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SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK-MECAZ-TERİM ANLAM 01

1. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek 
anlam”, gerçek anlamından tamamen uzakla-
şarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” 
denir. 

Buna göre,

I. Senin ayağınla köye akşama kadar vara-
mayız.

II. Yanakları kuruydu fakat gözleri tama-
mıyla siyah yaştı.

III. Vaktinde değiştirilmeyen kâğıt paralar 
yandı.

IV. Ben sana güzel ve rahat bir oda hazırlat-
tım.

cümlelerinden hangisinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

2. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir ko-
nuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşıla-
yan sözcüklere terim anlamlı sözcük denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde terim anlamlı sözcüğe yer ve-
rilmemiştir?

A) Kelimenin kökünü bulduktan sonra türünü 
belirleyin. 

B) Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir 
ses çıkardı.

C) Ameliyat sonrası verilen ilaçları kullanması 
gerekirdi. 

D) Ünlü kaleci en unutulmaz penaltıların kur-
tarıcısıdır. 

3.    I. İnce hesaplar peşinde koşmak sana ya-
kışmıyor. 

II. Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve 
ince değildir.

III. İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağla-
dığı işitildi.

IV. O bakışında ince bir alayın gizli olduğu 
belliydi. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
“ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanıl-
mamıştır?

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

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcüğün anlam özelliği yay ayraç için-
de yanlış verilmiştir?

A) Bugün yarın diye uyuttun durdun beni. 
(Mecaz anlam) 

B) Ütüsüz ve beli oturmamış pantolonunu 
çekti. (Gerçek anlam)

C) En ağır sorumluluklarından birini üzerine 
alıyordu. (Mecaz anlam) 

D) Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu. 
(Terim anlam) 

5. (I) Yavaş yavaş her vakit sebepsiz bir hiddet-
ten köpüren babamı da anlamaya çalışıyor-
dum. (II) Çünkü neden sürekli bu hâle geldi-
ğini anlayamıyordum. (III) Çözümü babamla 
konuşmakta buldum ve müsait bir vakitte 
konuştum. (IV) Sağ olsun kendisi de beni 
anladı ve bu konuda az da olsa iyi bir hâle 
geldi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisindeki altı çizili sözcük gerçek an-
lamının dışında kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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6.    I. Biraz sonra Fener burnundan geminin ışıkları göründü.

II. Bir burun bir burun, kibrinden yanına varılmıyor.

III. Kadıköy vapurunun güvertesinde gidip ta burna oturmuştum.

Numaralanmış cümlelerdeki “burun” sözcüğünün anlam özellikleri aşağıdakilerin hangi-
sinde sırasıyla doğru verilmiştir?

I II III

A) Terim Mecaz Gerçek 

B) Terim Gerçek Mecaz 

C) Mecaz Mecaz Gerçek 

D) Gerçek Mecaz Terim 

7. Ağız ve diş sağlığı, özen ve (I)dikkat gerektiren bir (II)konu olup ağız bölgesi besinlere sürekli olarak 
maruz kaldığından bakteriyel oluşumlara oldukça açık bir ortamdır. Diş (III)çürükleri başta olmak üze-
re her türlü ağız ve diş hastalığının önlenebilmesi için (IV)ağız bakımı, düzenli ve titiz bir şekilde ya-
pılmalıdır. 

Bu metindeki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmıştır?

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

8. Yayınevimizin aldığı kararla (I)öykü türünde olan eserlerin basımı konusunda daha titiz davranıla-
cak. Sürekli olarak (II)acı olayların anlatıldığı eserler basıldığı için tepkiler geldiği ve bu konuda daha 
(III)hassas davranarak çocuklara yönelik konuların üzerinde durulması gerektiği bildirildi. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla 
doğru verilmiştir?

A) Terim – Gerçek – Gerçek                      B) Terim – Mecaz – Gerçek 

C) Gerçek – Mecaz – Terim                       D) Gerçek – Mecaz – Gerçek 

9.    I. Sahnedeki dekorların yeniden dizayn edilmesi gerekirdi. 

II. Aracımızla boğazı geçer geçmez kaza geçirdik. 

III. Ruhunuza iyi gelen bir konuşma yapmak istiyorum. 

IV. Bir üçgenin açılarının toplamı 180 derecedir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terim anlamlı sözcük 
kullanılmıştır?
A) I ve III. B) II ve IV. C) I, II ve IV. D) II, III ve IV. 
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SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK 02

1. Doktor o hayatın dışında kalmış. Bu ne de-
mek? Bu, o demek ki hayat yürümüş gitmiş, 
birlikte yürüyememiş.

“Yürümek” sözcüğü bu cümlede aşağıdaki 
anlamlardan hangisiyle kullanılmıştır?

A) Geçmek, ilerlemek

B) Adım atarak ilerlemek, gitmek

C) Yayan gezmek, yayan gitmek

D) Bir yere gelmek, bir yere ulaşmak

2.     I.  Kardeşime hafif bir ceza vermek iyi ola-
caktı. 

II. Kendimi çok hafif hissediyorum bugün. 

III. Hafif bir iş olmasına rağmen becereme-
mişti. 

IV. Pek hafif bir akşam yemeği talep etmiş-
ti. 

Numaralanmış cümlelerde “hafif” sözcü-
ğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşa-
mak” sözcüğü yay ayraç içinde verilen an-
lama uygun kullanılmamıştır?

A) Ailemizin anıları daima yaşayacak. (Duy-
mak, hissetmek)

B) Bu kazançla yaşamak kolay değil. (Geçin-
mek) 

C) Efendim, dedeniz yaşıyor mu? (Sağ olmak) 

D) Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir. 
(Canlılığını, hayatını sürdürmek) 

4.    • Kahve doldururken cezvenin sapı kop-
muş. 

• Ağacın dalları dünkü fırtınada koptu. 

• Belim kopuyor sanki, dayanamıyorum 
artık. 

Aşağıdakilerden hangisi, “kopmak” söz-
cüğünün bu cümlelerde kazandığı an-
lamlardan biri değildir?

A) Yerinden ayrılmak                            

B) Çok ağrımak 

C) Kurtulmak                                     

 D) Gövdeden ayrılmak 

5. “Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden 
hangisinde “Sevimsiz veya yersiz, antipa-
tik” anlamında kullanılmıştır?

A) Güneşli, soğuk bir günde dışarı çıkmıştık. 

B) Bu soğuk sözler tüm insanlığı rencide edi-
yordu.

C) Eli çok soğuktu ve üstelik titriyordu. 

D) Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzak-
laştılar.

6. Kapılarını (I)vurmadan (Elini veya elinde tut-
tuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak), kartını 
göstermeden, kademeye aldırmadan oda-
lara giriyordu. Bu durum artık (II)huzur (Dir-
lik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık) bı-
rakmamıştı. Son (III)hadiseden (Ortaya çıkan 
her türlü iş, olay) sonra da uyarmak ihtiyacı 
doğdu. Uyardık kendisini ama (IV)maalesef 
(Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki) yanlış 
anlaşıldık. 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin anlamı yay ayraç içinde veri-
len açıklamayla uyuşmamaktadır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7. (I) Bir karısı ve bu oğlundan başka iki de kız çocuğu vardı. (II) Ayın en çok on gününde aldığı en çok 
altmışar kuruşla bunları doyuramıyordu. (III) Küçük oğlan ufaktan çalışmaya başlamalıydı. (IV) Ucuz-
ca bir eski küfe aldıktan sonra onu pazarlara gönderdi ve çocuk gününe göre yirmi yirmi beş kuruşa 
kadar kazanıp getirmeye başladı.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “Geçindirmek, yaşamasını sağlamak” anla-
mına gelen bir söz kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

8. “Oynamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular 
otluyor.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar.

B) Bütün rolleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı.

C) Kardeşimle oyunlar oynar, vakit geçirirdik o günlerde.  

D) Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük karşısında verilen anlama uygun kulla-
nılmamıştır?

Cümle Anlam

A) “Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim.” dedi ve köşesine çekildi. Sorumlu tutmak 

B) Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup şarkılar dinliyoruz. Sesli olarak söylemek

C) 
Dükkânları açık olan sokağa girmek istedik ama sokak çok kala-
balıktı. 

Engelsiz, serbest

D) Yaramın bağını değiştirmek için aile hekimimizin yanına gittim. Sargı

10. I.     Çok kesici, iyi kesen

II. Kırıcı, incitici

III. Etkili, sert

“Keskin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numara-
lanmış anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Dostlarının kusurlarını keskin bir dille eleştirirdi. 

B) Eline aldığı keskin bir taşı oynadı ve elini kesti. 

C) Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var.

D) Keskin bakışlı bu adamın yanına gitmek istemedim. 
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SÖZCÜKTE ANLAM
EŞ ANLAMLI - ZIT ANLAMLI - YAKIN ANLAMLI - EŞ SESLİ SÖZCÜKLER 03

1.  I. Sandalını Kaşık Adası'nın bir küçük 
koyuna çekti.

II. Deli bir çayın kıyısındaki yalçın bir kaya 
gibidir.

III. Çok sıcak bir yaz gecesinde sizi ağırla-
mıştık. 

IV. Kır kokusunu içine çeke çeke yaylada 
yürüdü.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki 
altı çizili sözcükler eş sesli değildir?
A) I ve II.  B) I ve III.

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

2. Zıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen 
anlamlar içeren sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı 
sözcük denir.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisin-
de karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiş-
tir?

A) Gözlerimin önünde ıslak dağların kabaran 
yalnızlığı,

    Ne varsa uçurumlar eşiğinde.

B) Kaç günümüz varsa şunun şurasında

    O kadar güneşimiz var

C) Çok gülmek ile geçti bu ömrüm, 

    Ağlamak istemedim ne yazık ki. 

D) Gece, yağan yağmurla uyursun,

     Bir de bakarsın odan güneşli.

3. I. Bana dargın olduğunu söylüyor. 

II. Kırgın olmak sana yakışmıyor. 

III. Küskün bir tavırla isteğini dile getir-
miş. 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili 
sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Eş anlam B) Zıt anlam             

C) Eş sesli  D) Yakın anlam 

4. “Kara” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “Bu kötü günlerin son bulacağın-
dan ben de eminim.” cümlesindeki “kötü” 
sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanıl-
mıştır?

A) Kara haberler vermek istemezdim ama ma-
alesef durum bu.

B) Kardeşiyle kara gözlü çocuğun konuşması-
na şahit oldu. 

C) Gecede giydiği kara gömlekle çok sırıtıyor-
du. 

D) Kara tenli çocukların gülümsemesi beni çok 
mutlu ederdi. 

5. 
I. Ne kadar çok imkânın olsa da bazen 

elin kolun bağlı kalır. 

 Olanak bakımından sen de onun kadar 
marifetlisin. 

II. Dost arıyorsan sen de dost gibi ol ki o 
dostu bulabilesin. 

  Kardeşime arkadaş gibi davranır, onu 
yalnız bırakmazdım. 

III. Bize verilen hediyeyi tüm ekiple pay-
laşmak istiyoruz. 

 Armağan kabul etmediğini sen de 
biliyordun oysa. 

IV. Annemin rahatını bozmak istemediği-
mi biliyorsun. 

 Huzur bulmak o kadar da kolay değil 
bu dünyada.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki 
altı çizili kelime çiftleri arasında yakın an-
lamlılık söz konusudur?
A) I ve II.   B) I ve III. 

C) II ve IV. D) III ve IV. 
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

A) Herkese faydalı olduğu için çok sevilirdi. (Yarar) 

B) Yaşlı adamın desteğe ihtiyacı olduğu belliydi. (İhtiyar) 

C) Hız yaptığınız için ceza yediniz Funda Hanım. (Sürat) 

D) Öğretmen olmak için çok ama çok çalıştı. (Muallim) 

7. 

Ben zamanı gördüm.
Zaman içimde ve dışım-
da sessiz çalışıyordu.
AHMET HAMDİ TANPINAR

Bu görseldeki cümlede bulunan sözcükler için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. 

B) Birden çok eş sesli sözcüğe yer verilmiştir. 

C) “Vakit” sözcüğünün anlamdaşına yer verilmiştir. 

D) Yakın anlamlı sözcükler bulunmamaktadır. 

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir?

Elinde duran notla kapı kapı dolaşıyor.

Kardeşim elin yurdunda nasıl yaşar?

A)

Kolum, boynundan beline doğru kayıyor.

Komşudan aldığı bel ile toprağı kazdı. 
B)

Oyuncunun attığı muhteşem pası değer-
lendiremedi. 

Pas çalışmaları ile kendini geliştirmen 
gerekir. 

C)

Köyün saz kaplı, karanlık çökmüş damla-
rına seslendi.

Ozan, saz ile sanatını icra etmeye çalışan 
biridir. 

D)
4884
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SÖZCÜKTE ANLAM
ALFABETİK SIRALAMA - YABANCI KELİMELERİN TÜRKÇE 

KARŞILIĞI - KAVRAM VE ÇAĞRIŞIMLAR
04

1.    I. toprak 

II. torun 

III. torba 

IV. tohum 

Numaralanmış sözcükler alfabetik sıraya 
göre dizilirse hangisi baştan üçüncü olur?
A) I.  B) II. C) III.  D) IV. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcüğün Türkçe karşılığı yay ayraç için-
de yanlış verilmiştir?

A) Yaptığımız aktivite ile çocuklar da eğlendi. 
(hareketlilik) 

B) Furkan ile chat yaparken bu konu açılmıştı. 
(sohbet) 

C) Tüm data girişini bugün itibarıyla bitirelim. 
(veri)

D) Global bir meselede böyle düşünmen şa-
şırttı bizi. (küresel)

3.  

A
D

A
LE

T

..................

..................

..................

Bu şekilde boş bırakılan yerlere “adalet” sözcü-
ğünü çağrıştıran sözcükler yazılmak istenmek-
tedir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sözcükler-
den biri olamaz?

A) Hak B) Eşitlik 

C) Egemenlik D) Hukuk 

4. Buse; yabancı dillerden alınmış, dilimize he-
nüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıkla-
rını kullanmak istemektedir. 

I. Bize tanıdığın imtiyazı kimseye tanıma-
dığın için teşekkür ederim. 

II. Her toplum modern olma yolunda 
adımlar atıyor.  

III. Oyundaki labirenti çözmek herkesin 
harı değildir. 

IV. Ailemize düzenlenen komployu sonra-
dan fark ettik. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisini nu-
maralanmış cümlelerdeki altı çizili söz-
cüklerden herhangi birinin yerine kulla-
namaz? 

A) tuzak B) ayrıcalık            

C) dolambaç D) batılı

5. Sebzeler içinde (I)yeşillik kategorisinde yer 
alan (II)maydanoz, genel anlamda faydala-
rı ile bilinen bir besindir. Yetiştiriciliği asır-
lar öncesine dayanan bir yeşillik (III)türü 
olarak Eski Yunanlılar tarafından oldukça 
(IV)kutsal sayılmış ve faydalarından sıkça 
yararlanılmıştır.

Bu metindeki numaralanmış altı çizili 
sözcükler, alfabetik sıraya göre dizilecek 
olursa doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) IV – II – III – I 

B) II – IV – III – I        

C) IV – III – I – II                                  

D) II – III – IV – I    
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6. Farklı anlamları olan fakat işlev, özellik ya da görev bakımından aynı olan sözcükler aynı kavram 
alanına giren sözcükler olarak adlandırılır. Örneğin “papatya, gül, lale, orkide” sözcükleri birer çiçek 
türüdür ve bundan dolayı aynı kavram alanına girmektedir. 

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi diğerleriyle aynı kavram alanına girmez?
A)       B)       C)       D) 

7.    I.    Baklava – Kadayıf – Kurabiye – Tulumba 

II. Gazete – Dergi – Televizyon – Radyo 

III. Yaz – Kış – İlkbahar – Sonbahar 

Numaralanmış sözcük gruplarından hangilerinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir-
likte verilmiştir?

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

8. 
Bütün (I)ümidim gençliktedir. Anaların evlatlarına bugünkü vere-
ceği terbiye eski devirlerdeki gibi (II)basit değildir. Bugünün ana-
ları için gerekli vasıfları taşıyan (III)evlat yetiştirmek, evlatlarını bu-
günkü hayat için faal bir (IV)uzuv hâline koymak pek çok yüksek 
vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız hatta erkek-
lerimizden çok (V)aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya 
mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

Bu metinde numaralanmış sözcükler sözlük sıralamasına 
göre dizilecek olursa hangisi sondan üçüncü olur? 
A) I. B) II. C) III. D) IV.
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SÖZCÜKTE ANLAM
SOMUT - SOYUT ANLAM/ GENEL- ÖZEL ANLAM / YANSIMA SÖZCÜK 05

1.   • Beş duyu organımızdan en az biriyle 
algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan 
sözcükler somut anlamlıdır.

• Beş duyu organımızla algılayamadığı-
mız varlıkları, kavramları karşılayan söz-
cükler soyut anlamlıdır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcük somut an-
lamlı değildir?

A) Akşam gelirken iki ekmek almayı unutma. 

B) Kardeşim çantasını okulda unutmuş. 

C) Ekşi eriklerin tadına bakmak istedim. 

D) Dünkü konu ile ilgili üzüntü içindeyim. 

2.     I. Muz 

II. Canlı 

III. Meyve 

IV. Varlık 

V. Bitki 

Numaralanmış sözcükler genelden özele 
doğru sıralandığında hangisi sondan 
ikinci olur? 
A) I. B) III. C) IV. D) V. 

3. Canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı seslerin 
taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklere yan-
sıma denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yansıma sözcüğe yer verilmemiş-
tir?

A) Topum patlayınca çok üzüldüm. 

B) Kapının gıcırtısı beni rahatsız etti. 

C) Birden Ahsen’i hıçkırık tuttu. 

D) Toplantıda çatır çatır konuştu. 

4. Bir sözcük, bir türün tamamı için kullanılı-
yorsa genel anlama, o türün yalnızca bir ya 
da birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama 
sahiptir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde altı çizili sözcük diğerlerinden fark-
lı bir anlam özelliğine sahiptir?

A) Yazar, duygularını sözle aktaran sanatçıdır. 

B) Bilgisayarın icadıyla işler kolaylaştı. 

C) Yayınevinde acil bir toplantı yapılacak. 

D) Aile, mutlulukların genel merkezidir. 

5. Yansıma sözcükler mecaz anlama gelecek 
şekilde kullanılırsa yansıma anlamı ortadan 
kalkar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık-
lamayı örnekleyen bir kullanım vardır?

A) Sokaktaki gürültüyü fark etmemek imkân-
sızdı. 

B) Sıkıntıdan patlamak üzereydim ki ders bitti. 

C) Dedemin horultusu hiçbirimizi uyutmadı. 

D) Sineğin vızıltısını duymamak için buraya 
kaçtım. 

6. Başımdan bir (I)kova (II)aşk döküldü

Islanmadım, üşümedim, yandım oy!

İplik iplik (III)damarlarım söküldü

Kurşun yemiş (IV)güvercine döndüm oy!

Bu dizelerdeki numaralanmış altı çizili 
sözcüklerden hangisi somut anlamlı de-
ğildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7. (I) Yeryüzünde insan kadar iyiliğe muhtaç başka bir varlık yoktur sanırım. (II) Çünkü her türlü ihtiyaç 
için başka bir varlığa neredeyse sürekli muhtaç. (III) Ama bir kuş, karınca ya da kertenkele öyle mi? 
Evet, bu varlıklar da çok kısıtlı da olsa bize ya da kendi cinsinden canlılara ihtiyaç duyar ama bizim 
kadar değil. (IV) Örneğin bizim bahçedeki kediyi gözlemleseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük genel anlamda kul-
lanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma sözcüğe yer verilmiştir? 

Şırıl şırıl akan derenin kenarında

Seni düşünmek sürekli bu hayatta.  

A)

Geçemezsin kalbimin sokaklarından artık

Sana geldiğim yollardan döndürdün beni.

B)

Varsın söz dinlemesin gözlerim

Varsın ağlasın isterse yağmurlarla.

C)

Aşkın arzuları beni boğsa da

Bir gün seversin diye bekleyeceğim

D)

9. Öğrencilerine umut aşılamak için elinden gelenin fazlasını yapan 
Gamze Öğretmen, sene sonunda amacına ulaştı. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede geçen altı çizili söz-
cük ile anlam bakımından benzer özellikte bir sözcük kulla-
nılmamıştır?

A) Sedef’in heyecanına ortak olmak için buradayız. 

B) Bahçedeki elmaların tadına baktık ve elmaları beğendik.

C) Kaygı verici hadiseler yaşadığımızı belirtmek isterim.

D) Başarı için gerekli donanımı size sağlayacağız. 
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SÖZCÜKTE ANLAM
DEYİMLER-ATASÖZLERİ-İKİLEMELER 06

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Başına 
gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp 
hiç unutmamak” anlamına gelen bir de-
yim kullanılmıştır?

A) Öğretmeninin anlattıklarına kulak asmama-
ya başlamışsın.

B) Merak ettiğimden yan masadakilerin ko-
nuşmalarına kulak kabarttım.

C) Umarım bu iş senin kulağına küpe olur da 
aynı hataya bir daha düşmezsin.

D) İstemeden kulak misafiri oldum, sanırım 
bankayı arıyorsunuz.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Üzüm üzüme 
baka baka kararır.” atasözüyle aynı anlama 
gelmektedir?

A) Körle yatan şaşı kalkar.         

B) Duvarı nem, insanı gam yıkar.

C) Keskin sirke küpüne zarar.         

D) İyilik eden iyilik bulur.

3. Atasözleri, uzun gözlem ve deneyimler so-
nucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren sözlerdir. 
Birçoğu mecaz anlamlıdır, az da olsa gerçek 
anlamlı atasözleri vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki atasözle-
rinden hangisi mecaz anlam taşımamak-
tadır? 

A) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 

B) Bugünün işini yarına bırakma. 

C) Gülü seven, dikenine katlanır. 

D) Ayağını yorganına göre uzat. 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme 
kullanılmamıştır?

Bu kadar yürekten çağırma beni!

Bir gece ansızın gelebilirim.. 
A)

İnci mercan gibi ufak dişinde

Tatlı tatlı söyler dili Zeynep'in.
B)

Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı

Şuraya bir yatak ser apar topar.

C)

Etkisinde kalmış nice gizemin,

Kaygılı, bir yandan tir tir titriyor.

D)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikile-
me, diğerlerinden farklı bir yolla oluştu-
rulmuştur?

A) Kural kaide bilmez bir anlayışa karşıyım. 

B) Sende gizli saklı bir şeyler var sanki. 

C) Akıllı uslu öğrencilerimle piknik yaptık. 

D) Biz de iyi kötü bir sistem kullanıyoruz. 

6.  Yaşanan her başarı ve mutluluğun yanında, 
bu sürecin parçası olan küçük olumsuzluk-
lar da mevcuttur. Güzel bir şeye sahip olan 
ya da olmak isteyen kişi, bu rahatsız edici 
şeyleri hoş karşılamalıdır.

Açıklaması verilen atasözü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Göz görmeyince gönül katlanır. 

B) El vergisi, gönlün sevgisi. 

C) Gülü seven, dikenine katlanır. 

D) Dikensiz gül olmaz. 
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7. •   Yolda ona ............ da başına bir şey gelmesin.

• Yemek yiyeli çok olmadı ama ............ başladı.

• Genç kız ............, verecek cevap bulamıyordu.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıdaki deyimlerden hangisinin 
getirilmesi uygun değildir?

A) Renkten renge girmek

B) Karnı zil çalmak 

C) Bahane üretmek

D) Göz kulak olmak 

8. Maçın sonundaki gol pozisyonu herkesin yüreğini hoplattı. Herkes bir anda ayağa kalktı ama maalesef 
istenilen sonuç olmadı. Atakların devamı gelse de golü bulamadık ve maçtan bir puanla ayrıldık.

 

Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyecanlandırmak  B) Korkutmak        

C) Şaşırtmak  D) Üzmek 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemenin oluşum şekli yay ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

A) Aşağı yukarı aynı teklifi vermiştik. (Karşıt anlamlı sözcüklerle) 

B) Çoluk çocuğun maskarası oldu. (Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcükle) 

C) Sürekli mırın kırın etmesi hoş değil. (İkisi de anlamsız sözcükle) 

D) Çaydanlık fokur fokur kaynıyor. (Aynı sözcüğün tekrarıyla) 

10. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, karşısında verilen an-
lamla uyuşmamaktadır? 

Deyim Anlamı

A) Rağbet göstermek İstemek, beğenmek 

B) Dosyası kabarmak Başarıları artmak 

C) Peşine düşmek Elde etmek için uğraşmak

D) Engelleri aşmak Her türlü zorluğu başarıyla geçmek
4887
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SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1 07

1. Yaşamak güzel şey doğrusu 

Üstelik hava da güzelse 

Hele gücün kuvvetin yerindeyse 

Elin ekmek tutmuşsa bir de 

Hele tertemizse gönlün 

Hele kar gibiyse alnın 

Yani kendinden korkmuyorsan 

Kimseden korkmuyorsan dünyada

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur? 

A) Eş sesli sözcük 

B) Terim anlamlı sözcük 

C) Deyim

D) Mecaz anlamlı sözcük

2. Varlıklı olmayan (I)insan, az da olsa yardım 
edebilir, (II)armağan verebilir. Bunu da içten-
likle yapar. Bu durum, o kimse için büyük bir 
(III)özveri sayılır. Varlıklı kişi ise çok şey vere-
bilir, çok yardım edebilir. Bunu yapmakla yal-
nızca (IV)malından vermiş olur. Bu durum, o 
kişi için bir özveri değildir.

Bu metinde numaralanmış altı çizili söz-
cüklerden hangisi somut anlamlı değil-
dir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Ah nice denizci, ah nice (I)kaptan,

Sevinçle uzağa (II)sefere çıkan,

Bu kasvet dolu (III)ufukta kayboldu.

Kurbanı oldu (IV)kötü bir kaderin,

Aysız (V)gecede, dipsiz bir denizin,

Karanlıklarına gömülü kaldı.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler alfabe-
tik sıraya göre dizilecek olursa hangisi 
baştan üçüncü olur? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. 

Kimileri bilgi nehrinden kana kana içer, kim-
ileri ise bu nehirde yalnızca ağzını çalkalar.

Woody Allen

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, bu 
görseldeki cümlede bulunan ikileme ile 
aynı yolla oluşturulmuştur?

A) Ordumuz akın akın ilerlerken yeni engeller 
çıkmıştı. 

B) Mutlu mesut yaşarken bir anda yıkılmışlar-
dı. 

C) Bizimle doğru dürüst konuşmuyorsa konuş-
masın. 

D) Acı tatlı günlerden sonra bugünlere erişe-
bildik. 

5.    • Uygun olmayan davranışı nedeniyle 
hakkında dedikodu yapılmak

• Çok yoksul, fakir halde olmak

• Olmasını, olacağını ummak,

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklama-
lardan herhangi birini karşılayan bir de-
yim kullanılmamıştır?

A) Acından ölmesine karşın, bir iş bulup çalış-
mıyor.

B) Hatalı sollama yapanlar, trafikteki diğer 
araçları da tehlikeye düşürüyor.

C) Allah kimseyi dile düşürmesin, kadıncağız 
sokağa çıkamaz oldu.

D) Senin ailene ümidimizi bağlamaktan başka 
çare yok.



S.B. Türkçe

17

6.    • Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına ya da bu anlama bağlı olarak kullanılan anlamlarına 
gerçek anlam denir.

• Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu anlama mecaz anlam 
denir.

• Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan söz-
cüklere terim anlamlı sözcük denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yay ayraç içindeki 
özelliği doğru değildir?

A) Suat’ın bu mahallede kimseyle köprüsü yoktu. (Mecaz anlam)

B) Bu rüzgâr, bu mucizeli gemi ile insanı nerelere götürmez. (Terim anlam)

C) Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır. (Gerçek anlam) 

D) Bu olaydan sonra sanırım insanlık olarak dersimizi aldık. (Mecaz anlam) 

7. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı 
en uygun kavram yazılmak istenmektedir. 

Yolcu

Otobüs Gezi

Deniz

Kum Güneş

Mangal

Semaver Top

Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek olan sözcükler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Seyahat Tatil Piknik 

B) Seyahat Piknik Tatil 

C) Tatil Seyahat Piknik 

D) Piknik Tatil Seyahat 
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SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 2 08

1. Türkçede “kulak” sözcüğü ile ilgili birçok de-
yim bulunmaktadır. “Çok iyi, bütün dikkatini 
vererek dinlemek; dikkatini toplayarak duy-
maya çalışmak” anlamında ..........., “dinlemek 
istememek, bir şeyi duymazlıktan gelmek” 
anlamında, “çaktırmadan, belli etmemeye ça-
lışarak dinlemek” anlamında ise ........... deyim-
lerini kullanmaktayız. 

Buna göre aşağıdaki deyimlerden hangi-
si boşluklardan birine getirilemez?

A) Kulak kabartmak                    

B) Kulak kesilmek 

C) Kulaklarını tıkamak                 

D) Kulak misafiri olmak 

2. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına 
gerçek, gerçek anlamından tamamen uzak-
laşarak kazandığı anlama ise mecaz anlam 
denir.

Buna göre “kör” sözcüğü, 

I. İhtiyar çoban koyunun birini kör bir 
makasla kırkıyordu.

II. Ampulün kör ışığı, dükkânı alaca bir 
loşluğa boğmuştu.

III. Aracımızı kör sokağın başına bırakıp 
geldik. 

IV. Çevremiz bize karşı her an kör, sağır ve 
şuursuzdur.

cümlelerinin hangisinde mecaz anlamda 
kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3.   • Bana umutsuz bir sesle son raporları 
okudu.

• Dergi okumak bana bazı zamanlarda 
çok iyi geliyor. 

• Verilen metotlarla şifreyi hemen okudu. 

• Şarkı okumaya başladığımızda seyirciler 
de salona giriyordu. 

“Okumak” sözcüğü bu cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

4. Bir sözcük, bir türün tamamı için kullanılıyor-
sa genel anlama, o türün yalnızca bir ya da 
birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama sahiptir.

Buna göre “sanatçı” sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde genel anlamda 
kullanılmıştır? 

A) Sanatçı, bu eserinde yeni bir dil kullanma 
ihtiyacı hissetmiş. 

B) Sanatçı, duygularını farklı yollarla dile geti-
ren bir mucittir. 

C) Sanatçı, tuvaline aktardığı canlı renklerle 
bizi büyüledi. 

D) Sanatçı, şarkısını söyledi ve sahneden ayrıl-
dı. 

5.    I. Yarın gece gideceğim bu gürültülü kent-
ten

II. Bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni

III. Yüreğimden başka taşıyacak yüküm yok

IV. Sayılmazsa göğsümden düşen kuş ölü-
leri

Numaralanmış dizelerin hangisinde yan-
sıma sözcük kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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6.  

DİDEM MADAK | ANNEMLE İLGİLİ ŞEYLER

I.

Sevgili Anneciğim,
Binlerce kez açıldım, binlerce 
kez kapandım yokluğunda 
kocaman bir dağ lalesi gibi.

Hayattaki önemli 
şeyler sözcüklerle değil, 
müzikle ifade edilir.
LUWİNG WİTGENSTEİN

III.

Yazı yazmak için bana çiçek, kuş hür-
riyeti değil, içimdeki aşkın, deliliğin, 
oturmaz  düşüncenin hürriyeti lazım.
SAİT FAİK ABASIYANIK | SON KUŞLAR

II.

Link bulunamadı

Huvat Aktaş'ın bir gündüz 
bir gece süren yolculuğu, 
bir öğle vakti Alacüvek köyü 
ağılının başında son buldu.
HANGİ KİTAP?

IV.

 Numaralanmış görsellerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV. 

7. 
Sözcükler birbirini götürdü,

Kitaplarda aklım kaldı.

Yaşamımda bir düğüm,

Ve gecede sivrisinek,

Kaldım kaldı.

Bu dizelerdeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Düşüncelere dalmak              

B) Bir şeyi çok beğenmek 

C) Beğendiği bir şeyi düşünmekten kendini alıkoyamamak

D) Gördüğü bir şeyi sürekli olarak düşünmek 
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SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 3 09

1. Kavramlar arasındaki ilişki biçimlerinden biri 
de özel-genel ilişkisidir. Örneğin “çiçek” kav-
ramı, papatya ve lale kavramlarına göre daha 
geneldir çünkü her papatya aynı zamanda 
çiçek iken her çiçek, papatya değildir. 

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde 
sözcüklerin genelden özele sıralaması 
doğrudur?
A) 

Bölge

Ülke

İl

Sakarya

Özel

Genel

           B) 
Sakarya

İl

Bölge

Ülke

Özel

Genel

C) İl

Sakarya

Bölge

Ülke

Özel

Genel

             D) 
Sakarya

İl

Ülke

Bölge

Özel

Genel

2. Bir sınır geçmedeyim şimdi, dönüp gelmesi 
yok.

Bir izin başlıyor artık, sonu yok, başı yok.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasın-
daki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangi-
sinde vardır?

A) Hepsi bitmiş; ne görev var ne makam sahi-
biyim.

    Ömrümün geçtiği yerlerde misafir gibiyim.

B) Sonra hep değişir; kimse bilip söylemez.

    Bu tören böylece tekrar edilirken kaç kez

C) Bir yığın dosya, karar ve taş gibi üç beş keli-
me

     Belki birkaç sene şahitlik eder geçtiğime.

D) Neden böyle düşman görünürsünüz 

    Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.

3. I. Vasıta – araç 

II. Korkak – çekingen 

III. Abide – anıt 

IV. Irmak – nehir 

Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisi-
nin arasında diğerlerinden farklı bir an-
lam ilişkisi söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4.  

KARNE

...............

...............

............... ...............

Bu şekilde boş bırakılan yerlere “karne” sözcü-
ğünü çağrıştıran sözcükler yazılmak istenmek-
tedir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sözcükler-
den biri olamaz?
A) Tatil  B) Hediye

C) Not  D) Deniz
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5. Aşağıda bazı sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını bularak bulmacaya yerleştiriniz ve anahtar sözcüğü bu-
lunuz.

▲ ● ★ ■

ANAHTAR SÖZCÜK

▲

●

■

★

3

4

1

2

1. “Fikir” sözcüğünün eş anlamlısı 

2. “Zengin” sözcüğünün zıt anlamlısı

3. “Ulu” sözcüğünün eş anlamlısı

4. “Eski” sözcüğünün zıt anlamlısı

Sembollerle belirtilen kutularda belirtilen harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştiril-
diğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) ERDİ B) ECRE C) EREN D) EMEL

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır? 

A) Sıcak bir karşılama ile bizi memnun etti. (Dostça olan, sevgi dolu)

B) Yola çıkmak için benden izin almalısın. (Gidiş çabukluğu, hız) 

C) İnce bir temizlik yapmak gerekir. (Ayrıntılı)

D) Kriz kitap dünyasını da vurdu. (Olumsuz yönde etkilemek) 

7. I.  Bu hayatta küçükken pişmek lazım. 

II. Cephedeyken bir anda top sesleri duyduk. 

III. Ne olur ömrümdeki en geçmez yarayı deşmeyin.

IV. Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümledeki sözcük, mecaz anlamlıdır. 

B) II. cümledeki sözcük, terim anlamlıdır. 

C) III. cümledeki sözcük, terim anlamlıdır. 

D) IV. cümledeki sözcük, gerçek anlamlıdır. 
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1. œ I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık iliş-
kisi vardır. 

œ I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık iliş-
kisi vardır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden han-
gisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?

I II III

A) Büyük Küçük İri 

B) Zengin Fakir Varsıl 

C) Yarar Zarar Fayda 

D) Dar Sık Geniş 

2. I. Yazı yazmak, hayatımı anlatmak, kalbi-
mi dökmek ihtiyacıyla yanıyorum.

II. Bu yaz şöyle güzel bir şekilde tatil yapa-
mayacağıma yanıyorum.

III. Birimize kitaptan rastgele bir şey sora-
cak olsa yandığımız gündü.

IV. Bu yaz sahilde çok vakit geçirdiğinden 
vücudu hep yandı. 

“Yanmak” sözcüğü numaralanmış cümle-
lerin hangisinde gerçek anlamda kulla-
nılmıştır?
A) IV. B) III. C) II. D) I. 

3. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan söz-
cüklere eş sesli (sesteş) sözcük denir. Ör-
neğin “yüz” sözcüğü hem sayı olan yüz 
hem de surat anlamında kullanıldığı için 
sesteştir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde altı çizili sözcük eş sesli değildir? 

A) Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti 
ve bu çok zor olacaktı. 

B) Can çıktıktan sonra da huy, adamı kolay ko-
lay terk etmiyor.

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

D) “Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.” diyen şairi 
tanımak isterdim.

4. (I) İnsan sokakla ancak bu kadar hemhâl 
olur! (II) Tatil günlerinde sılaya vardığımızda 
da durum aynı. (III) Sofra kurulur, tereyağlı 
bulgur pilavı buğu buğu kokar, naneli cacık 
iştahımızı açar. (IV) "Babam nerede?” soruları 
eşliğinde birbirimize bakar ve babamı bek-
leriz. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde ikileme kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

5. Kalp her çarpışında bir miktar (I)kanı atar-
damara gönderir. Yeniden çarpmadan ön-
ceki geçen sürede kan, tekrar kalbe dolar. 
Kan, (II)damarlara pompalandığında oluşan 
basınç, sistolik kan basıncı yani büyük (III)
tansiyon, kalp (IV)kasının gevşediği sırada 
ölçülen basınç ise diyastolik kan basıncı ya 
da farklı bir deyişle küçük tansiyon olarak 
tanımlanır.

Bu metinde numaralanmış altı çizili söz-
cüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.  
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6. ▲ Böyle duru bir mantık karşısında şaşkınlık yaşadık. 

■ Zayıf bir ihtimal olduğu için karar veremedik. 

★	 En ağır sorumluluk bize verildi dün akşam. 

●	 Kuru bir hayatı kimse istemez tabi ki. 

Bu cümlelerdeki mecaz anlamlı sözcükleri bulun ve aşağıdaki bulmacaya yerleştirin. 

1 2 3 4

ANAHTAR SÖZCÜK

4

12

3

■

●

★

▲

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) U Z A K   B) U F U K

C) 
A Z I K

  D) 
A F R A

7. • Bu kemer belimi çok sıktı. 

• Bugün sabah boşum, gelebilirsin.

• İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor.

• Şehri akşamüstü sis basmıştı.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki altı çi-
zili sözcüklerden birinin karşıladığı anlamlardan olamaz?
A) İşsiz  B) Sıcaklık 

C) Dar gelmek   D) Örtmek, bürümek
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1. Furkan adlı öğrenci aşağıdaki tabloda numa-
ralanmış sözcüklerin sözlük sıralamalarını yap-
mıştır.

I.  toprak

II.  sefer

III.  sefir

IV.  torun

II – III – IV – I 

I.  durgun

II.  duru

III.  doğru

IV.  dost

III – IV – II – I 

I.  mani

II.  mat

III.  maki

IV.  maç

IV – III – I – II 

I.  rest

II.  rıza

III.  raptiye

IV.  rosto

III – I – II – IV 

Furkan’ın yaptığı bu etkinlikle ilgili, 

I. Turuncu bölümdeki sözcüklerin sırala-
masında hata yapmıştır. 

II. Mavi bölümdeki sözcüklerin sıralaması-
nı doğru yapmıştır. 

III. Sarı bölümdeki sıralamayı düzeltmek için 
I ve II. sözcüğün yerini değiştirmelidir. 

IV. Yeşil bölümdeki sözcüklerin sıralamasın-
da hata yapmıştır. 

yargılarından hangisi söylenemez?

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

2.     • Küçük kız, koşarak uzaklaştı ve bir nefes-
le eve yetişti. 

• Bu mallar yarına yetişmeli yoksa sıkıntı 
olur. 

• Küçükken erik ağacının dallarına yetişe-
mezdin. 

• Hiçbir zaman bu işlere yetişemedim. 

“Yetişmek” sözcüğü bu cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

3. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu 
ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan ke-
limelere terim anlamlı sözcükdenir.

Buna göre,

Sebze ve meyveyi çok tüketmek (I)vitamin, mi-
neral ve lif alımını artırır. Buna ek olarak daha 
az ağız ve akciğer kanseri görülmesini sağladı-
ğı (II)araştırmalarda gösterilmiştir. Buna karşı-
lık işlenmiş (III)gıdaları ve kırmızı eti fazla tüke-
tenlerde ise bağırsak, (IV)mide ve pankreas 
kanserinin daha fazla görüldüğü de bildiril-
miştir.

metninde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri terim anlamlıdır?

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

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

4. İlkbahar ve sonbahar ılımları olan 21 Mart ve 
23 Eylül (I)tarihleri civarında (II)piramidin üze-
rine düşen (III)gölge nedeniyle, yapının tepe-
sinden aşağıya kadar uzanan bir (IV)yılan var-
mış gibi görünür.

Bu metinde numaralanmış altı çizili söz-
cüklerin sözlük sıralaması aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) III – II – I – IV B) III – I – II – IV 

C) II – I – IV – III D) III – IV – II – III 
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5.  

Şirkettekile-
rin oyununa 
gelme, sakin ol 
biraz. 

Bazı insanlar 
bizi anlama 
konusunda 
oldukça dardır.  

Bu işleri hallet-
menin farklı bir-
çok yolu vardır. 

Kullanılan mal-
zemeleri belirtin 
ki eksikleri talep 
edelim. 

• oyun

• yol

• dar

• malzeme

Tabloda hangi sözcük, verilen örnekte gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır? 

A) dar B) yol C) malzeme D) oyun

6.   

En tehlikeli insan tipi az 
anlayan, çok inanandır.

Anton Çhov

İyi bir savaş, kötü bir 
barış hiç olmamıştır.

Benjamin Franklin

Yaşamak bir ağaç gibi 
tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine.

Nazım Hikmet

                 I.               II.                      III.

Numaralanmış görsellerin hangilerinde eş sesli (sesteş) sözcük vardır? 
A) Yalnız I.  B) Yalnız II.

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

7. I. Yolun bu parçası bozuk. 

II. Küçük bir karton parçası ayarla. 

III. Üç parça elbiselik kumaş istiyorum. 

IV. Bu parçayı dinlemek keyifli. 

Numaralanmış cümlelerde “parça” sözcüğü kaç farklı anlam-
da kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
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CÜMLE OLUŞTURMA - CÜMLE TAMAMLAMA 12

1. I. veriniz 

II. iyi vatandaşlar

III. bana 

IV. size 

V. iyi analar 

VI. vereyim

Numaralanmış sözcük ve sözcük grupla-
rıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
rulduğunda doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) III – V – I – IV – II – VI

B) III – V – VI – IV – I – II 

C) IV – II – VI – III – V – I

D) IV – V – VI – III – II – I 

2. Yine bahar gelmiş, memleketime,

Erguvanlar çiçek açmış.

Uçuyor türlü türlü kelebekler,

Börtü böcek beste yapmış.

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı bir cümle 
hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Erguvanlar çiçek açmış, memleketime yine 
bahar gelmiş. Uçuyor türlü türlü kelebekler, 
börtü böcek beste yapmış. 

B) Memleketime yine bahar gelmiş, erguvan-
lar çiçek açmış. Türlü türlü kelebekler uçu-
yor, beste yapmış börtü böcek. 

C) Yine bahar gelmiş memleketime, erguvan-
lar çiçek açmış. Börtü böcek beste yapmış, 
uçuyor türlü türlü kelebekler. 

D) Memleketime yine bahar gelmiş, erguvan-
lar çiçek açmış. Türlü türlü kelebekler uçu-
yor, börtü böcek beste yapmış. 

3. I. meyvesiz bir ağaç gibi

II. bencil insan 

III. kurur gider

IV. tek başına kalmış 

Numaralanmış sözcük gruplarıyla anlam-
lı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 
hangisi baştan üçüncü olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. ............. yolda giden kaplumbağa ............. 
yolda giden yarış atını geçer.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıy-
la aşağıdakilerin hangisinde verilenler 
getirilmelidir?
A) Yan – eğri  B) Doğru – eğri                

C) Doğru - yalan D) Yanlış – doğru 

5. 
I. bir bölümünde

II. bir hayat boyu 

III. bedel ödemeyenler 

IV. hayatlarının 

V. başarısızlığın bedelini 

VI. öderler

VII. başarı için 

Numaralanmış sözcük ve sözcük grupla-
rıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
rulduğunda doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur? 

A) IV – VII – III – I – II – V – VI 

B) II – III – IV – I – V – VI – VII

C) II – IV – III – V – I – VII – VI 

D) IV – I – VII – III – V – II – VI 
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6. 
Matematikçileri uzun yıllardır ------ bir problem vardı. 1’den 100’e kadar olan tüm sayıları, üç tam 
sayının küplerinin toplamı şeklinde ------ çalışıyorlardı. Örneğin 29 sayısı 29=33+13+13 şeklinde 
yazılabiliyordu. Pek çok sayıyı bu şekilde ifade edebilmiş olsalar da bazı sayılar için ------ ulaşama-
mışlardı. 42 de bunlardan biriydi!

Bu metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) uğraştıran – okumaya - sonuca  

B) meşgul eden – yazmaya – çözüme 

C) oyalayan – ifade etmeye – duruma  

D) vaktini alan – sunmaya – hakikate 

7. Semaveri yakıp çay demlersen / Bir dost görürsen / Akşam soğuk olup üşüdüğünde / Isınır belki 
yüreğin. 

Bu dizelerin kurallı ve anlamlı bir cümle hâline getirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir dost görürsen, semaveri yakıp çay demlersen belki yüreğin ısınır akşam soğuk olup üşüdüğün-
de. 

B) Akşam soğuk olup üşüdüğünde bir dost görürsen, semaveri yakıp çay demlersen belki ısınır yüre-
ğin.

C) Akşam soğuk olup üşüdüğünde semaveri yakıp çay demlersen, bir dost görürsen belki yüreğin ısı-
nır. 

D) Semaveri yakıp çay demlersen, bir dost görürsen akşam soğuk olup üşüdüğünde belki yüreğin ısı-
nır. 

8. 
Aslında birçok çocuk sınavlardan önce ve sınav sırasında gerginlik, 
heyecan ve başarılı olamama ----- yaşar. Bu beklenen ve ----- bir 
duygudur. Sınav heyecanı sınava hazırlanmak için motive olmamı-
zı ve sınav sırasında sınavı başarmaya yönelik çabamızın olmasını 
sağlar.

Bu metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinde veri-
lenler sırasıyla getirilmelidir?

A) korkusu – doğal B) stresi – olumlu 

C) kaygısı – yapay  D) üzüntüsü – tuhaf
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1. Öznel anlatım, kişisel duygu ve düşünceler 
içerir. Nesnel anlatım ise kişisel düşüncelerden 
uzak, kanıtlanabilir yargılardan oluşur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya me-
tinlerinden hangisinde öznel anlatıma 
başvurulmamıştır?

İbn-i Sina çağının en önde gelen bilim 
adamlarından biridir. Yazdığı kitaplar-
dan tüm tıp dünyası uzun yıllar yarar-
lanmış ve pek çoğu da ders kitabı ola-
rak okullarda okutulmuştur. Özellikle 
tıp alanında geliştirdiği tedavilerle, 
ölümcül hastalara şifa olmuş ve üstün 
zekâsıyla önemli devlet adamlarını da 
kendisine hayran bırakmıştır.

A)

Diş, diş eti ve çevre dokuların farklı ne-
denlerden dolayı hasar görmesi ya da 
kaybedilmesi durumunda uygulanan 
protez diş, kişiye özel olarak hazırlanır. 
Böylece kişi, sindirim sisteminin başlan-
gıcı sayılan dişlere tekrar sahip olarak 
sağlıklı çiğneme fonksiyonuna kavuşur.

B)

Türk mutfağında vazgeçilmez bir yeri 
olan yoğurt, sütün fermente edilmesiy-
le elde edilir. Sütün doğal yapısında bu-
lunan laktozun fermantasyonu ile laktik 
asit oluşur ve süt içeriğindeki protein 
kesilerek yoğurdun kıvamlı yapısı, do-
kusu ve lezzeti ortaya çıkar.

C)

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın temel 
koşulu spor yapmaktır. Spor, aldığımız 
fazla enerjiyi yakarak onun yağ dokusu 
olarak depolanmasını engelleyen fay-
dalı bir aktivitedir. Synovial sıvısının art-
masını sağlar ve eklemlerin korunması-
na yardımcı olur. Ayrıca düzenli yapılan 
spor; bağışıklık, sindirim ve solunum 
sistemimizin daha sağlıklı çalışmasını 
destekler.

D)

2.     I.  İlber Ortaylı Cumhuriyet Dönemi’nin en 
büyük araştırmacılarından biridir. 

II. Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı 
ve ilk yarısı berabere biten maçı 3-2 
kazandı.

III. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafala-
rını çevirmeden arkalarını görebilir.

IV. Titanic gemisinin maliyeti 7 milyon, 
filminin maliyeti ise 200 milyon dolardır. 

Numaralanmış cümlelerin hangisi kanıt-
lanabilirlik açısından diğerlerinden fark-
lıdır?
A) I.  B) II. C) III. D) IV. 

3. (I) Sumak; sumak ağacı olarak da adlandırılan 
rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen il-
ginç bir baharattır. (II) Meyveleri kırmızı renkte 
ve küresel biçimde olan bu bitki ekşi bir lezzete 
sahiptir. (III) Sumak ağacı olarak da tanımlanan 
bitki çalı görünümündedir. (IV) Ağacından top-
landıktan sonra uygun teknikler yardımıyla ku-
rutulan sumak, genellikle tuz ile karıştırılıp toz 
hâline getirilir ve baharat şeklinde kullanılır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğer-
lerinden farklıdır?
A) IV. B) III. C) II. D) I.

4. Kişilik özellikleri ebeveyn ya da bakım veren-
lerin tutumları veya çevresinin etkisi ile daha 
belirgin hâle gelebilir veya zamanla azalabilir.

Bu cümleyle ilgili, 

I. Öznel anlatıma başvurulmuştur. 

II. Nesnel anlatımdan faydalanılmıştır. 

III. Karşılaştırma yapılmıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız II.  B) I ve II.               

C) I ve III.  D) II ve III. 
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5. Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen ya da ayrılan yön-
leriyle kıyaslama yapmaya karşılaştırma denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Plansız ve programsız ders çalışmak başarısızlığın en önemli kaynağıdır.

B) Geçen yılki sınav sonucum bu yılki sınavdan daha iyi gelmişti.

C) Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. 

D) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. 

6. 
(I) Havale; çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan, birdenbire başlayan, şuur kaybı, nefes almada 
güçlük, kasılma ve çarpılmalarla seyreden bir durum. (II) Havale sebepleri yaşa göre değişiklikler 
gösterir. (III) Hayatın ilk iki senesinde havale görülmesi diğer yaşlara göre daha fazla olur. (IV) Bu 
hastaların takip ve tedavileri ise uzmanlık alanı olan pediatrik nöroloji tarafından yapılır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede tanım yapılmıştır. 

B) II. cümlede öznel anlatım yoktur. 

C) III. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

D) IV. cümlede öznel anlatım vardır. 

7. (I) Protein, insan vücudunu oluşturan tüm doku ve organların te-
mel yapı taşıdır. (II) Vücudumuzda en fazla bulunan protein ise 
kolajendir. (III) Cildin doğal yapısının oluşturulması ve kanın pıh-
tılaşması gibi pek çok alanda görevleri bulunan kolajen, son yıllar-
da kozmetik alanında da popülerleşen bir bileşendir. (IV) Saçların 
güçlendirilmesi için şampuanlarda, cildin güzelleştirilmesi için 
krem ve losyonlarda kolajen proteinine yer verilir. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde tanım 
yapılmıştır?
A) I ve II.  B) I ve III.             

C) II ve IV.  D) III ve IV. 
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CÜMLEDE ANLAM
NEDEN -SONUÇ / AMAÇ-SONUÇ/ KOŞUL -SONUÇ CÜMLESİ 14

1. Bir yargının sebebiyle birlikte verildiği cüm-
lelere neden-sonuç cümlesi denir. Neden – 
sonuç cümlesi “için, diye, den dolayı, -den 
ötürü, ile” edatlarıyla kurulabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Tatile gidebilmek için işlerini erkenden biti-
riyor. 

B) Final maçını izlediği için dün gece geç uyu-
muş. 

C) Salgından korunalım diye tedbirleri artırdık. 

D) Havalar güzel giderse planlarımızı gerçek-
leştiririz.  

2. (I) Kediler temizliklerine düşkün hayvanlar-
dır. (II) Temizlenmek için patilerini ve dille-
rini kullanır. (III) Dilleriyle ıslattıkları patile-
riyle önce yüzlerini temizler. (IV) Daha sonra 
yalayarak bacaklarını, gövdelerini ve ardın-
dan kuyruklarını temizler.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

3.     I. Sınava gerektiği kadar çalışmayınca ba-
şarılı da olamadı. (Neden – sonuç)

II. Rahatsız olmamak için odasına geçti ve 
müzik dinledi. (Amaç – sonuç)

III. Tüm istekler yerine geldiği takdirde 
sözleşmeyi imzalarız. (Koşul – sonuç)

IV. Yeni bir bilgisayar alırsan bunu da bana 
verir misin? (Neden – sonuç)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin 
yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlış 
verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. Çocuklarda koronavirüs sürecine akılcı yak-
laşıp erken davranmak önemlidir. Korona-
virüsün semptomları erişkinlerde hızlı iler-
lemektedir. (I) Çocuklarda ve yetişkinlerde 
koronavirüse diğer enfeksiyonlara yakla-
şıldığı gibi yaklaşılmalıdır. Çocuğun genel 
durumunun takip edilmesi gerekir. Örneğin 
0-1 yaş arasında görülen ateş çok önemlidir. 
(II) Çocuğun beslenmesi ve halsizlik durumu 
değerlendirilmelidir. Çocuklarda koronavi-
rüs daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu 
gibi görülmekle beraber, en büyük endişe 
çocukların evdeki diğer yetişkinlere virüsü 
bulaştırmasıdır. (III) Çocuk sağlıklı görülebilir 
ama virüsü evdeki diğer bireylere taşıyabil-
me ihtimali olduğu için 20 yaşın altındaki bi-
reyler için sokağa çıkma yasağı uygulanmak-
tadır. (IV) Çocukta ateş, öksürük, boğaz ağrısı 
gibi belirtiler varsa mutlaka doktor aranmalı 
ve bilgilendirilmelidir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV.

5. (I) Fildişi kulenin penceresi pembe kristal. (II) 
İnsanlar güzel görünür oradan. (III) İnsanları 
sevmek için onlardan kaçmak gerek. (IV) Ben 
kütüphanedeki insanları seviyorum. (V) Onları 
sevdiğim için dışardakilere de muhabbet bes-
leyeceğimi vehmediyorum. 

Bu metinde amaç-sonuç ve neden-sonuç 
ilişkisi olan cümleler aşağıdakilerin han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?

Amaç-sonuç Neden-sonuç

A) II V

B) III IV

C) IV III

D) III V
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6. 
Koşul-sonuç cümlesi; bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun 
gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelerdir.

Buna göre,

I. Bir gencin hata yapmasını önlersen büyük iyilik yapmış olursun.

II. Sakarya’ya gitmek için otogara gelip bilet almış. 

III. Sana istediğin oyunu alırım yeter ki sen derslerine çalış.

IV. Telefonunu evde unuttuğundan ofise gittiğinde bizi arayamamış. 

yargılarından hangilerinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV. 

7. (I) Ben bilmediğimi bildiğim için öteki insanlardan akıllıyım. (II) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek 
ayıp. (III) Yunus Emre de dervişlik yolunda bir müddet “Ben bilmem.” sözünü tekrar edip bu düsturu 
edinmeye çalışmış. (IV) Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadığını bilmek, anlamak ne kadar güzel 
bir davranıştır!

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiştir? 
A) I.  B) II. C) III. D) IV.

8.     I. Farklılıkları hoş görmek için bu terapiye katılmanızı öneririm. 

II. Sanayide üretim iyi rakamlara ulaştı çünkü talep epey arttı. 

III. Gerekli önlemler alınmadıkça bu beladan kurtulmak mümkün 
değil. 

Numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Amaç-sonuç Neden-sonuç Koşul-sonuç

B) Amaç-sonuç Koşul-sonuç Neden-sonuç

C) Neden-sonuç Amaç-sonuç Koşul-sonuç

D) Neden-sonuç Neden-sonuç Amaç-sonuç
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CÜMLEDE ANLAM
BENZETME-ABARTMA-ÖRNEKLENDİRME CÜMLESİ

DÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN İFADELER
15

1. (I) Anne sütü bebekleri pek çok hastalığa 
karşı korumaktadır. (II) Covid-19 antikorları-
nın sütle bebeğe geçmesi mümkün olabilir 
ama bu konuda yeterince çalışma bulunma-
maktadır. (III) Emzirmeyle Covid-19 bulaşma-
sına dair bir vaka tespit edilmemiştir. (IV) Bu 
durumda annelerin bebeklerini emzirmesin-
de bir sakınca olmamakla birlikte, damlacık 
enfeksiyonu yoluyla bulaşma olabileceği de 
unutulmamalıdır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerine 
yer verilmiştir? 
A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. Bir konunun daha somut hâle getirilmesi 
için o konuyla ilgili örneklerin verilmesine 
örneklendirme denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde örneklendirme yapılmıştır?

A) Karadeniz Bölgesi’ndeki ormanların oranı 
oldukça yüksektir.

B) Salgınla mücadelede başarılı olan ülkeler-
den biri de Türkiye’dir.

C) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatı-
mıdır.

D) Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtu-
luştur. 

3. Dil; bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığı-
mız zaman orada kendimizin gerçek yankı-
sını görürüz. 

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır. 

B) Örnekleme yapılmıştır.

C) Abartma cümlesidir.

D) Benzetme yapılmıştır.

4. Bir olayın, kavramın ya da durumun olduğun-
dan daha üstün ya da aşağı göstermeye abart-
ma denir. 

Buna göre, 

I. Kendisine haksızlık yapılınca kıyameti 
kopardı. 

II. Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir 
çabadır. 

III. Beyza’nın gözyaşları sel oldu, gözleri 
kurudu. 

IV. O kadar yüksek sesle konuştu ki kulakla-
rım ağrıdı.

cümlelerinin hangilerinde abartma var-
dır?
A) I ve II.  B) I ve III.

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

5. Aşağıdakilerden hangisinde düşüncenin 
yönünü değiştiren ifadelere yer verilmiş-
tir? 

Vücudumuzun hastalıklarla mücadele 
ederek sağlıklı kalmasını sağlayan bağı-
şıklık sisteminin güçlendirilmesi ile ilgili 
her gün yeni bir öneri duyuyoruz.

A)

Normalde sağlıklı beslenen, tüm besin 
gruplarından dengeli bir şekilde tüke-
ten bir çocuğun gıda takviyesine ihtiyacı 
yoktur ancak evden çıkma durumu söz 
konusu olmadığı için D vitamini takviye-
si kullanılabilir. 

B)

Yemek yerken yutkunmakta zorlanıyor-
sanız gıdalar yemek borunuza takılıyor 
hatta bazen su içemeyecek duruma ge-
liyorsanız akalazya hastalığı ile karşı kar-
şıya olabilirsiniz.

C)

Doku hasarı meydana geldiğinde kök 
hücreler aktif hâle gelerek hasarlı doku-
nun tamiri için ihtiyaç duyulan büyüme 
faktörünün salınımını sağlamaktadır.

D)
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6. Bir fincandaki kahve gibidir hayat.
Bazen tatlıdır, bazen de tatlı değildir. 

Önemli olan kahvenin tadı değil zaten,
onu kiminle içtiğinizdir.

Bob Dylan

Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?

A) Örnekleme cümlesi

B) Abartma cümlesi 

C) Benzetme cümlesi

D) Geçiş ve bağlantı ifadesi

7.  I. Dünyalar kadar ödevim olduğundan akşam kütüphaneye gideceğim. (Abartma)

II. Altın misali kalbi olan bu koca yürekli çocuğa hayran kaldım. (Benzetme)

III. Fransızca, İngilizce, Almanca gibi birçok farklı dili rahat konuşabiliyordu. (Benzetme)

IV. Gardırop, sehpa, kitaplık bazı eksiklerimizden sadece birkaçıdır. (Örneklendirme) 

Numaralanmış cümlelerin hangisinin yay ayraç içindeki özelliği yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

8. Deniz, suyu basınca üzerlerine hepsi sucuk gibi çıktılar ormanlık-
tan. Tek ıslanmayan Murat olmuştu. Üzeri kuru olduğundan aley-
hine delil bulunamayarak beraat etmişti. İşte bu Murat; şimdinin 
18 Mart şiir yarışması ikincisi, Yeşilay kolu başkanı olan Murat’tı.

Bu parçada altı çizili cümlenin özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Benzetme  B) Abartma             

C) Örnekleme  D) Karşılaştırma 
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CÜMLEDE ANLAM
CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU 16

1. Bir kişinin bir olay veya karşısındakinin duru-
mu ya da çaresizliği karşısında bir şey yapa-
mamayı ifade eden cümleler üzüntü duygu-
sunu dile getirmektedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “üzülme” anlamı vardır?

A) Çocuklarıyla yapayalnız kalan bu kadını gö-
rünce içim parçalandı. 

B) Bu konuda bildiklerimi hiçbir yerde anlat-
mamalıydım. 

C) Turnuvaya gitmelerine izin veriyoruz ama 
başlarına bir şey gelir mi?

D) Böyle ansızın çekip gitmesini hiç ama hiç 
beklemiyordum. 

2. (I) Ah, nerede o eski bayramlar! (II) Sabah 
vakti erken kalkılır, hazırlık yapılır ve nama-
za giderdik. (III) Dönüşte aile boyu kahvaltı 
yapılır ve bayramlaşılırdı. (IV) Ev ev dolaşılır, 
büyükler ziyaret edilirdi. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde “özlem” anlamı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.  

3. Çok yoğun olduğum için aldığım işleri yetiştir-
mekte zorlanıyorum, keşke bu kadar iş alma-
saydım!

Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
A) Öfke  B) Şaşırma

C) Sitem  D) Pişmanlık

4. (I) Füsun ile birlikte hava almak için evden 
biraz ayrıldık. (II) Kendisine dün yaşananları 
anlatmaya başladım. (III) Harun’u birden kar-
şımda görünce ödüm koptu. (IV) Niçin peşi-
mizden geldiğini sorduğumda verdiği cevap 
bizi şaşkınlığa uğrattı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde “korku” anlamı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.  

5. 

Gittiğinden 
beri bizi hiç 
aramadın.

Aman Allah'ım, 
sen ciddi misin?

Güzel memleke-
tim burnumda 

tütüyor.

Yaşasın, sonunda 
istediğim okulu 
kazandım!

œ I.

œ III.

œ II.

œ IV.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede sitem anlamı vardır. 

B) II. cümlede şaşırma anlamı vardır.

C) III. cümlede özlem anlamı vardır. 

D) IV. cümlede beğenme anlamı vardır.
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6. Her hafta sonu buluşur ve hasret giderirdik. Ayrılığımızı bu şekilde gidermeye çalışırdık. Sürekli 
aynı kafede buluşurduk. Bu kafenin yaptığı tatlılara bayılırdım. Tatlımızı yerken keyifle muhabbet 
ederdik kardeşimle.

Bu metindeki altı çizili cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç B) Beğenme C) Mutluluk D) Özlem

7. Sevgime karşılık vermedin,

Beni yalnız bıraktın, 

Zor zamanlar geçirdim

Neden gelmedin?

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pişmanlık B) Özlem C) Şikâyet D) Sitem

8. Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davrana-
cağını bilememe, hayrete düşme anlamı taşıyan cümleler şaşırma 
cümlesidir.

Buna göre, 

I. Sevinçle geldiğim evde annem yerine babamı görme-
yeyim mi!

II. Bu konuda hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. 

III. Böyle bir şeyi nasıl söyledin, aklım almıyor. 

IV. En azından annemi ve babamı arayıp sorsaydın.

cümlelerinin hangilerinde şaşırma anlamı vardır?
A) I ve II.  B) I ve III. 

C) II ve IV.  D) III ve IV. 
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CÜMLEDE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1 17

1. (I) Kurum sahibi olayım diye servet peşine 
düşmeyin. (II) Hakkıyla kazanın; ölçü ile sarf 
edin. (III) İçiniz yanmadan dağıtın; gönül rı-
zası ile de bırakın. (IV) Ama bir filozof, bir din 
adamı gibi de parayı hor görmeyin.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. B) II.  C) III. D) IV. 

2. Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da 
havadaysa kişi savaşta ölmüştür, atın tek 
ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar 
yüzünden ölmüştür, atın tüm ayakları yere 
değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Koşul-sonuç cümlesi                     

B) Neden-sonuç cümlesi 

C) Nesnel cümle                               

D) Abartma cümlesi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşün-
cenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer 
verilmiştir?

A) Dünyada her şeye değer biçmek mümkün-
dür fakat öğretmenin eserine asla değer bi-
çilemez.

B) Size yapılan en ufak yardımı sakın unutma-
yınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir 
vakit hatırlamayınız.

C) Hiçbir insan, kollarında bir çocuk tutan 
anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasında-
ki bir anne kadar saygıya layık değildir. 

D) Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüy-
le bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana 
da görünsün.

4. I. dost

II. indirir

III. sayısını

IV. felaket

V. sıfıra

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi 
sondan üçüncü olur?
A) I. B) II. C) III. D) V. 

5. İnsanlar önce para kazanmak için sağlıkları-
nı, sonra da sağlıklarını kazanmak için para-
larını verirler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam 
özelliği bakımından bu cümleyle özdeş-
tir?

A) Maçı kazandıkları için kendilerine prim öde-
mesi yapıldı. 

B) Sakin kalmak için dışarı çıktı ve hava aldı. 

C) Bu sene hedeflere ulaşırsak şirketi büyüte-
biliriz. 

D) Sessiz ve anlaşılmaz konuştuğu için bir şey 
anlamıyoruz. 

6.    • Kişisel duygu ve düşünceler yansıtılır.

• Kanıtlanabilir yargılar değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlatım 
bakımından özellikleri verilen türdedir?

A) İnsanlar, yılda ortalama 5 milyon kez nefes 
alırlar.

B) Devekuşlarının gözleri beyinlerinden bü-
yüktür.

C) Yarasalar, bir mağaradan çıktıklarında her 
zaman sola döner.

D) Can sıkıcı olan sivrisineklerin dişleri bulun-
maktadır. 
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7. Aşağıdaki görsellerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmiştir?

A) 

İnsan beyni uyanıkken yaklaşık 23 watt 
elektrik üretecek kapasiteye sahiptir.

 B) 

Bilim, bilgi ve cehaletin sınırında ilerler. 
Biz bilmediklerimizi itiraf etmekten 

korkmuyoruz; utanılacak bir şey yok. 
Utanılacak tek şey, tüm cevapları biliyor-

muş gibi davranmamızdır.
Neil de Grasse Tyson

C) 

Yağmur sonrası aldığımız toprak koku-
sunun (petrichor) oluşmasına neden 

olan ana element, GEOSMIN  kimyasal 
bileşenidir.

 D) 

Uranüs'ün 27 uydusu vardır ve bu uy-
duların isimleri William Shakespeare ve 
Alexande Pope'un eserindeki karakter-

lerinden seçilmiştir.

 

8. 
I. Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla 

insan eşekler tarafından öldürülüyor.

II. Nebraska'da kiliselerin içerisinde geğirmek ya da hapşır-
mak kanunlara aykırıdır.

III. Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı, kırmızı fırça kullanan-
lardan daha fazladır.

IV. Ortalama bir insan, modern hayatın getirdiği stres olma-
saydı 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapıl-
mıştır?
A) I ve II.  B) I ve III. 

C) II ve IV.  D) III ve IV. 
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1. Eğer çocuğunuz dışarıdan gelen uyarıcılara 
karşı çekiniyorsa, konuşurken az göz teması 
kuruyorsa, yeni bir şeyleri denemek daha zor 
geliyorsa, yeni durum ve ortamlara alışması 
gerekenden daha fazla zaman alıyorsa, yeni 
kişilerle iletişim kurmakta zorluk çekiyorsa 
ve çoğu zaman bir şeyleri tek başına tecrübe 
etmeyi tercih ediyorsa içe kapanık olma eği-
limleri daha yüksektir diyebiliriz.

Bu cümle için, 

I. Karşılaştırma yapılmıştır.

II. Neden-sonuç ilişkisi vardır. 

III. Koşul sonuç ilişkisi vardır. 

IV. Amaç-sonuç ilişkisi vardır. .

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisine hâkim 
olan duygu yay ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

A) Annem nefis yemekler yapmış yine. (Be-
ğenme)

B) Eyvah, kışın bu köye ayı ve kurtlar inermiş! 
(Korku) 

C) Böyle bir semtte ev almamız büyük hataydı. 
(Sitem) 

D) Kendi mesleğimi yapamamak bana acı veri-
yor. (Üzüntü) 

3. Her anne içgüdüsel olarak bebeğini ----- ister. 
Bebeğini üşütüp hasta olmasından korkan 
anneler çoğunlukla bebeği ----- giydirme 
hatasına düşer. Oysa bebeğinizin giysilerini 
ayarlarken kendinizi rahat hissedeceğininiz 
kalınlığın bir kat fazlasını giydirmeniz yeterli-
dir. Üst üste ----- kalın giydirmek bebeğinizin 
terleyerek fazla sıvı kaybetmesine neden olur.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerden hangisi sırasıyla getirilmeli-
dir?

A) korumak – kalın – gerekenden 

B) beslemek – fazla – olanından 

C) üşütmemek – sıkı – ihtiyacından 

D) rahatlatmak – çok – fazla 

4. I. Şiir; düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır.

II. Yaşamak solumak değil, çalışmaktır.

III. Zafer, her zaman iradededir. 

IV. Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlen-
cesidir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
tanım yapılmıştır?

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

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

5. 
YEDİNİZ 

BİTİRDİNİZ 
BENİ

Bazen kendini kemirilmiş bir kurşun kalem 
gibi hissedersin.

Bu görseldeki cümleyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Tanımlama cümlesidir.

B) Örnekleme cümlesidir.

C) Benzetme cümlesidir.

D) Abartma cümlesidir. 



S.B. Türkçe

39

6. Çin'in Wuhan şehrinde başlayarak kısa süre içerisinde dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin 
yayılım hızının azaltılması ve hastalığa yakalanmaktan korunabilmek adına bu dönemde evde 
kalıyoruz. Böyle bir dönemde sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra kilo kontrolünün sağlan-
ması çok önemlidir.

Bu parçada altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neden – sonuç  B) Koşul – sonuç 

C) Karşılaştırma  D) Amaç – sonuç

7. • Öznel cümle; söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı, kanıtlanamayan ve kişi-
den kişiye değişen cümlelerdir.

• Nesnel cümle, söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ve herkes tarafından 
kabul gören yargılardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatım özelliği yay ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

A) Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir. (Nesnel) 

B) 500 yarasadan oluşan bir koloni, 1 saat içerisinde 250.000 böcek yiyebilir. (Öznel)

C) Dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu var ve bunların 9'u Amerika'da. (Nesnel) 

D) Çok korkunç olan yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için kavga eder. (Öznel)

8.    • Kekik, Antik Yunan Çağı’ndan bu yana kullanılmaktadır.

• Şifalı yönleriyle bilinen kekik, yemeklerimizin vazgeçilmezidir. 

Bu iki cümlenin anlam bakımından birleştirilmiş hâli aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Şifalı yönleriyle bilinen ve yemeklerde kullanılan kekik, Antik Yu-
nan Çağı’ndan bu yana kullanılmaktadır.

B) Antik Yunan Çağı’ndan bu yana yemeklerimizin vazgeçilmezi olan 
kekik, şifalı yönleriyle bilinmektedir.  

C) Şifalı yönleriyle bilinen ve Antik Yunan Çağı’ndan beri kullanılan 
kekik, yemeklerimizin vazgeçilmezidir. 

D) Antik Yunan Çağı’ndan bu yana şifalı yönleriyle bilinen kekik, ye-
meklerimizin vazgeçilmezidir. 
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1. (I) Bebeğiniz ateş çıkarırken çok terlediği 
için vücut kendini soğutmaya çalışır. (II) Be-
beğinizin terlediğini fark ettiğiniz takdirde 
ateşini ölçün. (III) Eğer vücut sıcaklığı 37,5 
derece üzerindeyse 15 dakika da bir ateş 
ölçümü yapın. (IV) Vücut sıcaklığı yükselme 
eğilimindeyse bebeğiniz huzursuz ve hâlsiz 
görünüyorsa vakit kaybetmeden doktoru-
nuza başvurun.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde koşula bağlılık söz konusu 
değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2.    I. Mezuniyet balosunda giydiğin elbise 
sana çok yakışmış. (Beğeni) 

II. Bu sezonda çok para harcanıyor, yanlış 
transferler yapılıyor. (Yakınma) 

III. Serhat ile Buse’nin evlendiğini görünce 
afalladım. (Şaşırma) 

IV. İndirim zamanında o bilgisayarı alsay-
dım keşke. (Pişmanlık) 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yay ayraç içinde verilen duygu söz konu-
su değildir?

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

3. (I) Kireçlenme; ileri yaşlarda, eklemlerde tek-
rarlayan mekanik zorlanmalarla meydana 
gelir. (II) Kireçlenmenin en önemli özelliği, 
eklem yüzeyinde kalsiyum tuzlarının birik-
mesidir. (III) Bu değişiklikler, ağırlık yüklenen 
eklemlerde daha sık görülür. (IV) Genellikle 
40 yaş, insan organizmasında kemik sistemi 
için bir dönüm noktası olduğu için yaşlılarda 
bu dönemden sonra bütün eklemlerde bir 
dereceye kadar kireçlenme mevcuttur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte 
verilmiştir? 
A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örnek-
leme yapılmıştır?

A) Karga, yeryüzünde çok uzun yıllar yaşayan 
canlılardan sadece biridir. 

B) Bilinen en yaşlı Japon balığı, 41 yaşındaydı, 
adı da Fred'di.

C) Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler ara-
cılığıyla duyar. 

D) Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km uzun-
luğunda bir çizgi çizilebilir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ay-
raç içinde verilen anlam özelliği yoktur?

A) Keşke dün akşam bu kadar sert konuşup da 
kalp kırmasaydım. (Pişmanlık) 

B) Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskime-
si yeter. (Abartma) 

C) Zavallı çocuk, günlerdir sokaklarda kalıyor-
muş. (Üzüntü) 

D) Bilgi; sınırı olmayan bir deniz, bilgi dileyen-
se denizlere dalan bir dalgıçtır. (Benzetme)

6. I. edep

II. hiçbir

III. güzel 

IV. kadar 

V. süs

VI. değildir

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

A) II – V – I – IV – III – VI

 B) II – V – IV – I – III – VI 

C) I – IV – III – II – V – VI

D) I – V – VI – II – III – IV 
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7. Aşağıdaki görsellerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) 

Sözünü tartmadan söyleyen, 
aldığı cevaptan incinmesin.

Mevlânâ

 B) 

Sevgi herkese verilir;
tabii hak eden alır.

Şems-i Tebrizi

C) 

Bütün bir geceyi,
uykusuz geçirmene sebep 

olan şeyleri, bir nefeste kolay 
değildir.

Tarık Tufan

 D) 

Yap gitsin...
İnsan en çok hatalarından ders 

çıkartır.
Al Pacino

8.                
Duygusallık

Bildiren
Cümle

Sebep-Sonuç
Cümlesi

Abartı
Bildiren
Cümle

Karşılaştırma
Cümlesi

Aşağıdakilerden hangisi kutularda verilen cümle çeşitlerin-
den herhangi birine örnek olamaz? 

A) Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi 13 saniyedir.

B) Gereğinden fazla çalıştığı için yorgun düşüyor. 

C) Timsahın geyiği yediğini görünce dehşete düştüm.

D) Dağların yüksek kesiminde kar bulabiliriz. 
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1. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevi-
zin kendi kalorisinden daha fazladır.

Bu cümle için, 

I. Karşılaştırma cümlesidir. 

II. Öznel bir cümledir.

III. Nesnel bir cümledir.

IV. Neden-sonuç ilişkisi vardır.

yargılarından hangileri söylenemez?
A) I ve II.  B) I ve III.

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

2. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel 
anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtla-
nabilir yargılarla oluşturulur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde nesnel anlatım yoktur?

A) Dünya, isimlendirilirken tanrı adlarından 
esinlenilmemiş tek gezegendir.

B) Elektrikli sandalye, bir dişçi tarafından icat 
edilmiştir.

C) Harika görünümlü kelebekler yaklaşık 4.800 
km boyunca uçar. 

D) Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakin-
den daha küçüktür.

3.    • Yaptıklarınızdan sonra sizi asla affetme-
yeceğim!

• Bu parayla bir ev bile geçinemez ki.

• Konuşması ve duruşuyla tam bir hanı-
mefendi. 

• Sana güvendik ama bu işi de batırdın. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere 
hâkim olan duygulardan biri değildir?
A) Beğenme  B) Kızgınlık

C) Küçümseme D) Sitem 

4.     I. başlangıç 

II. ulaştığı yer 

III. başarı 

IV. noktası ile 

V. arasındaki farktır

VI. kişinin 

Numaralanmış sözcük ve sözcük grupla-
rıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
rulduğunda doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur?

A) III – I – IV – VI – V – II

B) VI – II – I – IV – V – III 

C) I – IV – VI – III – II – V

D) III – VI – I – IV – II – V 

5. (I) Böbrek naklinde kişinin 4. dereceye ka-
dar akrabaları ve yine 4. dereceye kadar 
kayın hısımları (eşinden dolayı gelişen ak-
rabalar) böbrek verebilir. (II) Akrabalığı ya 
da hısımlığı olmayan kişilerin birbirine or-
gan vermesi yasal olarak mümkün olmakla 
birlikte bu durumlar, akıllarda soru işareti 
kalmaması için naklin yapılacağı ilde kuru-
lan Etik Kurulu tarafından değerlendirilir. 
(III) Vericinin hiçbir baskı altında kalmadan 
ve karşılık beklemeden böbreğini vermeye 
razı olup olmadığı araştırılır. (IV) Ancak Etik 
Kurula başvurmadan önce organ nakli mer-
kezinin nakil için tıbbi ve sosyal bir engel 
olmadığını onaylaması gerekir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerine 
yer verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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6.  

Bana çiçek gönderme
Bir kuş ağacı gönder
Alnıma dokunanlar
İyileşmiş desinler
Ülkü Tamer

 I.   Abartma yapılmıştır.   

Zaman en iyi yazardır.
Her zaman mükemmel sonu yazar.

III.   Karşılaştırma yapılmıştır.                  

Güven ayna gibidir.
Bir kere kırıldı mı, hep çizik gösterir.

Ts Elliot

II.   Benzetme yapılmıştır. 

Gönül hissetmese kulak duymuş 
neylesin.
Kalp sevmedikçe el dokunsun neylesin
Mevlânâ

IV.   Koşula bağlılık söz konusudur. 

Görsellerle ilgili yapılan numaralanmış değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

7. 
(I) Kış aylarında mikroplarla savaşan bağışıklık sistemini güçlü 
tutmak çok önemlidir. (II) Hastalıklardan korunmak için sağlık-
lı beslenme önem taşır. (III) Ancak sağlıklı kalabilmek için yiyip 
içtiklerimiz kalori olarak vücudumuza dönebilir. (IV) Bağışıklık 
sistemini güçlendirme, kanserden koruma gibi pek çok yararı 
bulunan beyaz lahana, aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. cümlede kişisel düşüncelere yer verilmiştir. 

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

C) III. cümlede düşüncenin yönünü değiştiren ifadeye yer verilmiştir.

D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır. 
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam 
özelliği yanlış verilmiştir?

A) Baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşı-
ğı şeker yerseniz bu hararetinizi tamamen 
alacaktır. (Koşula bağlılık)

B) Filler, sırtlarındaki deri kıvrımlarını sivrisi-
nekleri ezmek için kullanır. (Amaç-sonuç)

C) Özellikler bayramlarda tükettiğimiz kuruye-
mişlerden biri de kajudur. (Örneklendirme) 

D) Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarımız Av-
rupa şampiyonasına katılamayacak. (Ben-
zetme)

2. Yeşilçam’ın (I)özel isimlerinden biri olan Gül-
şen Bubikoğlu, aynı zamanda (II)en gözde 
oyunculardan biridir. Sinema sektöründe 
oldukça (III)uzun süre geçiren Bubikoğlu, 
oyunculuk başarısı ile hâlâ adından söz ettir-
mektedir. Canlandırdığı (IV)güzel karakter-
ler ile hafızalarda yer eden sanatçı, sinema 
sektöründe performansı ile hâlâ ayakta olan 
isimlerden biridir.

Bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangi-
si bulundukları cümleye öznellik katma-
mıştır?

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

3.     I. adamın 

II. cesareti 

III. olmaz

IV. başarısı 

V. olmayan 

Numaralanmış sözcük gruplarıyla anlam-
lı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 
hangisi baştan üçüncü olur?

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

4. (I) Kök hücre nakli yeni doğan bebekte dahi 
uygulanabiliyor. (II) Doğuştan bağışıklık sis-
temi bozukluğu olan ve geçmişte kaybedi-
len bebekler artık nakil ile hayata tutunabili-
yor. (III) Erişkin hastalarda ise doğuştan olan 
hastalıklar diye bir grup bulunmuyor çünkü 
bu hastalar tedavi edilmediğinde erişkin 
yaşa ulaşamıyorlar. (IV) Erişkinlerde ağırlıklı 
olarak kanser hastalarına kemik iliği nakil ya-
pılıyorken çocuk hastalarda kanser ve kanser 
dışı kalıtsal hastalıkların tedavisi için kemik 
iliği nakli yapılıyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

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

5. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ve bir-
çok insanın evinden çalıştığı bu günlerde 
hareketli kalmak pek mümkün olmuyor. Alış-
veriş, fatura ödemesi gibi ihtiyaçlar internet 
üzerinden gerçekleştirilirken akıllı telefon-
larla sosyal medyada geçirilen sürelerin de 
arttığı gözlemleniyor. ---- boynu uzun süre-
ler boyunca aşağıya doğru eğmek, omurlara 
fazla yük binmesine ve fıtık başta olmak üze-
re pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Bo-
yundan kola doğru yayılan ağrı, güçsüzlük, 
uyuşma ve hareket kısıtlılığı boyun fıtığının 
belirtileri arasında yer alıyor. 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) Çünkü B) Ancak

C) Fakat D) Ama 
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6.    • Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.

• Nedeniyle birlikte verilen bir yargı bulunmaktadır. 

Aşağıdaki görsellerin hangisi, bu anlatım özelliklerine sahiptir?

A) 

Fotoğrafta gördüğünüz "Vachara Dada" yani Türk 
piramididir.
Mısır piramitlerinden  yüzyıllar öncesinde 
yapılmıştır. Ve Mısır piramitlerinden daha yüksek, 
büyük ve ihtişamlı olan Vachara Dada, Uygur 
Türkleri tarafından inşaa edilmiştir. Çin hükûmeti  
bu bölgeye tüm girişleri kapattığı, turistik gezilere 
dahi izin vermediği için dünyada bu piramit pek 
bilinmemektedir.

         B)  

Ameliyatta dikiş yapılırken kullanılan ip hayvan 
bağırsağından yapılır. Ve bu tam 1000 yıl önce 
bulunup hâlâ kullanılmaktadır. Bu tekniği bulan 
ise Müslüman bilim adamı El Zehravi'dir.

C) 

Uykuya dalarken gelen ani irkilme; beyninizden, 
bir elektrik dalgasının omurilik üzerinden tüm 
vücudunuza yayılması sonucu oluşur. Bunun tam 
olarak nedeni beyninizin  sizi hareketsiz görüp 
öldüğünüzden şüphelenmesidir. 

         D) 

Dünyanın en temiz havası Norveç'teki Svalbard 
adasındadır. Adaya ilk inildiğinde baş dönmesi 
ve burun kanaması yaşanabiliyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?

A) Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.

B) Doğruluk, insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. 

C) Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz. 

D) İyi bir eğitim aldığınız takdirde tüm kapılar önünüzde açılır. 

8. (I) Şu anda dünya üzerinde yaşayan insan sayısı 7,3 milyar. (II) 2100 
yılı itibarıyla bu sayının 11,2 milyara ulaşacağı öngörülüyor. (III) Fakat 
bu nüfus gezegene eşitçe dağılmayacak. (IV) Avrupa ve Doğu Asya 
gibi en gelişmiş bölgelerde düşüş, Amerika gibi gelişmekte olan böl-
gelerde ise düşük artış beklenirken dünyanın geri kalan kısmında 
asıl büyük artışın yaşanması bekleniyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı dü-
şünmeye yönlendiren bir ifade vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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1. (I) İlk yardım; kazalar gibi hayati tehlike ya-
ratan durumlarda, yaralılara tıbbi yardım 
sağlanana kadar geçen sürede yapılan uy-
gulamalardır. (II) Bu uygulamalar; olay ye-
rinde gerçekleştirilir, tıbbi araç-gereç ve ilaç 
kullanılmadan yapılır. (III) İlk yardımda temel 
amaçlar; hayat kurtarmak ve mevcut duru-
mun daha kötüye gitmesine engel olmaktır. 
(IV) İlk yardım yapabilmek içinSağlık Bakanlı-
ğından onaylı kurumlar aracılığıyla ilk yardım 
sertifikası almak gerekir. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde tanım yapılmıştır?

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

2. Buzlu veya karlı yollarda yavaş ve dikkatli yü-
rüyün. Yere önce ayağınızın topuğu değil, ta-
ban yüzeyi değecek şekilde sağlam basın. Kısa 
ve dikkatli adımlar atın. Vücudunuz daima 
dengeli pozisyonda olmalı.

Bu parçadaki cümlelerde aşağıdaki an-
lam özelliklerinden hangisi bulunmakta-
dır?

A) İhtimal B) Öneri

C) Uyarı D) Tahmin

3. Tüberküloz, tedavisi bulunmuş olmasına 
rağmen hâlâ ölüm nedenleri arasında ön 
sıralarda yer alan bir hastalıktır. Halk arasın-
da verem ya da ince hastalık adıyla bilinir. 
Tüberküloz oluşumuna neden olan bakteri, 
vücutta yıllarca hiçbir etki yaratmadan ba-
rınabilir ve vücut zayıf olduğunda hastalığa 
yol açabilir.

Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaç – sonuç B) Koşul – sonuç    

C) Karşılaştırma D) Neden – sonuç 

4.     • Kişisel duygu ve düşünceler yansıtılır.

 •  Kanıtlanabilir yargılar değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlatım 
bakımından özellikleri verilen türde de-
ğildir?

A) Severek tükettiğimiz ve epey kalorili olan 
kaju; aslında kaju meyvesinin sapıdır.

B) Lezzetiyle bizleri büyüleyen ananas, tarlada 
yetişir ve meyve değildir. 

C) Kobra yılanı yumurtadan çıktıktan yalnızca 
2-3 saat sonra ölümcül zehre sahip oluyor.

D) Dün akşam eğlenceli vakit geçirdiğimiz 
mekânda buluştuk ve arkadaşlarla hasret 
giderdik. 

5. (I) Kişiliğin öznel yanı olan benlik, bireyin 
kendi kişiliğine ait sahip olduğu fikirdir. (II) 
Kişinin kendini nasıl tanıdığıdır. (III) Bebek-
likte başlayan bu bilinç öncelikle kendisini 
görsel olarak tanıma, ismine ve “ben, sen, 
biz” kavramlarına duyarlılaşma olarak orta-
ya çıkar. (IV) Ne var ki bu dönemlerde daha 
hassas olmamız ve onları önemsememiz ge-
rekirken çoğu ebeveyn bunu yapmaz ya da 
yapamaz. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerine 
yer verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D)IV. 
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6. Öznel anlatım, kişisel duygu ve düşünceler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel düşüncelerden uzak, ka-
nıtlanabilir yargılardan oluşur.

Bu açıklamaya göre, 

I. Bamya kesildiğinde ortaya yapışkanımsı bir sıvı çıkmaktadır. Bu durum genelde çocuklar tarafın-
dan hoş karşılanmaz ve çok faydalı bir sebze olmasına rağmen, bamya yemeklerini yemezler. 

II. Astımın nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmalar sonucunda astımın genetik nedenler ile en-
feksiyonlar, çevresel etkenler ve kişilerin tıbbi durumuna bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir. 
Astım, hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterebilir. 

III. Bebeklerin gelişimini izlemek büyüleyici ve keyiflidir. Her gün yeni bir şey öğrenen, kendisini ve 
dünyayı keşfeden bebeklerin aylarına göre farkına vardıkları ve kendilerine kattıkları değerler 
de değişim göstermektedir.

IV. Ispanak, eskilerden beri faydası ile bilinen ve Türk mutfağında da zevkle tüketilen bir sebzedir. 
Çocukluğumuzdan bu yana da faydaları saymakla bitmeyen, annelerimiz tarafından yedirilme-
ye çalışılan bir sebzedir. 

medya metinlerinden hangisinde nesnel anlatım vardır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

7.                 kanserden

hastalıktır

kötümserlik

tehlikeli

bir

daha

Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama yukarıdan iti-
baren aşağıdakilerden hangisi olur? 
A)  B) 

C)  D) 
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