıştır? 

A) Babasının sürekli kendisine savaşa katılan dedesi hakkında hikayeler anlattığını söyleyen Jackson, 
proje üzerinde gönüllü olarak çalıştı. 90 dakikalık belgesel için toplamda 100 saatlik arşiv izleyen 
sinemacı, en çok ilgi çeken noktanın askerlerdeki mizah olduğunu belirtti. 

B) Masters, zaman yolculuğuna çıkan insan fikrinin uzaylılardan daha olası olduğunu zikretti. Dünya-
lar Savaşı’ndan Uzaylıların Şafağı’na, UFO’lar gişe rekoru kıran pek çok filmin ana konusu oldu. Söz 
konusu filmlerin özneleri uzaylılardı ama bu yakında değişebilir. Çünkü ABD’li bir bilim insanı 
UFO’ların gerçek olduğunu ama uzaylı taşımadığını beyan ediyor.

C) Bilim insanları, Dünya'ya çarpan ve yeryüzünde bugüne kadar korunmuş en eski çarpışma yapısını 
oluşturan meteorun kesin tarihini belirlediklerine inanıyor. Araştırmacılar, Batı Avustralya'daki Yar-
rabubba kraterinin bilinen en eski ikinci kraterden 200 milyon yıl daha yaşlı olduğunu söylüyor.

D) Molineux Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan na-
mağlup lider Liverpool, Wolverhampton Wanderers'ın konuğu oldu. İngiltere Premier Lig'in 24. haf-
tasının kapanış maçında lider Liverpool, deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-1 yendi.

6.       I.   Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcuları Arda Turan'ın transferi konusunda 
      yönetimle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi. (Dolaylı anlatım)

II.  Süper Lig'in 18. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçının son anlarında ikinci sarı kart 
görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat'ın "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli ola-
rak PFDK'ye sevk edildiği bildirilmişti. (Doğrudan anlatım)

III.  Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak çeyrek finale 
yükselen GMG Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, "Kulübü-
müzün bütçesi 2,5 milyon lira, kupadan elediğimiz rakipleri-
mizin bütçesi ise 60 milyon euro. Her zaman her yerde para 
geçmiyor." dedi. (Doğrudan anlatım)

IV.  Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Türk Telekom 
Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktıkları 
maçın ardından açıklamalarda bulundu. (Dolaylı anlatım)

Numaralanmış medya metinlerinden hangilerinin anlatım 
özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) I ve II. B) I ve III. 

C) II ve IV. D) III ve IV. 
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1. Aşağıdakilerin hangisinde “üzere” sözcü-

ğü cümleye diğerlerinden farklı bir an-
lam katmıştır?

A) Reyhan’la ders çalışmak üzere kütüphane-
de buluştuk. 

B) Aramızdaki sorunları çözmek üzere nezih 
bir mekânda görüşeceğiz. 

C) Geri vermek üzere bilgisayarımı alabilirsin 
kardeşim. 

D) Piknik yapmak üzere ilçedeki göl kenarına 
gelmiştik. 

2. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, 
başka bir olaya ya da duruma bağlı olduğunu 
belirten cümlelere koşul-sonuç cümlesi denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “koşul” anlamı vardır?

A) Bizi dinleyip de çare olmaya çalıştığınız için 
çok ama çok teşekkür ederiz. 

B) Bu maçı kazanmalıyız çünkü ekran başında-
ki milyonları mutlu etmeliyiz. 

C) Dünkü meseleyi her vakitte dillendirdikçe 
sorunlara çözüm bulamazsınız. 

D) Elde ettiğimiz zaferden iyi bir netice çıkara-
lım diye konuşmama kararı aldık. 

3. Kulaklarını gerçekten uçmandan mutluluk du-
yanlara aç. Sen cıvıldadıkça sesi en yüksek çı-
kanlar bir zamanlar kanatları en çok kırılmış 
olan yaralı kuşlardır. Onların kalbi gerçek cıvıl-
tıyı duyamayacak kadar kendi üzüntüleri ile 
dolu. Gerçek değil sesleri. Yüreğindeki sevgiyi 
yitirmemiş olanları dinle sen, işte o zaman 
yüzlerce kuş çocuk çıkacak karşına. Ve ne ka-
dar büyürsen büyü hep sevgiyle uçup yol gös-
tereceksin peşinden gelenlere.

Bu metindeki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşul – sonuç              B) Karşılaştırma 

C) Neden – sonuç            D) Amaç – sonuç

4. (I) Mart, pek çok önemli olayı barındıran bere-
ketli bir ay. (II) Bu sayımızda sizler için mart ayı-
nın son pazartesi gününü içine alan hafta kut-
lanan Kütüphaneler Haftası vesilesiyle 
kütüphane ve kitap konulu, eğlenceli bir ka-
pak dosyası hazırladık. (III) İbi ile arkadaşları-
nın kitaplar ve kütüphaneler hakkında verdiği 
ilginç bilgilerden dolayı şaşkınlığınız artacaktır 
eminim. (IV) Sadece kapak dosyamızda değil, 
Ceviz Ağacı’nın Maceraları’nda da kütüphane 
telaşı var, onları da okumanızı tavsiye ederim. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde yargı, gerekçesiyle birlikte 
verilmiştir?

A) I ve II.                B) II ve III.           

C) II ve IV.         D) III ve IV.

5. 

Yeşilaycı olmak için çok önemli nedenleri-
miz var. Çünkü sevdiklerimizle yaşayaca-

ğımız güzel günler var. Sağlıklı ve huzurlu 
bir hayat sürme hayalimiz var. Bağımlı-
lıktan korumamız gereken insanlığımız, 

ülkemiz var.
Yeşilay Haftası Kutlu Olsun!

Bu görseldeki ifadelerde, 

I. Amaç-sonuç 

II. Neden-sonuç

III. Koşul-sonuç 

ilişkilerinden hangileri söz konusudur?

A) Yalnız I.                  B) Yalnız II. 

C) I ve II.                   D) II ve III. 

CÜMLEDE ANLAM
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6. Seninle dolaşmak istiyorum gece gündüz

Hatalarımı affettirebileyim diye sana.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki anlam ilişkisinin benzeri söz konusudur?

A) Her ırmak denize, deniz deryaya  B) Tekbir Dağları’na düşer ilk cemre

    Ömrünce çırpınır ulaşmak için      Kristal kristal parlayan karlar

C) Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin;  D) Tohum saç, bitmezse toprak utansın! 

    Yitirmişsin neyin varsa birer birer.      Hedefe varmayan mızrak utansın!

7. Bir yargının gerçekleşme nedeni ile verildiği cümlelere neden-sonuç cümlesi denir. Örneğin “Ders ça-
lışmadığı için sınavı geçemedi.” cümlesinde “sınavı geçemedi” ifadesi sonuç, “ders çalışmadığı için” ifa-
desi ise nedendir. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) Atatürk’üm eğilmiş vatan haritasına B) İçlenme tabiattaki yekpare kederden, 

 Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler     Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler. 

 Atatürk neylesin memleketin yarasına     Onlar dönecektir yine gittikleri yerden, 

 Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler     Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir.

C) Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı? D) Ben nefret eyledim sizin gerçekten

 Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?      Yalanı severim, yalanı gayrı…

 Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı     Tiksindim bülbülden, gülden, çiçekten

 Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim.     Yılanı severim, yılanı gayrı..

 

8. Köydeki ilkokula yeni atanan genç öğretmen, - - - - 

Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümle 
“amaç” anlamı taşır?

A) okuldaki çocukların maddi manevi her türlü ihtiyacıyla yakından 
ilgilendiği için aileler tarafından çok seviliyordu. 

B) yöre halkının ilgisini çeker ve yöre halkını kendisine bağlarsa oku-
ma yazma oranında epey mesafe kat eder. 

C) ders esnasında baygınlık geçiren kızı aracıyla derhal en yakın has-
taneye ulaştırdığı için çok mutlu olmuştu. 

D) köydeki okuma yazma oranını artırmak için elinden gelenin fazla-
sını yapmış ve sonuca da ulaşmıştı. 
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1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

bir gerekçe içermektedir?

A) — Savaş muhabiri olma kararını nasıl aldı-
nız?

— Savaşlarda mağdur olan halkın mağdu-
riyetini dile getirmek için bu yolu seç-
tim. 

B) — Bu sene şampiyonluk yolunda emin 
adımlarla ilerleyebileceğinize inanıyor 
musunuz?

— Kadro genişliğini sağladığımız sürece 
bu konudaki inancım tam. 

C) — Edebiyat dünyasındaki sıkıntıların sona 
ereceğini düşünüyor musunuz?

— Yayınevleri arasındaki görüş ayrılığına 
nokta konulduğu için sıkıntılarda sona 
erecektir.

D) — Marketlere gerekli denetimlerin yapıl-
madığı fikrine katılır mısınız?

— Katılmıyorum çünkü her ay düzenli ola-
rak denetimler yapılıyor ve olumsuz bir 
durumda da ceza veriliyor. 

2.   I.  Telefon hediye etmek için böyle bir yön-
tem deneyeceğim.  

II.  Bu yoldan geçerken ceza yediği için ted-
birli davranıyor. 

III.  Temiz iş çıkarmak için sizden yardım isti-
yorum.

IV.  Yeni bir girişimde bulunmak için Kana-
da’ya gidecek.  

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“için” edatı cümleye diğerlerinden farklı 
bir anlam katmıştır? 

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

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşul an-
lamı yoktur?

A) Sevda limanına bir kez uğradın mı 
    Çıkışın zor olur bunu unutma. 

B) Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen! 
    Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

C) Esenlik, huzur ve mutluluk gelmez buralara
    Barış güvercinini semalarda uçurmadıkça 

D) Ustada kaldığından bu öksüz yapı, 
    Onu sürdürmeyen çırak utansın!

4. (I) Fas ülkesine İngilizcede Morocco, Fransızca-
da Maroc Arapçada Magrip deniyor. (II) Sade-
ce Türkçede buraya, Fes şehrinden dolayı Fas 
denmekte. (III) Fas, Kuzey Afrika’nın kuzeybatı-
sındaki bir kıyı ülkesi ve başkenti Rabat. (IV) 
Fes şehri ise 798- 802 tarihleri arasında I. İdris 
tarafından kuruluyor ve büyük olduğu için ta-
rihinde birkaç kez başkentlik yapıyor. (V) Bu-
gün Kazablanka ve Rabat’tan sonra Fas’ın 3. 
büyük şehri.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I ve II.                   B) II ve IV.

C) III ve IV.             D) III ve V.    

5. (I) Evelik otu olarak da bilinen labada otu, çok 
yıllık bir bitkidir. (II) Kan temizleme ve mikrop-
lardan arındırma konusunda şifalı olan bitki 
yalnızca bu sebepten dolayı yüzlerce yıldır 
kullanılmaktadır. (III) Bilinen en eski bitkiler-
den biri olan evelik otu, boyu bir metreyi geç-
meyen kısa boylu çalı türü bir bitkidir. (IV) Yapı 
olarak ıspanağı andırsa da özel olarak yetişti-
rilmesine gerek kalmaz çünkü kendi kendine 
yetişmesi oldukça kolay bir bitkidir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangilerinde neden-sonuç ilişkisi söz ko-
nusu değildir?

A) I ve II.            B) I ve III.        

C) II ve IV. D) III ve IV. 

CÜMLEDE ANLAM
14CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ (NEDEN-AMAÇ-KOŞUL SONUÇ) 



31

S.B. Türkçe

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlam özelliği bulunmamakta-
dır?

A) Pozisyonu tehlike altında olan kişiler kendini güvence altına almak için diğer iş arkadaşlarına psi-
kolojik şiddet uygulamaktadır. (Amaç-sonuç) 

B) Kız Kulesi dünyada en çok ziyaret edilen ve görülmek istenen yerlerden biridir çünkü eşsiz bir mi-
mariye sahiptir. (Neden-sonuç) 

C) Edebiyat dünyasına fikirleriyle yön veren usta bir yazar ya da şair olmak istiyorsan olması gereken-
den daha çok çalışmalısın. (Koşul-sonuç)

D) Karain Mağarası'ndan yerleşim kalıntılarının yanı sıra, sanata dair bulguların da ele geçirilmesi, 
Anadolu sanatı hakkında aydınlatıcı fikirler vermektedir. (Neden-sonuç)

7. 

İLERİ DOĞRU ADIM 
ATMAZSAN AYNI 
YERDE OLURSUN.

EĞER SORMAZSAN 
CEVABIN HER ZA-
MAN HAYIR OLUR.

İSTEDİĞİNİN PEŞİNDEN 
GİTMEZSEN ONA 

SAHİP OLAMAZSIN.

HAREKETE GEÇMEZ-
SEN SONUCA ULAŞA-

MAZSIN.

Bu görseldeki cümlelerin anlam özelliği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Neden - sonuç 

B) Karşılaştırma 

C) Koşul – sonuç 

D) Amaç - sonuç 

8. (I) Her an internete bağlı, her zaman müsait ve hep birden fazla şeyle meşgul olmak gibi türlü sebep-
ler yüzünden bunalmış ve stresli hissedebilirsiniz. Bazı uzmanların 
"teknostres" olarak adlandırdığı durum da işte bu. (II) Daha ciddi bo-
yutlara ulaştığı takdirde bağımlılığa dönüşebiliyor. (III) Uzmanlar bu 
problemle karşı karşıya kalmayalım diye bizleri uyarıyor. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?             

I II III

A Neden - Sonuç Koşul - Sonuç Amaç - Sonuç

B Neden - Sonuç Amaç - Sonuç Amaç - Sonuç

C Amaç - Sonuç Koşul - Sonuç Neden - Sonuç

D Amaç - Sonuç Neden - Sonuç Koşul - Sonuç
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TEST7
1. Onikofaji olarak -------- tırnak yeme, basit hata-

lar yüzünden birçok aile için ciddi sorun haline 
gelmekte, yapılan yanlışlıklar basit bir proble-
mi kronikleştirip tedavisini ------------.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerin hangisinde verilenler getirilme-
lidir?

A) bilinen – yaymaktadır                 

B) isimlendirilen – uzatabilmektedir 

C) tanınan – sürdürmektedir              

D) adlandırılan – devam ettirmektedir 

2.       I.    gücün          IV.  kötülük  

II. yapma            V.  iyiliğe

III. bari                 VI.  yetmezse 

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda doğru 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) V – I – VI – III – IV – II               

B) V – VI – III – I – II – IV 

C) VI – V – I – III – IV – II                    

D) I – V – VI – II – III – IV   

3.       I.    köprüleri

II. çarem kalmasın

III. arkamda bıraktığım 

IV. ilerlemekten başka

V. yıkarım ki 

Numaralanmış sözcük ve sözcük grupla-
rıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
rulduğunda hangisi baştan üçüncü olur?

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

4. Bilecik, tarihî öneminin yanı sıra doğal güzel-
likleri ile de yerli ve yabancı turistlerin ---- çeki-
yor. Bozüyük’teki ters lale çiçekli yayla, Pelitö-
zü Göleti, Kayabogazı Kanyonu, Türbin Mesire 
Alanı ziyaretçilere hem doğa ile buluşma ----- 
sağlıyor hem de çeşitli etkinliklere katılma im-
kânı -----.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam 
bakımından en uygun biçimde tamamla-
yan sözcük ya da sözcük grupları aşağı-
dakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) önemini – şansı – veriyor 

B) dikkatini – fırsatı – bulunduruyor 

C) ilgisini – şansı – sunuyor 

D) dikkatini – imkânı – oluşturuyor 

5. Sen gidince gülün rengi sarardı gözlerimde

Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı bir cümle 
hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sen gidince gözlerimde gülün rengi sarardı, 
mutluluk dolu dünyam karardı. 

B) Sen gidince gülün rengi sarardı gözlerimde, 
mutluluk dolu dünyam karardı.

C) Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde, 
sen gidince gülün rengi sarardı.

D) Sen gidince gözlerimde gülün rengi sarardı, 
karardı mutluluk dolu dünyam. 

CÜMLEDE ANLAM
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6.       I.    düştüğünün

II. yerden kalktığın sürece

III. kaç kere

IV. her seferinde

V. bir önemi yok 

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

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

7. Toplumun bağımlılıklara karşı ----- artırmak amacıyla pek çok çalışma yürüten ve Türkiye’nin en köklü 
sivil toplum kuruluşlarından olan Yeşilay, Yeşilay Haftası’nı birçok güzel ----- kutlayacak. 3-4 Mart tarih-
lerinde İstanbul’da Kadıköy Meydanı'na kurulacak alanda hem çocuklar hem de yetişkinler için kum 
boyama, yüz boyama, cam, origami, karikatür atölyesi gibi pek çok eğlenceli aktivite yer alacak. Ayrı-
ca 35 ilde bisiklet turu yapılacak. Ayrıntılı bilgi için yesilayhaftasi.org internet sitesine -----.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük 
ya da sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) dikkatini – etkinlikle – ziyaret edilebilir 

B) farkındalığını – oyunla – bakılabilir 

C) bilgisini – faaliyetle – girilebilir 

D) farkındalığını – etkinlikle – göz atılabilir 

8.       I.   yetişkini 

II.  yükünden 

III.  çocuk 

IV.  uzaklaştırır

V.  dünyanın 

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştura-
cak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? 

A) I.            B) II.             C) III.              D) IV.
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TEST7
1. Sibirya kurdu, yüzyıllar boyunca kızak çekme, 

bekçilik ve ren geyiği çobanlığı gibi görevler-
de kullanılmış bir köpek ırkıdır. Bu köpeklerin 
en büyük özelliği, Sibirya’nın çok ağır iklim 
şartlarında bile yılmadan, yorulmadan gayet 
dayanıklı bir şekilde çalışmalarıdır.

Bu parçada altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanım               B) Neden – sonuç       

C) Karşılaştırma      D) İhtimal 

2. Çiçekleri kırmızı, beyaz, pembe, sarı, mor, tu-
runcu ve bu renklerin farklı tonlarında açabilir. 
Çok çeşitli renklerde olabildikleri gibi alacalı 
türleri de bulunur.

Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtimal             B) Tahmin        

C) Kesinlik              D) Varsayım 

3. • Yarışmada az daha gayret gösterseymiş 
madalya kazanırmış (!). 

• Aa, siz de mi bu program dâhilinde gel-
diniz buraya?

• Yurt dışından döner dönmez gelip beni 
görecektin hani.  

• Yeşilliğine ve doğasına hayran kaldığım 

bu yayladan hiç ayrılmak istemiyorum.  

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere 
hâkim olan duygulardan biri değildir? 

A) Beğenme              B) Pişmanlık            

C) Küçümseme             D) Şaşırma

4.  I. Daha çok para kazanmak istiyorsan gay-
retini ikiye katla. (Öneri) 

II. Çocuğun kitap okuma alışkanlığı hiç 
yok, çocuk kitap okumayı sevmiyor. (Ya-
kınma)

III. Gelecek yıl Kadıköy’de yeni bir mağaza 
açmayı düşünüyoruz. (Beklenti)

IV. Bu maaşla bir Allah’ın kulu burada çalış-
maz. (Küçümseme)

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin 
yay ayraç içindeki özelliklerinde yanlışlık 
yapılmıştır?

A) I ve II.                  B) I ve III.    

C) III ve IV.               D) III ve IV. 

5. Latince ismi ile Pinaceae, dilimizdeki isimli ile 
çamgiller familyasına ait olan sedir ağacı, 
Cedrus Libani cinsini oluşturan iğne yapraklı 
ağaç türlerine verilmiş isimdir.

Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerin-
den hangisi vardır?

A) Onaylama            B) Öneri       

C) Tanım                D) İhtimal 

6. Bir olay veya kişiyle ilgili değişik sebeplerden 
dolayı önceden edindiğimiz olumlu veya 
olumsuz yargılara ön yargı cümlesi denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “ön yargı” anlamı vardır?

A) Ne kadar çalışırsan çalış sınavı kazanamaya-
caksın. 

B) Zararlı yiyecekler tüketmek sağlığa zararlı-
dır, diyerek konuşmayı bitirdi. 

C) Çocuklar kısa sürede yürümeyi öğrenir ve 
topluma daha çok karışır. 

D) Maça giderken otobüs kaza geçirmiş, çok 
şükür ki ölen kimse yok. 

CÜMLEDE ANLAM
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S.B. Türkçe

7. Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden kestirebilme so-
nucunda ortaya çıkan cümlelere tahmin cümlesi denir. 

Bu açıklamaya göre,

I. Çocukluğumu bir daha yaşamak isterdim. 

II. Haber bülteninde çok ilginç olaylara şahit olduk. 

III. Derbi maçını izlemek için toplandık.

IV. Oğlum hasta olduğu için yarın okula gelemeyebilir.

cümlelerinden hangisinde “tahmin” söz konusudur?

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

8. Çözemediğin bu matematik sorusunu bizim ufaklık bile çözerdi. Ama sen dediklerimi yapmadığın için 
bu hâle geldin, farkında mısın? Daha ne kadar böyle devam edecek bu süreç? Başarılı olacağına dair 
defalarca söz verdin ama maalesef bir arpa boyu yol kat edemedin. Bu şekilde devam ettiğini farz 
edersek sonumuz hüsran olacak. Ne olursun kendine çekidüzen ver evladım!

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Sitem                   B) Varsayım             C) Küçümseme        D) Öneri 

9.       •    Çocuğun o hâli karşısında içim parçalandı. 

•  O da ne, sen de mi toplantıya çağrıldın? 

•  İftar yemeğine bir beni çağırmamışsın.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir? 

A) Pişmanlık B) Sitem 

C) Üzülme D) Şaşırma

10. Herhangi bir olay ya da durum ile ilgili hatırlatmaların yapıldığı 
cümlelere uyarı cümlesi denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarı” anlamı vardır? 

A) Havalar soğuk olduğu için kalın giyinin, hasta olmayın. 

B) İstanbul’un en çok da bu yönünü beğeniyorum.

C) Yaptığı yemeklerin tadına baktıktan sonra beni anlayacaksın.

D) Araçların bakımını yapmak için Hasan Usta’yı tercih ediyoruz. 
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TEST7
1. (I) Ekstrem sporun tanımı net değildir ve bu te-

rimin kökeni de belirsizdir. (II) Tam olarak ne 
zaman çıktığı da netleşmiş değildir. (III) Ancak 
1990’lı yıllarda popülerlik kazanmış ve dünya 
genelinde hızla yaygınlaşmıştır. (IV) Adrenalin 
seven insanlarca benimsenmiştir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde düşüncenin yönünü değişti-
ren bir ifadeye yer verilmiştir?

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

2.      I. Sizinle ilgilenmeyi seviyorum çünkü siz 
benim her şeyimsiniz. 

II. Bugün de gelmedin oysa geçen hafta 
böyle konuşmamıştık. 

III. Sessizce beni dinledi ama aklı başka yer-
deydi. 

IV. Çok ders çalıştım ancak yine başarılı ola-
madım. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
düşüncenin yönünü değiştiren ifadeye 
yer verilmemiştir?

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

3. (I) Bilim insanları, normal tahtadan 10 kat daha 
güçlü, sert ve hafif yeni bir “süper tahta” geliş-
tirdi. (II) Yeni tahta önce kimyasal bir işlem ge-
çiriyor, ardından ısıl sıkıştırma yöntemiyle es-
kisinden çok daha sağlam hâle geliyor. (III) 
Hatta süper tahtaya kurşun benzeri maddeler-
le ateş edildiğinde tahtanın parçalanmadığını 
ve kurşunu durdurabildiği görüldü. (IV) Bu 
özelliğiyle yeni tahta eskisinden farklı olarak 
bir zırh malzemesi olarak da kullanılabilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü 
anlam söz konusu değildir?

A) Resimlerinde Meksika kültürünü ve ulusal 
kimliği başarıyla tuvale aktarmıştır olan res-
sam 1945 yılında vefat etmiştir. 

B) Sezen Aksu yaşanan onca olumsuzluğa rağ-
men yine de bu sahnede bulundu ve hay-
ranlarını müzik şöleni yaşattı. 

C) Kadın olmaktan öte daha iyi bir yazar oldu-
ğunu vurgulamak isteyen Tomris Uyar, eser-
lerini oluştururken bunu gizli bir şekilde 
vurgulamış.

D) Osmanlı Dönemi'nde yaşayan İbrahim Şi-
nasi, döneminin en önemli gazeteci ve ya-
zarlarından bir tanesidir.

5. (I) Biliyorsun ki mart ayının son pazartesi gü-
nünü içine alan hafta, aynı zamanda. Kütüpha-
neler Haftası. (II) Ben de bazen bizim sokağın 
basındaki semt kütüphanesine gidip kitapçı-
mızda olmayan farklı kitapları keşfetmeyi çok 
seviyorum doğrusu. (III) Bana kalsa daha sık gi-
derim ama biliyorsun zaten evim olan bu ki-
tapçıyı kütüphane gibi kullanıyorum. (IV) Ne 
var ki sen bu hafta vesilesiyle belki evdeki kü-
tüphaneni yeniden gözden geçirir ya da bil-
mediğin yepyeni bir kütüphane keşfedersin!

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangilerinde düşüncenin yönünü değiş-
tiren ifadelere yer verilmiştir?

A) I ve II.    B) I ve III.    

C) II ve IV.      D) III ve IV. 

CÜMLEDE ANLAM
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S.B. Türkçe

6. Direkt olarak söylenmeyen ve cümlenin anlamından çıkarılabilen anlamlara örtülü anlam denir. Örne-
ğin “Babam artık İstanbul’a gitmeyecek.” cümlesinde babasının daha önceden İstanbul’a gittiği anla-
mı söylenmese de cümlenin anlamından çıkarılabilmektedir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?

A) Türkçe sınavından da çok düşük bir puan almış kızımız. 

B) Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. 

C) Yeni girdiğim iş yerindeki uygulamalar daha sert olunca şaşırdım. 

D) Matematik dersinden daha çok nefret edilmesini anlamıyorum. 

7. Birlikte eğlenceli zaman geçirdiği teyzesiyle kırsaldaki evinde yaşayan Meret acaba kendisine yaşıtı bir 
arkadaş bulabilecek mi? Yoksa hayatından memnun ama arkadaşı olmadan mı geçecek günleri? Me-
ret’in arkadaş bulma telaşını keyifle ve biraz da şaşkınlıkla okudum. Meret’in şaşkınlığına ortak olmak 
ve onun maceralarını dinlemek istiyorsan bu kitabı okumalısın. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Geçiş ve bağlantı ifadesi              B) Karşılaştırma cümlesi 

C) Örtülü anlam                              D) Tavsiye cümlesi 

8.      I.   Şemsiyemi alıp dışarıya çıkmaktan, kaldırım kenarlarından minicik dereler gibi yağmur suları 

          akarken şapada şupada yürümekten, en çok da ıslanmaktan çok hoşlanıyorum.

II.  Küçük yaşta başlayan hüzünleri hayatı boyunca peşini bırakmayan Frida Kahlo, sanatçı kimliği-
nin yanı sıra güçlü bir kadın oluşuyla da hayranlık uyandırmaktadır.

III.  Bilim dünyasında Curcuma longa olarak bilinen zerdeçal, baharatlar içerisinde en önemli ve 
değerli olanlardan biridir. 

IV.  Dünya’nın en büyük kemirgen hayvanından biri olma özelliğine sahip olan kapibara, kökeni 
Güney Amerika olan bir canlı türüdür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılma-
mamıştır?

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

9. 2019 yılının sonuna yaklaşırken bu koskoca 365 gün boyunca sine-
mada seyircilerin beğenisini en çok kazanan Türk filmlerine şöyle bir 
göz atalım dedik. 

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırma            B) Tanım              

C) İhtimal           D) Neden – sonuç
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TEST7
1. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel 

anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlana-
bilir yargılarla oluşturulur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde nesnel anlatım vardır?

A) Çalışma azmi ile herkesi kendine hayran bı-
rakıyor.

B) Tarihe altın harflerle ismini yazdırmış nadi-
de kahramanlardandır.

C) Lezzetli menüleriyle gelenleri memnun 
edebiliyor.

D) Bu akşam TRT’de iki sinema filmi yayınlandı. 

2. (I) Stephen Morris, birkaç ay içinde 3D yazıcıy-
la, hastanın hücrelerini kullanarak nakil için 
uygun kalp üreteceklerini açıkladı. (II) İlk önce 
hastanın kalbi dijital görüntü oluşturmak için 
taranacak. (III) Sonra, kalp hücreleri biyo-mü-
rekkep yapmak için kullanılacak. (IV) İskeleyle 
katman katman üretilecek kalp, genetik eşleş-
me sağladığından hastaların ilaç alması gerek-
meyecek ve geleneksel bir nakilden daha yük-
sek şansa sahip olunacak.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede dolaylı anlatım söz konusudur.

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. 

C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. 

D) IV. cümlede koşul-sonuç ilişkisi söz konusu 
değildir. 

3.       I.   ulaşmanın

II. göstermek 

III. ilk

IV. zafere

V. sabır

VI. şartıdır

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda sondan 
üçüncüsü hangisi olur?

A) I. B) III.          C) V.        D) VI. 

4.       I.   savaş              IV.  karşı 

II. en                  V.  büyük 

III. savaştır        VI.  cahilliğe 

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda doğru 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) II – I – V – IV – VI – III       

B) VI – IV – II – V – III – I  

C) II – V – I – VI – IV – III         

D) V – I – IV – IV – II – III 

5. (I) Sabah kahvaltılarında bir miktar zerdeçal 
tüketmek oldukça faydalıdır. (II) Bu yüzden 
yaptığınız menemen ya da omlete bir tutam 
zerdeçal atabilirsiniz. (III) Bunun yanında pata-
tes ve karnabahar sebzelerinin yanına çok ya-
kıştığı için sulu yemeklerde kullanabilirsiniz. 
(IV) Zerdeçal pilava renk vermesi için sıkça kul-
lanılan bir baharattır. Bu şekilde yemeklerinize 
hem lezzet hem de şifa katabilirsiniz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi kendisinden sonraki cümlenin 
gerekçesi konumundadır?

A) I. B) III.          C) V.        D) VI. 

CÜMLEDE ANLAM
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6. Doğum tarihini, babasını, annesinin beyninde neden bir sorun olduğunu ve geçmişi hakkındaki daha 
pek çok şeyi bilmeyen 12 yasındaki Heidi, sonunda bütün bu bilinmezliğe bir son vermek için yola çı-
kar. Ona bu yolculukta annesinin bildiği 23 sözcük, bir kırmızı kazak ve birkaç fotoğraf eşlik eder. He-
idi’nin geçmişine yaptığı bu yolculuğu okurken içim parçalandı âdeta. Eğer okursan sen de en az be-
nim kadar etkilenebilirsin.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Koşul-sonuç cümlesi                

B) Karşılaştırma cümlesi 

C) Pişmanlık cümlesi

D) Amaç-sonuç cümlesi  

7.      •    Kanıtlanabilir yargılar değildir.

• Kişiden kişiye değişen yargılardır. 

• Söyleyenin duygularını yansıtır. 

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisi, verilen anlatım özelliklerine sahip değildir?

A) Sinemanın dünyaca ünlü isimlerinden biri olan Charlie Chaplin, kişiliği ve meslek hayatındaki ba-
şarısı ile pek çok kişinin hayranı olarak takip ettiği isimlerden biri olmuştur. Özellikle canlandırdığı 
Şarlo karakteri ile oldukça benimsenmiştir. 

B) Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas Balıkçısı, çağının 
en önde gelen deniz aşığı yazarıdır. Antik çağlarda Bodrum anla-
mına gelen “Halikarnas” mahlasıyla tanınmıştır. Eserlerinde her fır-
satta maviyi ve doğayı usta kalemiyle anlatmış ve mavi yolculuğa 
büyük bir heyecanla adım atmıştır.

C) Tarihe damgasını vurmuş karakterler denildiğinde akla gelen ilk 
isimlerdir Napolyon Bonapart ya da kısaca Napolyon. Gelmiş geç-
miş en yetenekli askeri dehalardan biri olan Napolyon, Fransa’nın 
yetiştirdiği en önemli devlet adamlarındandır.

D) Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag kentinde 1883 yılında 
doğmuş olan Kafka, Yahudi asıllı bir ailenin çocuğudur. Babası 
Hermann Kafka, bir iş adamıydı. Annesi babasına yardım etmek 
için günde 12 saatten fazla çalıştığı için Franz ve kardeşleriyle ge-
nelde bakıcılar ilgilenirdi.
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TEST7
1. Güney Amerika’daki Amazon ormanları, dün-

yanın en büyük yağmur ormanlarıdır. Nere-
deyse sekiz tane Türkiye kadar büyük bir alan 
tamamen ormanlarla kaplıdır. Dünyanın bu 
yeşil akciğerleri ismini Amazon Nehri’nden 
alır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki 
altı çizili cümle ile anlam özelliği bakı-
mından özdeş değildir?

A) İntibah, Cezmi, Vatan yahut Silistre en 
önemli eserleri olmakla birlikte, birçok de-
ğerli dizeleri daha kaleme almıştır.

B) 20 Haziran 1997 yılında vefat etmiş olan ya-
zar, şiirleri ile daha çok sevilen şairlerinden-
dir.

C) Edward Anthony Jenner; variola denilen, 
bulaşıcı ve ciltte kabarcıklar meydana geti-
ren, ölümcül çiçek hastalığının aşısını bulan 
İngiliz bilim adamıdır.

D) Ünlü yazarın 32 dile çevrilmiş ve birçok ki-
tapsever tarafından da hayranlıkla okun-
muş olan yeni eseri, bir önceki eserine göre 
daha uygun fiyata kitapçılarda. 

2. Yaşam kalitesinin kazanılması, refahına yatırım 
yapmayı öğrenmekle başlar. Kimliğinizi ve po-
tansiyelinizi bir insan olarak derinleştirmek 
için sizi keşfetmeye çağırıyoruz. Öz saygınızı 
güçlendirmeye ve mutluluk yardımıyla sorun-
ları alt etmek için zihin ve beden arasındaki 
dengeyi bulmaya davet ediyoruz çünkü refah; 
en iyi ifadelerdeki, her gün biraz daha büyü-
memizi isteyen teoriler ve yaklaşımlardaki 
duygulara dikkat çekmek ve ilham bulmaktır.

Bu metinde, 

I. Amaç-sonuç       II.  Tanım     

III. Neden-sonuç                   IV.  Öneri 

anlamlarından hangisinin örneği yoktur?

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

3. Fırsatların elden kaçırılmasından duyulan piş-
manlığa “hayıflanma” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde hayıflanma anlamı vardır?

A) Konuşmalardan sonra sır tutabilse bari ama 
maalesef böyle bir özelliği yok. 

B) Önceki hafta yaşanan tartışmada aklımdan 
geçenleri söylemeliydim Fuat Bey’e.  

C) Vakitlice yola çıksaydın otogara giden bele-
diye otobüsünü kaçırmazdık.

D) Depremden sonra yaşanan onca acı tablo-
dan ders çıkarmayı beceremiyoruz. 

4. (I) Thomas Edison 11 Şubat 1847'de Milano, 
Ohio'da doğdu. (II) Yedi kardeşin en küçüğü-
dür. (III) Çocukluğunda adı yerine ilginç olan 
"Al" lakabını kullandı. (IV) 11 yaşındayken Edi-
son çocukluğunun geri kalanını geçirmek üze-
re Michigan'a taşındı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğer-
lerinden farklıdır?

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

5. Türkçede düşüncenin yönünü değiştirmek 
için “ama, fakat, lakin, ancak” gibi bağlaçlar 
kullanılır. Bu bağlaçlar, olumsuz düşünceden 
olumluya, olumlu düşünceden olumsuza ge-
çişi sağlar.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin han-
gisinde bağlaç, düşünceyi diğerlerinden 
farklı bir yönde değiştirmiştir?

A) Üniversite sınavına yeterince çalışmadı ama 
istediği fakülteyi kazandı. 

B) İstediği yemek yapılmamış fakat yapılan ye-
meğin yarısını o yemiş. 

C) Çok ince ruhlu bir insandır aslında lakin ağ-
zından kötü laflar çıktı. 

D) Her zaman görevini suistimal eder ne var ki 
patronun en gözdesidir. 
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6. (I) Kendinizle iletişim kurma şekliniz benlik saygınızı artıralım diye kilit bir faktördür. (II) Kendinize 
karşı çok sert olmak sadece benlik kavramınızı ve benlik sevginizi zayıflatacaktır. Benlik saygısı 
geliştirmek mümkün müdür? (III) Benlik saygısı geliştirmek, hepimizin benimseyebileceği bir 
hedeftir. Büyüdükçe kimliğimizi geliştirir ve benlik algımızı güçlendiririz. (IV) Bu kendini tanıma ve 
kişisel gelişim süreci, çevremizdeki dünyayla ve kendimizle daha sağlıklı bir şekilde etkileşim 
kurmamız için vazgeçilmezdir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. 

B) II. cümlede örtülü anlam söz konusudur. 

C) III. cümlede tanım yapılmıştır. 

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

7. Yaptığı açıklamalar ve tartışma yaratan önerileriyle sık sık gündeme gelen Canan Karatay Türkiye’nin 
en ünlü profesörlerindendir. 

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?

A) * Canan Karatay, yaptığı açıklamalar ve tartışma yaratan önerileriyle sık sık gündeme gelmektedir.

 * Canan Karatay, Türkiye’nin en ünlü profesörlerindendir. 

B) * Canan Karatay, tartışma yaratan önerileriyle sık sık gündeme gelmektedir.

 * Canan Karatay, Türkiye’nin en ünlü profesörlerindendir.

C) * Ünlü profesör Canan Karatay, tartışma yaratan önerileriyle sık sık gündeme gelmektedir.

 *Canan Karatay, yaptığı açıklamalarıyla ünlü profesörlerinden biri olmuştur. 

D) * Canan Karatay, ünlü profesörlerinden biri olmuştur. 

 * Canan Karatay, yaptığı açıklamalar ve önerileriyle sık sık günde-
me gelmektedir.

8. Köyümün dağı taşı bile burnumda tütüyor. Kendimi bir an köyde 
farz ediyorum ki çok mutlu oluyorum. İşler böyle yolunda giderse bu 
sene gideceğim köyüme. Yayladaki evde mi kalsam yoksa köydeki 
evde mi kalsam bilemedim. 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ait örnek yoktur?

A) Kararsızlık              B) Özlem              C) Sevinç              D) İhtimal 
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1. (I) Gürültü, insanın kendini kaybettiği yerde 

başlar, bulduğu yerde biter. (II) Bu yerde, daki-
kalar saat yelkovanının ötelerinde akar, görü-
nen şeyler görünmez olur ama için için duyu-
lur. (III) İşte şiirin gerçek ve en önemli iklimi 
budur. (IV) Biliyorum, kendi dışlarında yaşayan 
bazı kişiler "Yine mi fildişinden kule!" diyecek-
ler lakin bunlar; kendi içlerinde yaşayan şairle-
ri, insanlardan, onların alın yazısından kopmuş 
sanacak kadar uykudadırlar.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangilerinde düşüncenin yönünü değiş-
tiren ifadelere yer verilmiştir?

A) I ve II.    B) I ve III.                

C) II ve IV.       D) III ve IV. 

2. •  Dün gece Elazığ’da deprem olunca tüm 
ülke hemen seferber oldu. 

• İsteklerimi yerine getir, istediğin her şeyi alı-
rım sana.

• Tutacağımız balıkları denize bırakmak üze-
re sana eşlik ederim. 

• Teklifinize olumsuz cevap verdiğim için bi-
zimle iletişimi kestin. 

• Bu hayatta mutlu olalım diye gece gündüz 
çalışıyoruz. 

Bu cümlelerin kaç tanesinde koşula bağlı 
bir durum söz konusudur?
A) 2                 B) 3                C) 4              D) 5

3. Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden ak-
tarılmasına doğrudan anlatım denir.

Buna göre, 

(I) Gözümüzü açtığımızda “Oturun! Yoksa dü-
şersiniz!” diye bir ses duyduk. (II) Hemen otur-
duk ve sessizce bekledik. (III) Daha doğrusu 
ben oturdum, kuş ise omzuma tünedi. (IV) İşte 
o zaman Amazon Nehri’nde bir kanonun için-
de olduğumuzu anladık.

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde doğrudan anlatıma yer verilmiş-
tir?

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

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yay 
ayraç içindeki anlam özelliği yanlış veril-
miştir?

A) Enerjisini doğada bulunan tükenmez kay-
naklardan alan yenilenebilir enerjinin en 
önemli örneği güneştir. (Karşılaştırma) 

B) Eski çağlardaki insanların da sağlığa olan 
faydaları ile keşfettiği karanfil, asırlardır kul-
lanılan ve yararları tıp alanında da kabul 
görmüş bir bitkidir. (Tanım) 

C) Genellikle göz sağlığına olan yararları ile bi-
linen, büyük-küçük her yaştan kişinin seve-
rek tükettiği bir sebze olan havucun zararla-
rı da olabilir. (Tahmin) 

D) Bütün avokado çeşitlerinin soğuğa karşı da-
yanıksız olmalarından dolayı avokado yetiş-
tiriciliği genellikle sıcak iklimlerde yapıl-
maktadır. (Neden-sonuç)
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5. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargı-
larla oluşturulur. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde öznel anlatım yoktur?

A) Kitapları elliden fazla dile çevrilen ve eserlerinin yanı sıra yaşamıyla da unutulmazlar arasına giren 
yazar, neredeyse tüm hayatı boyunca yaşadığı gelgitlerle mücadele etmiş ve en sonunda etekleri-
ne doldurduğu taşlarla kendi ölümüne yürümüştür. 

B) Hem İngiliz hem de dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Virginia Woolf, gerek 
eserleri gerekse düşünceleriyle meslektaşlarından bariz farklarla ayrılmaktadır.

C) Virginia Woolf, 1882’de Londra’da dünyaya gelmiş ve hayat yolculuğu 1941’de sona ermiştir. Ro-
mancı, eleştirmen ve yazar olarak tanımlanan Woolf aynı zamanda feminist hareketin isimleri ara-
sında yer almaktadır. 

D) İlk kez 1895’te bir gazetede kısa hikâyelerini yayımlatan Woolf, 1904 yılında babasını kaybetti. Bu 
olayın ardından kardeşleriyle birlikte Bloomsbury’e taşındı. Edebiyatçıların bulunduğu Bloomsbury 
grubu, Virginia Woolf için dönüm noktası oldu.

6.  

I II

III IV

Haluk BİLGİNER
KENDİMDEN ÇOK TÜRKİYE'YE BU 
ÖDÜL GİTTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM.

HEDEFLERİNE 
ODAKLAN

ÇÜNKÜ 
ONLARA 

SAHİP OLMAK 
ÜZERESİN.

Mutlu geçen çocukluk iyi bir 
insan olma yolunda atılan en 

önemli adımdır.
BERTRAND RUSSELL

WARREN BUFFET
HARCADIKTAN SONRA KALANI Bİ-
RİKTİRMEYİN. BİRİKİMİ KENARA AYIR-
DIKTAN SONRA KALANI HARCAYIN.

Numaralanmış görsellerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi 
söz konusudur?

A) I ve II.                     B) I ve III.                

C) II ve IV.                   D) III ve IV. 
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