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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime mecaz anlamlı değildir?

A) Onun katı yürekli biri olduğunu sanmayın, o çok merhametli ve anlayışlı bir insandır aslında.

B) Açık söylemek gerekirse bu iş beni sardı arkadaşlar.

C) Daha vakit var, hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız.

D) Toplumumuzun böyle ileri fikirlere sahip gençlere ihtiyacı var.

2.   I. Karnesinde iki zayıfı olduğu için babası biraz daha çalışması gerektiğini söylemiş.

II. Uzun boylu, zayıf bir delikanlı; aracıyla gün boyu bize şehri gezdirmişti.

III. Bu olanlardan sonra onun bizim iş teklifimizi kabul etmesi zayıf bir ihtimal.

IV. Böyle zayıf bir bilgiden hareketle bir şeyler yapmamız doğru olmaz.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “zayıf” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ne tilkidir o, henüz tanıyamamışsın sen onu.

B) Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen ağzında bir tane bile çürük dişi yoktu.

C) Çocuğun keskin bir zekâsının olduğu her hâlinden belli oluyor.

D) Uzun süredir amcasının gölgesinde yaşayıp gidiyor.

4. 
Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam, sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak ka-

zanmış olduğu anlama ise mecaz anlam denir. Örneğin “kuru” sözcüğü “Camı kuru bir bezle sildi.” cümlesinde ger-

çek anlamıyla kullanılmışken “Kuru bir yaşamımız var.” cümlesinde ise mecaz anlamda kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış sözcük yoktur?

A) Sınavda kopya çektiği tespit edilen iki kişinin sınavı iptal edilmiş.

B) Onu o kadar sinirlendirmişler ki sonunda en yakın arkadaşına patlamış.

C) Yaşanılan son acı olay hepimizi derinden sarsmıştı.

D) Madencilik konusunda onun kadar derin bilgisi olan birini bulamazsınız.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dayanmak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu çirkinliklere daha fazla dayanacak gücüm kalmadı.

B) Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum.

C) İki genç küreklere öyle bir dayanmışlar ki kısa sürede kıyıya ulaşmışlar.

D) Çınar ağacının gövdesine dayanmış, yanındaki arkadaşına bir şeyler anlatıyordu.

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK ANLAM – MECAZ ANLAM
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6. “Yürümek” sözcüğünü aşağıdakilerden hangisi me-

caz anlamıyla kullanmıştır?

A) 
Şirketteki işler, ben olmasam da 

bir şekilde yürüyordu.

B) Kardeşim henüz on aylıkken 

yürümeye başlamıştı.

C) 
Düşman yürümek istiyor fakat 

araziyi bilmediği için zorlanıyor.

D) 
Elleri cebinde düşünceli bir şekil-

de yürüyordu.

7.   I. Pastırmanın ve sucuğun beşiği Kayseri’dir.

II. Şimdiki aklım olsa asla öyle davranmazdım.

III. Vergiler, ülke ekonomisi için önemli bir gelir 

kaynağıdır.

IV. Hatıra defterimize ondan da bir imza rica ettik.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerle 

ilgili yapılan hangi değerlendirme yanlıştır?

A) I. cümledeki kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

B) II. cümledeki kelime gerçek anlamıyla kullanılmış-

tır.

C) III. cümledeki kelime gerçek anlamıyla kullanılmış-

tır.

D) IV. cümledeki kelime mecaz anlamıyla kullanılmış-

tır.

8.   I. İki ay önceden aldığım için ucuz bilet   

  bulabildim.

II. Böyle ucuz numaralarla seyircinin ilgisini çeke-

mezsiniz.

“Ucuz” sözcüğünün numaralanmış cümlelerdeki 

anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru 

verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Mecaz anlam Gerçek anlam

B) Mecaz anlam Mecaz anlam

C) Gerçek anlam Gerçek anlam

D) Gerçek anlam Mecaz anlam

9.   I. Yaşı küçüktü ama onar onar saymayı bile 

  öğrenmişti.

II. Müdür, salonda kaç koltuk olduğunu saymamızı 

istedi.

III. Bunu saymıyorum, daha geniş bir vakitte sizi 

tekrar bekliyorum.

IV. Küçüklerini seven, büyüklerini sayan dost canlısı 

biriydi.

“Saymak” kelimesi numaralanmış cümlelerin han-

gilerinde mecaz anlamlı olarak kullanılmıştır?

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

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

1079
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1. 

Hipokrates öğrencileriyle birlikte bir doktorun nasıl davranması ve düşünmesi gerektiğiyle ilgili bir kılavuz hazır-

lamıştır. Tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler, günümüze kadar değiştirilerek uyarlanan bir meslek yemini 

ederler. Bu yeminin kaynağı Hipokrates ve öğrencilerinin doktorluk mesleğiyle ilgili koyduğu temel ilkelerdir. Adı 

da Hipokrates yeminidir.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “, , l, ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağı-

daki bulmacaya yerleştiriniz. 

  Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse

	 Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için ya-

pılan, kuralları belirlenmiş iş 

l	 Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb.

		 Hastaları iyileştiren, hekim 

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4



l 



1

4

3

2

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden 

hangisi oluşur?

A) O R A K      B) R O K A

C) R O T A      D) O R T A

SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK – I
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çarpmak” keli-

mesi “çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak” anlamında 

kullanılmıştır?

A)  Güneş çarpmasından korktuğu için çocukları eve 

çağırdı.

B) Dün izlediğimiz film beni çarptı, hâlâ filmin etkisin-

den kurtulamadım.

C) Hırsızlar bu yöntemle mahalledeki hemen herkesi 

çarpmışlardı.

D) Kapının alçak olduğunu fark etmeyince kafasını ka-

pıya çarpmış.

3.   I. Güzel dilimiz Türkçe, dünyadaki en zengin  

  dillerden biridir.

II. Yazar, kitaplarındaki zengin anlatımı sayesinde 

okuyucuların beğenisini kazanıyor.

III. Amcamın çok zengin bir kitaplığı vardı ve her git-

tiğimde birkaç kitap isterdim ondan.

IV. Buranın toprağı zengindir, bir ekersiniz yirmi 

alırsınız azizim.

“Zengin” kelimesi numaralanmış cümlelerin hangi-

sinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

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

4.   I. Kaçan köpek yavrusunu tutup sahibi- 

  ne teslim etmişlerdi.

II. Ne kadar çabalasam da ben sizin yerinizi tuta-

mam.

III. Küçük bir daire tutup kafamıza göre birkaç ay 

yaşarız.

“Tutmak” kelimesi numaralanmış cümlelerde aşa-

ğıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamış-

tır?

A) Hizmetine almak veya kiralamak

B) Ele geçirmek, yakalamak

C) Bir kimsenin yerini almak

D) Sürmek, zaman almak

5. I. İşçinin görevini değiştirmek sözleşmeye aykırıy-

mış. 

II. Kitapta bulunan bilgileri yeni öğrendim. 

III. Otobüs tam zamanında hareket etti. 

IV. Bunca yıldan sonra ayrılmak, kadın için zordur. 

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümleler-

deki altı çizili sözcüklerden birinin karşıladığı an-

lamlardan değildir?

A) Bir yerde olmak

B) Boşanmak 

C) Bir şeyin iş görme yetisi, işlev

D) Belirlenmiş, saptanmış an

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkı” sözcüğü 

karşısında verilen anlama uygun olarak kullanıl-

mamıştır?   

Cümle Anlam

A) O çok sıkıdır, üç kuruş bile 

alamazsınız ondan.

Cimri

B) Sıkı bir yürüyüşle, komşu 

köye bir saate varırsınız.

Güçlü, çabuk 

ve hızlı

C) Kardeşi de o da sıkıyı gö-

rünce çalışmayı bıraktı.

Dar

D) Dışarısı çok soğuk, sıkı gi-

yinmeyi unutmayın.

Sıkıca, iyice

1080
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1.   I. Sabahları erkenden kalkıp denizde yüzer, sonra da bize kahvaltı hazırlardı.

II. Dalgalar durulunca gemimiz de aheste aheste yüzmeye başlamıştı.

III. Kaç gündür ilgilenemediğim için odam toz içinde yüzüyor.

IV. Hiçbir kaygının gölgelemediği bir saadet içinde yüzüyorlardı.

Numaralanmış cümlelerde “yüzmek” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

2.   I. Kırlardan bir demet çiçek toplayıp annesine götürdü.

II. Sofrayı toplarken anneme genellikle ben yardımcı olurum.

III. Ünlü şairin şiirlerini, şairin vefatından sonra en küçük oğlu bu kitapta topladı.

IV. Köyde yer yataklarında yattığımız için sabah kalkar kalkmaz yatakları toplardık.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde “toplamak” kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

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

3. “Kaldırmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak” anlamında 

kullanılmıştır?

A) Bahçe duvarını bir metre daha kaldırırsak daha güvenli olur.

B) Bu vazoyu kaldıralım da çocukların eline geçmesin.

C) Bu tarladan geçen yıl kaldırdığımız kadar mahsul kaldırabilirsek yeter bize.

D) Bu ilacı piyasadan kaldırdılar, eczanelerde bulabileceğinizi sanmıyorum.

4. 
Gece, ahenk içinde divanımı

Şenlendirse pırıl pırıl rakkaseler

Gece, gece, her yanımı

Sarsa güller, laleler, menekşeler.

“Sarmak” kelimesinin bu dizelere kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak

B) Hoşuna gitmek, zevkini okşamak

C) Şerit, ip vb. şeyler dolaşmak

D) Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek

5. “Yazmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak” anla-

mında kullanılmıştır?

A) Yazdığı son kitapta eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsetmiş.

B) Aylık yayımlanan bu edebiyat dergisinde amcası da yazıyormuş.

C) Sana bu mektubu hiç aklına, hayaline gelmeyecek bir yerden yazıyorum.

D) Günlerdir gazeteler gündemi meşgul eden bu acı olayı yazıyor.

SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK – II
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6.   ● Bu dert sadece beni değil ailemi de yedi.

● Babasından kalan mirası da yedi, şimdi boş gezi-

yor.

● Çocuk, annesinin verdiği elmayı kısa sürede 

yedi.

“Yemek” kelimesi bu cümlelerde hangi anlamı kar-

şılayacak şekilde kullanılmamıştır?

A) Ağızda çiğneyerek yutmak

B) Sürekli üzmek, tedirgin etmek

C) Başkasının parasını harcamak

D) Harcamak, tüketmek, bitirmek

7. 

Bu cümlede "açmak" sözcüğü aşağıdaki anlamlar-

dan hangisiyle kullanılmıştır?

A) Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek

B) Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek

C) Alışverişi başlatmak

D) Bir toplantıyı, bir etkinliği başlatmak

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili keli-

menin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Yeni tuttuğumuz daire, öğleye kadar güneş görüyor. 

(Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak)

B) Ampulün kör ışığı odayı alaca bir loşluğa boğmuş-

tu. (Tamamıyla kaplamak, sarmak)

C) Ne yalan söyleyeyim sen gittiğinden beri herkes 

seni çok arıyor. (Bir şeyin yokluğunu duyarak geri 

gelmesini istemek, özlemek)

D) Masamdaki evrakları ve dosyaları yarım saat kadar 

önce biri dağıtmış. (Kurulu bir düzeni bozmak)

9. Kitap okumak, insanın bilgi birikimini artırdığı gibi dü-

şünce (I) dünyasını (yeryüzü) zenginleştirir. Bu neden-

le kitap okumayı hayatımızın bir parçası hâline getir-

meliyiz. Okumak için (II) mutlaka (kesinlikle) zaman 

ayırmalıyız. Zamanımızın hepsini oyun (III) oynamaya 

(hareket etmek) ayırmamalıyız. Planlı hareket ederek 

(IV) görev (bir kimseden beklenen eylem) ve sorumlu-

luklarımızı vaktinde yerine getirirsek boş kalan za-

manlarımızda arkadaşlarımızla oyunlar oynayabiliriz.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri-

nin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla 

uyuşmamaktadır?

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

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

           

10. 

Zamanla nasıl değişiyor insan

Hangi resmime baksam ben değilim

“Bakmak” kelimesi hangi cümlede bu dizelerdeki 

anlamıyla kullanılmıştır?

A) Koca evin tüm işleri bu genç adama bakıyor.

B) Git bak bakalım, evde kimse var mı?

C) Limana bakan odalardan birine yerleşiriz.

D) Gürültüyü duyan seyirciler sesin geldiği yöne bak-

tılar.

1081

Bir aksilik olmazsa yeni şubemizi yakında 

bu caddede açacağız.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yay ayraç içinde verilen özelliği yanlıştır?

A) Cebimdeki paraların düştüğünden haberim yoktu. (Somut)

B) Dedem saçını taramadan asla dışarı çıkmazdı. (Somut)

C) Öyle heyecanlıydım ki kalbim küt küt atıyordu. (Soyut)

D) Söyledikleri kuşkularımızı gidermeye yetmemişti. (Soyut)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime somut anlamlıdır?

A) Babasının elindeki oyuncakları gören küçük kızın sevinci görülmeye değerdi.

B) Uçurtma uçuran çocukları gördükçe mutlu oluyorum. 

C) İnsanın hayatta dertlerini paylaşıp rahatlayacağı birkaç dostu olmalı.

D) Ödül töreninde genç sanatçının heyecanı konuşmasına da yansımıştı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır?

A) 
Bozuk plak gibi sürekli aynı şey-

leri söyleyip duruyorsun.

        B) 
Yoğun kar yağışı sebebiyle yarın 

eğitime bir gün ara verilecekmiş.

C) 
Hava güzel olduğu için çocuklar 

parkta oynuyorlar.

  D) 
Bir dahaki hafta size kafiye türle-

rini anlatacağım çocuklar.

4.   I. Bu tarihî yapılar geçmişle günümüz arasında bir köprü görevi görmektedir.

II. Genç güreşçi son anda yaptığı köprü ile yenilmekten kurtuldu.

III. Doktor çekilen dişten oluşan boşluğa ileride köprü yaptırabileceğimi söyledi.

IV. Sel suları bağı bostanı değil sade, bu köprüyü de mahvetmişti.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “köprü” kelimesi terim anlamlı olacak şekilde kullanılmıştır?

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

5. Aşağıdaki kartların hangisinde sadece somut anlamlı kelimeler yazılıdır?

A) 
Yumuşak 

Gürültü

Duvar

Ekşimsi

    B) 
Araba

Düşünce

Yolcular

Sandalye

  C) 
Üzüntü

Endişe

Öğrenci

Papatya

  D) 
Soğuk

Kitaplık

İnsanlar

Kıskançlık 

SÖZCÜKTE ANLAM
SOMUT ANLAM – SOYUT ANLAM – TERİM ANLAM



S.B. Türkçe

11

6. 
Somut anlamlı bazı sözcükler kullanıldığı cüm-

leye göre soyut anlam kazanabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili keli-

me bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A) Onun ne kadar cesur biri olduğunu herkes çok iyi 

bilir.

B) Mutluluğu uzaklarda arayarak zaman kaybetme-

yin, mutluluk çok yakınınızda.

C) Hava soğuk olduğu için üstümüze kalın kıyafetler 

giymiştik.

D) Onun gibi ince bir insanın böyle bir davranışta bu-

lunacağı aklıma gelmezdi doğrusu.

7. Aşağıdaki dizlerin hangisinde soyut anlamlı söz-

cük yoktur?

A) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,     

 Yalnız arabacının dudağında bir ıslık

B) Karadır kaşların ferman yazdırır,

 Aşkın beni diyar diyar gezdirir

C) Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, 

 Nazlı yârin hayali karşımda durur.

D) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya     

 Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.     

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime terim anlamlıdır?

A) İçerisinin çok karanlık olduğunu söyleyip pencere-

nin perdesini açtı.

B) Kitap okuma yarışmasında derece elde ettiği için 

çok sevinmişti.

C) Kurstaki ve okuldaki derslerin konuları bazı dersler-

de paralel gitmiyordu.

D) Eve gidince kitapta üçgenlerle ilgili ne kadar soru 

varsa hepsini çözeceğim.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçen altı çizili ke-

lime somut, soyut olma durumuna göre diğerle-

rinden farklıdır?

A) İçimde damla damla bir korku birikiyor.

B) Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...

C) Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor.

D) Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

10.  Yoğun sis nedeniyle feribot 

seferleri de iptal edilmiş.

Yıllardır insanlar bu şirin köyde 

huzur içinde yaşıyorlar.

Babamın bana böyle sürpriz 

yapacağı hiç aklıma gelmedi.

Gece lambasının ışığı altında 

kitap okumaya çalışırdım.

Zeynep

Selin

Ömer

Kerem

Hangi öğrencilerin söylediği cümlelerde geçen altı 

çizili kelimeler somut anlamlıdır?

A) Zeynep ve Selin’in

B) Selin ve Ömer’in

C) Ömer ve Kerem’in

D) Zeynep ve Kerem’in
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1. Ana (I) ilk günler tüm (II) kirlileri yıkayıp ütülemişti. (III) Giysileri ve yatak takımlarını elden geçirmiş, (IV) sökükleri 

dikip delikleri, yırtıkları yamamıştı. Bu arada hazırlanması uzun süren hamurlu köy yemeklerinden de yapmıştı sık sık. 

Ama hepsi bu kadardı. Daha sonraki günler boşluktan sıkılmaya başladı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden,

I. sözcüğün eş anlamlısı 

II. sözcüğün zıt anlamlısı 

III. sözcüğün eş anlamlısı 

IV. sözcüğün zıt anlamlısı 

bulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirilecektir.

 
K L M N P O

I.

II.

III.

IV.

 

   

Buna göre bulmacanın L sütununda aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) V

O

L

E

    B) V

E

L

İ

   C) Y

E

N

İ

   D) Y

A

Z

I

2. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, 

   I                   II

Hele boz dumanlar çekilsin de gör

           III                 IV

Bu dizelerde numaralanmış kelimelerin hangileri eş seslidir? 

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

3. Soğuk kış günlerinde buradaki fakirlere yakacak ve yiyecek yardımı yaparak onların bir nebze de olsa sevinçlerine kat-

kı yapmaya çalışıyordu.

Bu cümlede aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) Zengin     B) Üzüntü  C) Sıcak   D) İçecek 

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan kelimeler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) 
Cevap Yanıt

    B) 
Basit Kolay

 C) 
Doğal Yapay

 D) 
Düşünce Fikir

SÖZCÜKTE ANLAM
EŞ ANLAM – ZIT ANLAM – EŞ SESLİLİK
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5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen kelimelerin eş anlam-

lıları parantez içinde verilmiştir:

● Çabalarımız sonuç vermiş ve çocuklar için güzel 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. (Gayret)

 Bizim öncelikli vazifemiz sizin dilek ve şikâyetle-

rinizi dinlemek ve onlara çözüm bulmaktır. (Gö-

rev)

 Bu konuyla ilgili benim de bazı şüphelerim var 

ama şimdilik söylemeyeyim. (Heyecan)

 Onlara yardımcı olmak için tüm imkânlarımızı 

seferber ettik. (Olanak)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

6.   I. Balkondaki çamaşırlar yaş, yeni serilmiş 

  sanki.

II. Benden birkaç yaş büyük olmasına rağmen en 

iyi arkadaşım oydu.

III. Kuru bir anlatımı olsa da konunun ilginçliği kita-

bı okutuyor.

IV. Bu çamaşırlar henüz ıslak, daha sonra toplaya-

lım. 

Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili kelime-

lerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I ve II. kelimeler arasında eş seslilik vardır.

B) I ve IV. kelimeler eş anlamlıdır.

C) Sadece III. kelime mecaz anlamlıdır.

D) III ve IV. kelimeler zıt anlamlıdır.

7.   ● Fırından aldığım ekmeklerden biri bayat- 

  mış, iade ettim.

● Fabrikamız bu ay geçen aya göre iki kat üretim 

yaptı.

● Açık sarı saçlı bu küçük kız herkesin ilgisini çek-

mişti.

● Böyle ilkel yöntemlerle bu hastalık tedavi olmaz.

Bu cümlelerde aşağıdaki kelimelerden hangisinin 

zıt anlamlısı yoktur?

A) Modern B) Kapalı

C) Taze D) Tüketim

8. 
Gölün bu kısmı çok sığ olduğundan yüzmek için 

pek uygun değil.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimeyle ilgili hangi 

seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) “Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan” anlamında 

kullanılmıştır.

B) Eş seslisi yoktur.

C) Zıt anlamlısı “derin" kelimesidir.

D) Eş anlamlısı “seyrek” kelimesidir.
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1.   I. Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;

II. İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.

III. Tak tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;

IV. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler.

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme farklı şekilde oluşturulmuştur?

A) Sizin gibi akıllı uslu çocuklara herkes öğretmenlik yapabilir.

B) Onunla aramızda gizli saklı yoktur, ikimiz de her şeyimizi anlatırız birbirimize.

C) Mutlu mesut yaşayıp giderken bu olaylardan sonra ağızlarının tadı da bozulmuş.

D) Toplantı devam ederken kapıyı bile çalmadan apar topar odaya girmişler.

3.   Hamsi               Canlı               Balık               Varlık             Hayvan

Bu kelimelerin genelden özele sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Varlık - Canlı - Hayvan - Balık - Hamsi 

B) Canlı - Varlık - Balık - Hamsi - Hayvan

C) Balık - Hamsi - Canlı - Hayvan - Varlık

D) Hamsi - Balık - Hayvan - Canlı - Varlık

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele bir anlatım yapılmıştır?

A) Çocuk, annesinin geldiğini görünce ona doğru hızla koştu.

B) Şiirin bende diğer edebî türlere göre ayrı bir yeri vardır.

C) Arabalardan bazıları için otoparkta dahi yer kalmamıştı.

D) Manavdan biraz meyve aldık fakat üzüm almak aklımıza gelmedi.

5. Aşağıdaki kişilerden hangisi “arkadaş” kelimesini genel anlamlı olarak kullanmıştır?

A) 
Kardeşim, arkadaşı ile dün mate-

matik sınavına çalışmıştı.

 B) Arkadaşım hasta olduğu için bir-

kaç gündür okula gelmiyordu.

C) Bir insan için en iyi ve en sadık 

arkadaş kitaplardır.

 D) 
Sınavın iptal edildiğini dün arka-

daş bana söylemişti.

SÖZCÜKTE ANLAM
YANSIMA - ÖZEL VE GENEL ANLAMLI KELİMELER - İKİLEME
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6.   I. Geçen hafta yaptığımız deneme sınavına  

  hemen hemen beş yüz öğrenci katılmıştı.

II. Bu işi olsa olsa Ahmet halleder, onu nerede bu-

labiliriz acaba?

III. Havalar soğuk değilken bu evde iyi kötü idare 

ediyorduk fakat kışın işimiz zor.

IV. Programımız aşağı yukarı iki saat sonra aşağıda-

ki salonda başlayacak.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen iki-

lemeler aynı anlamı ifade etmektedir?

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

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

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma kelime 

kullanılmıştır?

A) Geceyle bir durgunluk oldu suda 

 Balıklar yosunlar gibi uykuda 

B) Dallarda rüzgâr hışırtısı dindi 

 Bütün kuşlar yuvalarında şimdi 

C) Korkusuyla baş başa kaldı çiçek 

 Artık emniyette hem fil hem böcek

D) Ya Rab! Semada yıldız, yerde kabir

 Her şey bahtınca huzur içindedir

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?

A) Ufak tefek hataları görmezden geldiğimiz için bun-

lar başımıza geldi.

B) Ona sapasağlam teslim ettiğimiz arabanın her tara-

fını bozup bize vermişti.

C) Bu konuyu müsait bir vakitte tüm arkadaşlarla eni-

ne boyuna tartışalım.

D) Çaydanlıktan fokur fokur sesler geliyor, su çoktan 

kaynadı sanırım.

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelime, yan-

sımaya örnek gösterilemez?

A) 
hor hor

 B) 
zır zır

C)  cik cik  D) 

HAO 520HAO 520

pırıl pırıl

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime özel anlamlıdır?

A) Kitap, yarım saat öncesine kadar salondaki sehpa-

nın üstünde duruyordu.

B) Günümüzde cep telefonu birçok insan için vazge-

çilmez hâle gelmiştir.

C) Yağmur sadece insanlar için değil, tüm canlılar için 

çok önemlidir.

D) İnsan bazen çok bunalır, dertlenir, içini dökecek bir 

dost arar.
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1 ve 2. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.

Hayatta gerçekleştirebileceğimiz büyük hedeflerimizden vazgeçmek ve hedeflerine ulaşabilen kişileri seyret-

mek yerine bir adım atmalı ve bu adımı yalnız atamıyorsak destek istemeliyiz. Çünkü istediğimiz hayatı yaşa-

yabilmek bizim elimizdedir ve bu durum bizim ruh sağlığımızın temel taşlarından birini oluşturur. Her şeyi de-

ğiştirme gücümüz olmasa bile hoşlanmadığımız ve değiştirdiğimiz her bir şey bizim ruh sağlığımıza büyük bir 

iyileştirme yapacaktır.

1. Parçada geçen “Hayatta gerçekleştirebileceğimiz büyük hedeflerimizden vazgeçmek ve hedeflerine ulaşabilen kişi-

leri seyretmek yerine bir adım atmalı ve bu adımı yalnız atamıyorsak başkalarından destek istemeliyiz.” cümlesinde 

aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Hedef    B) Büyük   C) Destek    D) İstemek 

2. Parçadaki altı çizili cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Biz      B) Ruh   C) El    D) Bir

3. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış yerlere etrafındaki sözcük ya da sözcük gruplarının çağrıştırdığı ifadeler yazılmak 

istenmektedir.

Haksızlık

1

Zulüm Ezilmek

Sıcaklık

2

Isı Işık

Haberleşme

3

Sohbet
Jest ve 
mimik

  

Buna göre numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

                       1                   2                3      

A) Mazlum   Güneş   İletişim

B) Zalim   Güneş   Telefon

C) Mazlum     Ay    İletişim

D) Zalim     Ay    Telefon

4. “Kök” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmamıştır?

A) Ağaç köklerinde gıda maddelerini topraktan alan, çeşitli emilim olaylarını gerçekleştiren hücreler vardır.

B) Markete uğrarsan bir iki kök maydanoz almayı da unutmayasın.

C) Bir sözcüğün kökünü doğru tespit edemezsen eklerin görevini de doğru tespit edemezsin.

D) Konuyu görmüş olmanız lazım, bu sayı kök dışına kaç olarak çıkar?

SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1



S.B. Türkçe

17

5. I. Salonun en arkasında olduğum için ne kadar 

bağırsam da sesimi duyan olmadı.

II. Genç kızın paltosu da ben buradayım diye ba-

ğırıyor yani.

III. Çocuklar toplanmışlar, “Parkımızı isteriz!” diye 

bağırıp duruyorlardı.

IV. Annem, gereksiz yere kardeşime bağırdım diye 

beni bir güzel azarladı.

“Bağırmak” kelimesi hangi cümlelerde aynı anla-

ma gelecek şekilde kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcü-

ğü karşısında verilen anlama uygun olarak kulla-

nılmamıştır?

Cümle Anlam

A) Dışarı çıkıyorsun madem, 

çöpü de döker misin?

Belli bir yere boşalt-

mak

B) Tavuklara daha yarım 

saat kadar önce yem 

dökmüştüm.

Kullanmak, harcamak, 

sarf etmek

C) Onu ikna etmek için çok 

dil döktük.

Çok söylemek

D) Sonbahar da geldi, ya-

kında ağaçlar yaprakları-

nı döker.

Üstünde bulunan bir 

şeyi düşürmek

7.  ● Bu saatte dışarı çıkıp gezmek akıl fikir işi değil.

● Onun gibi çıtı pıtı bir kızdan bunu beklemezdim.

● Elimizde irili ufaklı ne kadar kutu varsa getirdik.

Bu cümlelerde aşağıdaki yöntemlerden hangisiy-

le oluşturulmuş bir ikileme yoktur?

A) İkisi de anlamsız kelimelerle

B) Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle

C) Zıt anlamlı kelimelerle

D) Yakın anlamlı kelimelerle

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele 

anlatım yapılmıştır?

A) Cep telefonu günümüzde en çok tercih edilen ile-

tişim aracıdır.

B) Karpuz sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvele-

rindendir.

C) Arabamız arızalandığı için dün öğleden sonra ta-

mirhaneye götürdük.

D) Hayvanlar arasında en çok köpeği severim, köpek 

hem vefalıdır hem sevimli.

9. I. Yiyecek işini de hallettik mi konuyla ilgili hiçbir 

pürüz kalmıyor.

II. Gece geç saatlerde dışarıdaki gürültüyü du-

yunca biz de telaşlandık.

III. Yazarın son şiir kitabı okuyucular tarafından 

beklenen ilgiyi görmedi.

IV. Bu parayı zamanında geri ödemeniz kaydıyla 

verebilirim.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz 

anlamlı kelime kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.
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1. Sözcük Eş anlamlısı Zıt anlamlısı

Hızlı Yavaş

Basit Zor

Temiz Pak

Tablonun doğru oluşturulabilmesi için sembollerle belirtilen yerlere hangi seçenekteki kelimeler getirilmelidir?

A) Çabuk Hemen Kirli

B) Acele Ucuz Pis

C) Süratli Kolay Kirli

D) Ağır Alelade Bulanık

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saat” sözcüğü “vakit, zaman” anlamında kullanılmıştır?

A) Saati geldiğinde biz de bildiklerimizi ilgililere anlatacağız elbette.

B) İki köy arasındaki mesafe araba ile yaklaşık bir saat sürüyormuş.

C) Kolumdaki saati birkaç yıl önce ablam, doğum günümde almıştı.

D) Fatura çok yüksek gelince elektrik saatinin bozulduğunu düşündük.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime soyut anlamlıdır?

A) Şimdiye kadar yapmış olduğu tabloları bu sergide halkın beğenisine sunacakmış.

B) Yaşanan onca olumsuzluğa rağmen insanlar ümidini kaybetmemiş.

C) Rüzgâr çatıları uçurmuş, önüne ne geldiyse almış götürmüştü.

D) Dün akşam o kadar gürültü vardı ki geç vakte kadar uyuyamadım.

4. 
Kitaplıktan kalın bir kitap alıp karıştırmaya başladı.

“İnce” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki “kalın” kelimesinin zıt anlamlısı olacak şekilde 

kullanılmıştır?

A) O kadar emek harcadı, ince hesaplar yaptı, yine de bir yerlerde hata çıktı.

B) Yarına misafirler geleceği için bugün annemle ince bir temizlik yaptık.

C) Duvarlar çok ince olduğu için dolabı monte etmemiz sıkıntıya yol açabilir.

D) O kadar inceydi ki şiddetli bir rüzgâr esse alıp götürür sanırsın.

SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 2
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5. I. Olaylara sadece kendi açınızdan bakarsanız 

doğru değerlendirme yapamazsınız.

II. Yaklaşık bir aydır nota öğrenmek için müzik 

kursuna gidiyor.

III. Oyunun ikinci perdesi başladığında salonda 

kısa süreliğine elektrik kesintisi oldu.

IV. Farklı farklı şeyler söyleniyor, işin doğrusunu 

kimden öğrenebileceğimizi bilemiyorum.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde terim 

anlamlı kelime vardır?

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

6. I. Yeni gelen öğretmen kısa sürede öğrencileri 

kendine bağlamıştı.

II. Elimizdeki malzemelerle yarayı bağlamaya ça-

lıştık fakat olmadı. 

III. Kayığı iskeleye bağlamış, sonra da yemeğe git-

mişti.

IV. Polis ihbar aldığı için tüm yolları bağlamış, kim-

lik kontrolü yapıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “bağlamak” 

sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcü-

ğün cümleye kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış 

verilmiştir?

A) Artık İstanbul’da geçim şartları iyice ağırlaştı. (Güç-

leşmek, zorlaşmak)

B) Arkadaşı şaka olsun diye çantasından kitabı aldı 

fakat o çakmadı sanırım. (Sezinlemek, anlamak, 

farkına varmak)

C) Bu aşırı titizlik ona babasından geçmiş, babası da 

böyleydi. (Hastalık bulaşmak, sirayet etmek)

D) Soba tüttüğü için odanın içi duman dolmuş, göz 

gözü görmüyor. (Bir yere iyice yayılmak, kapla-

mak)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime eş seslidir?

A) Biraz daha yağ dökelim yoksa yemek istediğimiz 

lezzette olmaz.

B) Bugün tüm uçaklar dolu, en erken yarın akşama 

boş yer var.

C) Başta şaka yaptığını düşündük ama hakikaten 

bize çok kızmış.

D) Gelecek sene gireceğin sınavı kazan, sana istedi-

ğin cep telefonunu alacağım.

9. 
Eğri büğrü yolları geçerek piknik yapacağımız 
alana ulaşmıştık.

Bu cümlede geçen ikileme ile ilgili yapılan aşağı-

daki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Mecaz anlamda kullanılmıştır.

B) Yakın anlamlı kelimelerle oluşturulmuştur.

C) Cümleye “göründüğü gibi olmayan” anlamını kat-

mıştır.

D) Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle kurulmuştur.

10. Araştırmalar devam ediyor, henüz müspet bir geliş-

me yok.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimenin eş anlamlı-

sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menfi B) Faydalı C) Olumlu D) Haklı
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1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

21. yüzyıla girmek üzereyken yabancı bir dil bilmenin gereği ve önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. 

Öğrenilen her yabancı dilin yeni ufuklar açtığı, genel kültür ve kişiliğimize katkıda bulunduğu bir gerçektir. İletişi-

min her türlü yeniliğin önüne geçtiği bir çağda, hiç kimse yabancı dilleri öğrenmenin yararını ve gereğini inkâr 

edemez. Üstelik Türkiye gibi kıtalar arası bağlantıları sağlayan bir ülke için bu durum, çok daha önemlidir. 

Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde bilimsel araştırmaların ve milletlerarası ilişkilerin yeri çok büyüktür. Bu 

tür ilişkilerin kurulmasında yabancı diller de yardımcı bir araçtır. Ülkemizde son elli yıllık süreçte yabancı diller araç 

olmaktan çıkmış, amaç konumuna gelmiştir. Yabancı dilin işlevi saptırılmıştır.

1. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Konumu dolayısıyla ülkemizde yabancı dil öğrenmek, çok daha mühimdir.

B) Yabancı dil öğrenmenin kişilere birçok faydası vardır.

C) Bilimsel araştırmalar yapmakta ve diğer milletlerle iletişimde yabancı dil bilmenin faydası olur.

D) Yabancı dil, insanımızın kültürüne ve diline yabancılaşmasına sebep olmuştur.

2. Metinde ikinci paragrafta geçen ve altı çizilen ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar yabancı dillere gerektiği gibi önem göstermemektedir.

B) Yabancı dil öğrenme işine olması gerekenden çok daha fazla önem verilmiştir.

C) Yabancı dil hayranlığı yüzünden dilimize birçok yabancı kelime girmiştir.

D) Yabancı dil eğitiminde sıkıntılar yaşanmaktadır.

3. İlk paragrafta geçen altı çizili cümlede aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) Lisan B) Ehemmiyet

C) Asır D) İhtiyaç 

4. Metinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelimenin eş seslisi yoktur?

A)  Aç olmadığını söyleyerek bizimle sofraya oturmadı.

B) Geç de olsa onlarla istediğimiz koşullarda bir anlaşma yapmıştık.

C) Adam elindeki kuşu özgür bırakmış ve “ Hadi var git yuvana.” demiş.

D) Senin kontörün yoksa benim telefonumdan ara, ona mutlaka ulaşmalıyız.

SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 3
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5. Metinde geçen altı çizili kelime grubunun cümle-

ye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) En önemli, belli başlı, ana, asıl

B) Bir işin en ince, hassas ve önemli noktası

C) Bir olayın yeni bir duruma geçme zamanı

D) Herhangi bir olayın başlangıcı

6. “Dar” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

metinde geçen “İstanbul pek geniş bir şehirdir efen-

dim.” cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt anlamlı-

sı olacak şekilde kullanılmıştır?

A) O kadar da hızlı hazırlanmamıza rağmen uçağa 

dar yetiştik.

B) Dar kafalı insanların ne kendisine ne de başkasına 

bir hayrı dokunur.

C) Böyle dar bir araziye okul yaptırmak istemenizin 

özel bir sebebi var mı?

D) Bu elbise sana biraz dar olmuş, bir beden büyüğü-

nü denemelisin.

7. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi 

soyut anlamlıdır?

A) Nevale  B) Şehir

C) Dükkân  D) Kısmet

8. Metinde geçen “Şüphesiz hepimizin kısmetini bol 

bol ayırmıştır.” cümlesinde geçen ikilemeyle ilgili 

hangi seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) Cümleye “fazlasıyla” anlamını katmıştır.

B) Aynı kelimelerin tekrarıyla oluşturulmuş bir ikile-

medir.

C) Cümleden çıkarılması cümlenin anlamında deği-

şikliğe yol açmaz.

D) Anlatımı daha da etkili hale getirmek için kullanıl-

mıştır.
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…İşte birader, parasız doymanın sırrına erdik. Fakat her sanatın bir püf noktası vardır. Bununki de şudur: 

Bugün uğradığımız dükkânlara uzun müddet uğramamaktır. İstanbul pek geniş bir şehirdir efendim. 

Bugün Balıkpazarı’ndan nevaleni toplarsan yarın Galata’ya, Tophane’ye geç. Öbür gün Kumkapı, daha 

öbür gün Samatya’ya git. Dolaş dur. Bizi yaratan bütün dünya âlemin rızkını verici. Şüphesiz hepimizin 

kısmetini bol bol ayırmıştır…
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1. Aşağıdaki kişilerden hangisi “boş” kelimesini farklı bir anlama gelecek şekilde kullanmıştır?

A) 
Boş bir kompartıman bulup çan-

talarımı yerleştirdim.

 B) Salona girdiğimizde en arkada 

boş iki koltuk bulup oturduk.

C) 
Çaycı Murat Efendi, boşları al-

mak için beş dakika önce uğradı.

 D) 
Bu meyveleri koymak için buz-

dolabında boş yer var mı?

2. 
Raporun gelişigüzel hazırlandığı her hâlinden belli oluyor.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) En basit işleri bile titizlikle yapar, mükemmel olması için çabalardı.

B) Programla ilgili detayları kabataslak görüştük, ayrıntıları konuşmadık.

C) Ahmet Bey, bir önceki toplantıda projeyi ana hatlarıyla anlatmıştı bize.

D) Size verilen görevi baştan savma yaparsanız oluşabilecek olumsuzluklara da katlanırsınız.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime cümleye “yaklaşıklık” anlamı katmıştır?

A) Geçen hafta yaptığımız bursluluk sınavına hemen hemen 900 öğrenci katılmıştı.

B) Az daha gayret ederseniz bu işin üstesinden çok rahat gelirsiniz.

C) Cüzdanım kayboldu, sabahtan beri arıyorum, neredeyse bulamadım.

D) Gün geçtikçe kolumdaki ağrılar biraz biraz hafiflemeye başlamıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerde “bozmak” sözcüğünün cümlelere kattığı anlamlar belirtilmiştir:

● Dün akşam davette yediğimiz yemek midemi bozdu. (Dokunmak, zarar vermek)

 Komşumuzun kızı geçen ay yaptığı nişanı dün bozmuş. (Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak)

 Adam kafayı  futbolla bozmuş, gece gündüz televizyonda maç izliyor. (Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün 
olmak)

 Yandaki dükkâna uğrayalım, elimizdeki parayı bozalım. (Büyük parayı küçük birimlere ayırmak)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede yanlışlık yapılmıştır?

A) ●   B)    C)    D) 

SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 4
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5. Aşağıdaki görsellerden hangisini karşılayan keli-

menin anlamı yanlış verilmiştir?

Görsel Anlamı

A)
buz

Erimek: Katı cisim ısı etkisiyle sıvı 
duruma gelmek

B) Dinlemek: İşitmek için kulak ver-
mek

C) Dalmak: Suyun içine bütün vücu-
duyla ve hızla girmek

D) İzlemek: Bir olayın gelişimini göz-
den geçirmek

6. 
Bugün yarın derken uyuttu beni, ona verdiğim 

parayı iki yıldır geri alamıyorum.

Bu cümlede geçen kelimelerden hangisi mecaz an-

lamıyla kullanılmıştır?

A) Uyuttu    B) Verdiğim

C) Yıldır    D) Alamıyorum

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı keli-

meler bir arada kullanılmıştır?

A) Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur.

B) Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

C) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.

D) İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

8. 

Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe

ihtiyaçları vardır.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimenin eş anlamlısı 

aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Bizim ikazlarımızı dikkate almadıkları için bunlar 

geldi başlarına.

B) Şimdiye kadar bize verdiği sözlerin hemen hemen 

hiçbirini yerine getirmedi.

C) Onun vaatlerine kansaydık elimizdeki tüm malı 

mülkü kaybetmiştik.

D) Dedemin daha biz on yaşındayken bize verdiği o 

güzel öğütler aklımdadır.

9. 
Gerekli tedbirler alınmış olsaydı bunlar 

yaşanmazdı.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimenin eş anlamlısı 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önlem   B) Olanak 

C) Çözüm   D) Önem
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1. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmamıştır?

A) Yumuşak bir gövdeye sahip salyangozların kabukları vardır ve istediklerinde içine çekilebilir. Hatta birkaç yıl o şekil-

de yaşayabilir. Sahip oldukları kabuklardan dolayı sürekli olarak kalsiyuma ihtiyaç duyar. 

B) Barbunya balığı ile sık sık karıştırılan tekir balığı, tropikal denizlerin balığıdır. Barbunyaya nazaran daha küçük ve 

yassı bir şekle sahiptir. Çoğu tekir balığının parlak kırmızı görünümü vardır. Lezzetli bir balık türüdür.

C) Dünyada en saf hâliyle ülkemizin Antalya ilinde bulunan alageyikler, güzelliği ve dallanma gösteren boynuzları ile 

dikkatleri çeken geyik türlerinden biridir. Son derece güzel ve zarif canlılar olan alageyikler, göç etmeyen ve sürü-

ler hâlinde yaşayan hayvanlardır. 

D) Köstebekler, değişik görünüşleri ve farklı yaşam şekilleri ile her zaman dikkat çeken hayvanlar olmayı başarmıştır. 

Köstebekgiller familyasına dâhil olan bu canlı, yer altında yaşamını devam ettirmekle kalmayıp kendine yeni bir 

dünya yaratabilecek niteliklere sahiptir. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş belirtilmemiştir?

A) Bu şekilde cazip bir iş teklifi insanın karşısına her zaman çıkmaz.

B) Böyle muhteşem manzaralı bir evde insanın yaşadıkça yaşayası gelir.

C) Programın açılış konuşmasını okul müdürü yapacakmış.

D) Bu kıyafet ucuz ama rengi de kalitesi de tarzı da pek de iyi değil.

3.   I. Köy yaşamı şehirdeki yaşama göre çok daha huzurlu, sağlıklı ve rahattır.

II. Okulumuz geçen yıl katıldığı bilgi yarışmasında ikinci olmuştu.

III. Belediye başkanı, önümüzdeki ay ilçemize iki yeni kütüphane açılacağını duyurdu.

IV. Dünkü programda izlediğimiz video çok etkileyiciydi.

Numaralanmış cümlelerin hangileri nesnel anlamlıdır?

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

 

4. (I) Ankara, ülkemizin en kalabalık nüfusuna sahip ikinci şehridir. (II) Sakarya Nehri’ni besleyen Ankara Çayı’nın geçtiği 

ovanın doğu kenarında kurulmuştur. (III) Türkiye’nin coğrafi merkezine yakın olduğu için hem konum hem de işlevi 

bakımından ülkemizin kalbidir. (IV) Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik yapmış olan kent, 1923’ten beridir 

de Türkiye Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmaktadır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur?

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

CÜMLEDE ANLAM
ÖZNEL ANLAM – NESNEL ANLAM
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açı-

sından diğerlerinden farklıdır?

A) Ülkemizde az kitap okunmasının olumsuz yansı-

maları hayatın her alanında kendini gösteriyor.

B) Ülkemiz kitap okuma alışkanlığı oranları sıralama-

sında dünyada 86. sırada yer almaktadır.

C) En fazla kitap okuyan ülkelerin başında %21 ile 

Fransa ve İngiltere geliyor.

D) TÜİK verileri ülkemiz insanın kitap okumaya günde 

sadece bir dakika zaman ayırdığını gösteriyor.

6.   ●  Söyleyenin kişisel düşüncesini içermez.

● Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir.

● Kişiden kişiye değişmeyen bilgiler içerir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi belirtilen özellikle-

re sahip bir cümledir?

A) Ülkemizin gezilip görülmesi gereken öyle muhte-

şem köşeleri var ki say say bitmez.

B) Deneme sınavında sınıfımızdan sadece bir arkada-

şımız tüm soruları doğru cevaplamış.

C) Sıra arkadaşım Ahmet, benim için hem çok iyi bir 

dost hem de çok iyi bir sırdaştı. 

D) Boş vakitleri değerlendirmenin en ucuz ve verimli 

yolu kitap okumaktır.

7. (I) Yazarın son kitabı etkileyici anlatım tarzı ve ilginç 

konusu ile daha ilk haftasında en çok satılan kitaplar 

arasına girdi. (II) Kitap, insanı ilk sayfalarında etkisi al-

tına alıyor ve siz kitabı bırakmadan kitap sizi asla bı-

rakmıyor. (III) Konu aslında basit ama ele alınış tarzı ve 

olaylara bakışı şimdiye kadar karşılaşmadığım türden. 

(IV) Yazar gelen yoğun talep üzerine kitabın ikinci cil-

dini de yazacağını söylemiş.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir an-

latım yoktur?

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

8.   I. Konserde aynı anda üç sanatçı sahne almıştı.

II. Dünkü konseri yaklaşık on bin kişi izlemişti.

III. Sanatçıların üçünün performansı da birbirinden 

güzeldi.

Numaralanmış cümlelerin anlam  özellikleri aşağı-

dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Nesnel Öznel Nesnel

B) Öznel Nesnel Nesnel

C) Nesnel Nesnel Öznel

D) Öznel Öznel Öznel

9. 
1950’li yıllarda açılan ve babadan oğula devam 

eden bu lokanta,  yarım asrı aşkın süredir leziz 

yemekleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Bu cümleye öznellik katan kelime aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Leziz B) Aşkın

C) Hizmet D) Devam eden
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1. Dilimizi yozlaştıran Türk gençleri bu yozlaştırma merakından en kısa sürede arınmazsa ve özentiliği bırakıp özüne dön-

mezse, bu özenti sadece dilimiz ile kalmayıp kültürümüzü, benliğimizi hatta beynimizi etkileyecektir.

Bu cümle ile ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme doğrudur?

A) Koşul-sonuç anlamı vardır.

B) Sebep-sonuç anlamı söz konusudur.

C) Cümledeki eylemin yapılış amacı belirtilmiştir.

D) Nesnel anlamlı bir cümledir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anlamı vardır?

A) Böyle kapalı havalardan oldum olası nefret etmişimdir.

B)  Çocuk, kendisine verilen oyuncaklarla hiç ilgilenmemişti.

C) Sınav sonuçları açıklanmadığı için tercihlerimizi de yapamıyoruz.

D) Onunla dün de konuştum, kararından vazgeçecek gibi görünmüyor.

3.   I.  Cumartesi günü konsere onunla gitmezsek bize küsebilir.

II. Arabamızın lastiği patladığı için yola çok geç çıkabildik.

III. Maliyetinin üç katını da verseler bunları satmayı düşünmüyorum.

IV. Bizim teklifimizi kabul ederse onunla hemen işe başlayabiliriz. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? 

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

4.   I. Ona yardım edelim diye geldik.

II. Haftaya ödemek üzere sana borç verebilirim.

III. Onu havaalanına götürmesi için bir araç ayarladım.

IV. Arkadaşıyla konuştuğu için öğretmen onu uyardı.

V. Hava güzel olursa hafta sonu pikniğe gidelim.

VI. Trafik yoğun olduğundan ilk derse geciktim.

Numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri hangi seçenekte doğru gruplandırılmıştır?

Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç Koşul-Sonuç

A) I - II III - IV V - VI

B) IV - VI I - III II - V

C) III - V II - IV I - VI

D) II - VI I - V III - IV

CÜMLEDE ANLAM
SEBEP-SONUÇ - AMAÇ-SONUÇ - KOŞUL-SONUÇ
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5. (I) Meddah, tek kişilik bir oyunu canlandırdığı için bü-
tün yük onun omuzlarındadır. (II) Konuştuğu kişilerin 
ağızlarını taklit etmekten başka çeşitli hayvan ve tabi-
at seslerini de taklit eden meddah; naklettiği olayın 
geçtiği yeri, bahsettiği şahısların fiziki ve ruhi hâllerini 
de seyirciye anlatmak zorundadır. (III) Bu anlatımlarını 
seyircilerin gözünde olabildiğince canlandırmak için 
çeşitli yardımcı unsurlar kullanır. (IV) Meddahların kul-
landığı yardımcı unsurlardan değnek, kimi zaman 
kapı çalma aracı kimi zaman silah, kılıç kimi zaman da 
dikkati toplamak ve anlatımdaki geçiş bölümlerini be-
lirlemede yardımcı rol oynamaktadır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 

anlamı vardır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçek-

leşmesi bir koşula bağlanmamıştır?

A) Sana istediğin cep telefonunu alırım ama sen de sı-

navda iyi bir puan alacaksın.

B) Terli terli su içersen hasta olursun.

C) Çok yorgun olduğumuz için yol boyunca kimseden 

çıt çıkmadı.

D) Yarın evrakları teslim edemezsek başvurumuz ge-

çersiz sayılacakmış.

7. 
______________ yarın da okullar tatil olabilir.

Bu ifadede boş bırakılan yer, aşağıdakilerin hangi-

siyle tamamlanırsa oluşan cümlede farklı bir an-

lam ilişkisi olur?

A) Kar bu şiddette yağmaya devam ederse

B) Fırtına, şiddetini iyice arttırdı

C) Öğretmenlerin toplantısı olduğu için

D) Okulda tadilat devam ettiğinden 

8. Aşağıdaki kişilerden hangisinin cümlesinde 

amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Çok istememe rağmen yoğun iş tem-
posu yüzünden davetinize icabet 
edemeyeceğim.

B) Yarın kardeşime okul alışverişi yap-
mak üzere annemle kırtasiyeye gi-
deceğiz.

C) Hayatımın en güzel yıllarının geçtiği 
bu mahalleyi asla unutamıyorum.

D) 
Ailecek her gün akşamları yarım saat 
kitap okuyoruz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç an-

lamı vardır?

A) Bu kitaplardan istediğini ödünç alabilirsin ama al-

dığın kitapları kaybetmeyeceksin.

B) Göçebe bir hayat süren bu insanlar çadırlarda yaşı-

yorlardı.

C) Çok istemesine rağmen puanı yetmediği için hu-

kuk fakültesini kazanamamıştı.

D) Bir insan yirmi yıldır istisnasız her gün aynı şeyleri 

yapmaktan nasıl bunalmaz, hayret ediyorum.
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1. Aşağıdaki kişilerden hangisinin cümlesinde karşılaştırma anlamı vardır?

A) 
Bir aksilik olmazsa seninle yarın 
10.00 gibi görüşelim.

 B) 
Kaybolan dağcıları kurtarmak için 
tüm ekipler seferber oldu.

C) 
Filmdeki yardımcı oyuncular, başrol 
oyuncusundan başarılıydı bence.

 D) 
Bizim evin yan tarafındaki kebapçı 
gece geç saatlere kadar açıktır.

2.   I. hiçbir şey      II.  korkan      III. yapmaktan  

IV.  hata      V. yapamaz  VI.  insan

Numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için kelimeler hangi seçenekteki gibi sıra-

lanmalıdır?

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

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

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde örnekleme yapılmıştır?

A) Yapılan araştırmalara göre okumak, beyindeki elektrik aktivitesini ve kan akışını artırır. Bu da beyin hücrelerinin 

daha iyi korunması demektir.

B) Günümüzde havucun birçok faydasının olduğu bilinmektedir.  Bağırsakların çalışmasına ve sindirimin gerçekleşme-

sine yardımcı olur, kabızlığı önler, gaz oluşumunu giderir.

C) Kekemelik tedavisinde doğru bilinen bir başka yanlış ise kekemelik durumunun ilaçla geçeceğidir. Fakat henüz 

dünya üzerinde kekemelik tedavisinde kullanılacak bir ilaç yoktur.

D) Açıkta satılan besinler, yeterince güvenilir ve temiz değildir. Ayrıca, uygun koşullarda muhafaza edilmedikleri için 

çabuk bozulma riski taşır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Elektrik kesintisinden dolayı program ileri bir tarihe ertelendi.

B) Veli toplantısına katılmayan velileri öğretmen telefonla aramış.

C) Bu şirin sahil kasabası kışları neredeyse bomboş, yazları ise oldukça kalabalık oluyordu. 

D) Eve dönerken yolumuzun üstündeki bir lokantada akşam yemeğini yedik.

CÜMLEDE ANLAM
KARŞILAŞTIRMA - CÜMLE OLUŞTURMA 

CÜMLE TAMAMLAMA - ÖRNEKLENDİRME
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5. 
Her__________söyleme ama her__________bil.

Bu cümlenin anlamlı olabilmesi için boş bırakılan 

yerlere aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen 

kelimeler sırasıyla getirilmelidir?

A) insana – insanı

B) bildiğini – söylediğini

C) anladığını – anlamadığına

D) tanıdığına – söylemediğini

6.   I. odaklanın 

II. olmadığına değil 

III. gelecekte neler 

IV. motivasyon istiyorsanız

V. yapabileceğinize 

VI. geçmişte nelerin 

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarından an-

lamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi-

si sondan üçüncü olur?

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

7.   I. Yazarın son hikâye kitabı okuyucular tara- 

  fından öncekiler kadar beğenilmedi.

II. Teknolojik gelişmeler insanları tembelliğe ve ile-

tişimsizliğe alıştırmaktadır.

III. Bayramlarda ve diğer tatil zamanlarında uçak 

biletlerinin fiyatı daha da artıyor. 

IV. Cezaların caydırıcılığının olmaması suç oranın 

artmasına sebep olabiliyor.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaş-

tırma yapılmıştır?

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

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

8. 
   I. tadını          II. kabukta          III. böcek

  IV. alamaz          V. dolaşan          VI. meyvenin

Numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturmak için kelimeler hangi seçenekte-

ki gibi sıralanmalıdır?

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

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

9. (I) Özenti ile dilimize pek çok yabancı sözcük, kalıp gir-

miştir. (II) Gün geçtikçe de dilimizdeki bu yabancı söz-

cüklerin, kalıpların sayısı artmaktadır. (III) Günlük ha-

yattaki konuşmalarımızda da sık sık görülmektedir bu 

yabancı kelime özentiliği. (IV) Alışveriş yapmak için 

shop-centerlere giriyoruz, biraz yorulduğumuzda bir 

cafeye oturup nescafemizi yudumluyoruz, şaşma ya da 

hayretlerimizi “Woow!” diyerek anlatıyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

örneklemeye başvurulmuştur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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1. 
Dünyada kusursuz iki insan vardır: Biri ölmüştür, diğeri doğmamıştır.

Bu cümlede verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların kusurlarını anlayışla karşılamak gerekir.

B) Hayatta her insanın küçük ya da büyük mutlaka bir kusuru vardır.

C) İnsanların kusurlu olup olmamasından ziyade bu kusurların farkında olup olmadığı önemlidir.

D) Ölmüş insanların kusurlarını dillendirmenin hiç kimseye bir faydası olmaz.

2.   I. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

II. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.

III. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.

IV. Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri konusu bakımından özdeştir?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır?

A) Geçen hafta da bu saatlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

B) Konuşmacılar geciktiği için programımız biraz geç başlayacak.

C) Yapılan kazı çalışmaları neticesinde birçok tarihî esere ulaşılmış.

D) Uçak bileti bulmadığım için Kayseri’ye kadar otobüsle gittim.

4. 

Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir işi yaparken ne kadar sıkıntı çekilirse işin sonunda o kadar mutlu olunur.

B) Belli zorluklara katlanmadan bir şey elde etmek pek mümkün değildir.

C) İnsan, kendisini sıkıntıya sokacak tehlikeli işlerden uzak durmalıdır.

D) Hayatta güzel şeyler yaşanabileceği gibi olumsuz şeylerin de yaşanabileceği unutulmamalıdır.

5. 
Meyvesini yediğin ağacın dalını kırma.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) Tedbir    B) Vefa   C) Nezaket  D) Şükür

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLE YORUMU - CÜMLENİN KONUSU - ÖRTÜLÜ ANLAM
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6. 
Bizim takım bu hafta oynadığı maçta da üç fark 

yedi.

Bu cümleden hareketle cümlede sözü geçen takımla 

ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Daha önce de üç farkla mağlup olduğu

B) Aynı takımdan ikinci kez üç fark yediği

C) İlk kez üç farklı mağlubiyet aldığı

D) Şimdiye kadar hiç galip gelemediği

7. 
İnsanlar yiyecek ekmek ve yatacak yer buldular 

mı düşünmekten kaçınırlar.

Bu cümleden düşünmekle ilgili hangi seçenekte 

verilen yargıya ulaşılır?

A) Düşünmek için uygun bir yer ve zaman gerekir.

B) İnsanlar sadece sıkıntılı zamanlarında düşünürler.

C) İnsanlar rahata kavuştuklarında daha üretken olur-

lar.

D) Düşünmek ve bir şeyler üretmek, her insana mah-

sus bir durum değildir.

8.   I. Sıra arkadaşım Ali yine ilk derse on beş  dakika  

  geç geldi.

II. İş yerindeki arkadaşlarımla iş çıkışında halı saha-

ya maç yapmaya gideceğiz.

III. Bundan sonra öğretmenimin verdiği ödevleri 

günü gününe yapacağım.

IV. Çocukların hepsi bu güzel haberi alınca sevinç-

ten havalara uçtu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde örtülü an-

lam vardır?

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

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

9. 
Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa 

razı demektir.

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı-

labilir?

A) Vaktinde tedbirini almayan, sonrasında bu tedbir-

sizliğinin sonuçlarına katlanır.

B) Elindeki imkânları çarçur edenler, sonra sıkıntı ya-

şarlar.

C) Vaktinde yapılmayan işleri sonradan yapmanın bir 

faydası olmaz.

D) Hayatta herkes imkânları doğrultusunda beklenti-

ye girer.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Antalya’ya ikinci 

kez gidildiği veya gidileceği anlamı çıkarılamaz?

A) Bu yaz tatilinde sınıftan arkadaşlarla da Antalya’ya 

gitmiştik.

B) Bu yaz tatilinde de sınıftan arkadaşlarla Antalya’ya 

gitmiştik.

C) Bu yaz tatilinde sınıftan arkadaşlarla Antalya’ya da 

gitmiştik.

D) Bu yaz tatilinde sınıftan arkadaşlarla yine Antal-

ya’ya gitmiştik.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sitem söz konusudur?

A) Bu kalp seni unutur mu?

B) Sen de mi Brütüs?

C) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

D) Olmak ya da olmamak… İşte bütün mesele bu!

2. 
Göreceksiniz bu sinema filmi vizyona girdiği ilk andan itibaren 

çok eleştirilecek ve tutmayacak.

Bu cümleyi söyleyen kişi için aşağıdaki nitelendirmelerden hangisini yapmak doğru olur?

A) Şaşkın    B) Ön yargılı  C) Sitemkâr  D) Üzgün

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen kişinin pişman olduğu anlaşılmaktadır?

A) Ne kadar zormuş seninle bir iş yapmak, daha doğrusu iş yapmaya çalışmak.

B) Keşke büyüdüğümde ben de sizler gibi tıp fakültesinde okuyabilsem.

C) Ablamın sözünü dinleyip sınavlara daha iyi hazırlanmalıydım.

D) Geçen hafta uğrayamadığım için amcama bu hafta mutlaka uğramam gerekir.

4. (I) Geçen hafta sonu arkadaşlarla sinemaya gittik. (II) Tiyatro salonu oldukça geniş olmasına rağmen zar zor bilet bu-

labildik. (III) Tiyatro başlamadan on beş dakika önce salondaki yerimizi aldık. (IV) Tiyatronun sahnesi şimdiye kadar 

gördüğüm en büyük sahneydi ve oyunun içeriğine uygun dekore edilmişti. (V) Dekor öyle gerçekçi olmuş ki daha 

oyun başlamadan seyirciye gerçekçi ve etkileyici bir oyunun sahneleneceğini haber veriyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde beğenme anlamı vardır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özlem söz konusudur?

A) 
Ah ah, nerede bizim zamanımızdaki 
o güzelim bayramlar?

 B) 
Vah vah, nasıl olmuş da parmağı 
burkulmuş bu çocuğun?

C) 
Of of, öyle böyle derken tükettik 
yetmiş yıllık ömrü!

 D) 
Vay vay, bu gençlik nereye gidiyor 
böyle?

CÜMLEDE ANLAM
DUYGU BELİRTEN CÜMLELER
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6. Aşağıdaki cümlelere hâkim olan duygular yay ayraç 

içinde belirtilmiştir.

● Biraz geç de olsa gelen bu müjdeli haberden 

sonra hepimiz havalara uçmuştuk. (Sevinç)

 Bu derece özenle kitap okuyarak beni etkiledin. 

(Şaşkınlık)

 Hanımefendi doktor olmak istiyormuş, o kim 

doktor olmak kim? (Küçümseme)

 Bizim memleket yemyeşil olmuştur şimdi, dağ-

ları taşları gözümde tütüyor. (Özlem)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen kişinin 

şaşırdığı anlaşılır?

A) Gerçekten Arda Turan Barcelona’ya mı transfer ol-

muş?

B) Daha önce ilan edildiği gibi 8. sınıfların gireceği sı-

nav haziranda yapılacakmış.

C) O kadar uyarıya rağmen neden hâlâ birçok trafik 

kazası oluyor ki?

D) Başbakan, Almanya gezisinde kimlerle görüşecek 

acaba? 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikâyet anlamı 

vardır?

A) 
Sizinle görüşmek için odanıza uğra-
dım fakat odanızın kapısı kilitliydi.

B) 
İşimi çok seviyorum ve en iyi şekilde 
yapmak için uğraşıyorum.

C) 
Her zaman en zor ve uzun işleri ben 
yapıyorum, yine de kendimi beğen-
diremiyorum.

D) Teyzeme tok olduğumu söylememe 
rağmen teyzem yine de bir şeyler 
ikram etmeden duramadı. 

9. Okuduğu kitapla ilgili değerlendirme yapan aşağı-

daki kişilerden hangisinin kitabı beğendiği anla-

şılmaktadır?

A) Kitabın yeni baskısı bir hafta içinde raflardaki yerini 

alacakmış.

B) Kitapta birbiriyle bağlantılı yaklaşık on iki kısa hikâ-

ye yer alıyor.

C) Kitabı eline alan bitirmeden bırakamıyor, demişler-

di gerçekten haklılarmış.

D) Kitap şu an çok popüler olduğu için kitabı bulmak-

ta çok zorlandım.

10.   I. Bir kere de benim sözümü dinleyip ödevlerini  

  zamanında yapmıyor ki.

II. Sınavım çok iyi geçmişti, tam puan beklerken 

çok düşük bir not gelmesin mi?

III. Oradaki insanların çaresiz hâllerini gördüğüm-

den beri yüreğim sızlıyor.

Numaralanmış cümlelerdeki duygular hangi seçe-

nekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Ön yargı Şaşırma Şikâyet

B) Şikâyet Şaşırma Üzüntü

C) Sitem Şaşırma Sitem

D) Küçümseme Şikâyet Pişmanlık
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1. (I) Öfke de diğer tüm duygularımız gibi yerinde ve dozunda olması gereken bir duygudur. (II) Öfke kontrolü, öfkeyi 

yok etmek değildir ve bu, doğru bir durum da değildir. (III) Öfke kontrolü, bireye öfkeyi doğru ifade etme becerisi ka-

zandırarak hem öfkenin doğru anlaşılmasına hem de sonuçlarının yıkıcı olmaması için yapılan müdahaledir. (IV) Öfke 

kontrolü ile hem kişinin öfkesini ifade edip rahatlamasını sağlayabilmek hem de öfkenin sonunda şiddet ve saldırgan-

lık gibi durumlar yaşanmadan kişinin kendisine ve çevresine zarar vermesini kontrol altına almak amaçlanmaktadır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmamıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde onaylama söz konusudur?

A) Bu işin böyle yapılmayacağını ben size daha önce defalarca söylememiş miydim?

B) Başlangıçta herkes benim fikrime karşı gelse de sonunda haklılığımı kabul ettiler.

C) Böyle bir seminere velilerin de davet edilmesi gayet yerinde bir karar olmuş.

D) Öğretmenin öğrencileri eğitirken işe biraz da eğlence katması güzel olur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir eleştiri cümlesidir?

A) Ünlü yönetmen filmlerinde Anadolu insanının sıkıntılarını, özlemlerini işlemiştir.

B) Boş vakitlerimde yaptığım yüze yakın yağlı boya resminden oluşan ilk kişisel sergimi bu ay açacağım.

C) Meşhur müzisyenin son albümü, tanıtım çalışması yapılamadığı için yeterli ilgiyi görmedi.

D) Yazarın okuyucuya bir şeyler öğretmek isteği kitabın akıcılığını yok etmiş ve kitabın kalitesini düşürmüş.

4. (I) İşte bugün de sabah namazından beri durmadan on saat uğraşmıştı ve ter içinde kalmıştı. (II) Dövdüğü eğri nam-

luyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı, ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. (III) Çekici bırakan eliyle terini 

sildi, kapıya döndü. (IV) Çok yorulduğunu düşünürken dokunaklı dokunaklı okunan akşam ezanını duydu.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi gözlem cümlesi değildir?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenti anlamı vardır?

A) Şu an arkadaşlarla yarınki programla ilgili yapacaklarımızı düşünüyoruz.

B) Fırsat bulup da İstanbul’a gelebildiğinde bize uğrayacağını umuyorum.

C) İnsanların çocuklarıyla ilgili olumsuz şeyler duymak istememesini  anlayabiliyorum.

D) Mümkün olduğunca insanların hassasiyetlerini dikkate almaya çalışıyoruz.

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLENİN ANLAM ÖZELLİKLERİ
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6. 
Arkadaşlarımın yaptığı şakaya kızıp onlara 

bu kadar ağır sözler söylememeliydim.

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Öz eleştiri B) Onaylama

C) Uyarı D) Eleştiri

7. I. Uzmanlar yarın sabah şiddetli kar yağışı 

beklendiğini söylüyor.

II. Gelecek hafta yapacağımız toplantıda bu iki ko-

nuyu tekrar görüşeceğiz.

III. En kısa zamanda site yönetimini toplayıp radikal 

kararlar alalım.

IV. İki ay sonra yapılacak bilim şenliği bütçe yeter-

sizliğinden iptal edilmiş.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tasarı an-

lamı vardır?

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

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

8.   I. Ünlü futbolcunun bencilliği yüzünden  

  birçok gol pozisyonu kaçtı ve takım  

  mağlup oldu.

II. Benim iznim olmadan bir daha masamdaki eş-

yaları karıştırmayın.

III. Hava iyice kapandı, öğleden sonra yağmur yağa-

bilir.

Numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri hangi 

seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Öz eleştiri Onaylama Gözlem

B) Beklenti Kesinlik Varsayım

C) Eleştiri Uyarı Tahmin

D) Uyarı Eleştiri Beklenti

9.   I. Hava yağmurlu olduğu için sokakta pek insan  

  yok.

II. İnsanın kendini başkasının yerine koymasıdır 

empati.

III. Düşün ki sınav günü uyanamadın ve sınavı ka-

çırdın.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerin anlam 

özellikleriyle ilgili değildir?

A) Tanım B) Beklenti

C) Varsayım D) Gözlem

10.   I. Ben sizi götürürüm dediğine göre daha 

  önce oraya gitmiş olmalı.

II. O hepimizden erken gidip hazırlıkları tamamla-

yacak.

Numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri hangi 

seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Kesinlik anlamlı cümle İhtimal anlamlı cümle

B) Kesinlik anlamlı cümle Kesinlik anlamlı cümle

C) İhtimal anlamlı cümle İhtimal anlamlı cümle

D) İhtimal anlamlı cümle Kesinlik anlamlı cümle
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1.  Kişiden kişiye değişen yargılar içerir.

 Kanıtlanabilir yargılar değildir. 

 Söyleyenin kişisel düşüncesini içerir. 

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisi bu anlam özelliklerine sahip değildir?

A) Bölgede yaşayan halkın, Adrar Dağları dediği Atlas Dağları, Gabes Körfezi kıyısından başlayarak Atlas Okyanusu’na 

kadar uzanmaktadır. 2.400 m uzunluğunda olan Atlas Dağları’nın milyonlarca yıl önce Afrika ve Amerika kıtalarının 

çarpışması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

B) Son zamanlarda gündemde olan eğlenceli spor dallarından biri olan körling, özellikle genç neslin ilgisi ile karşılaş-

maktadır. Tarihi 1500’lü yıllara dayanan bu aktivite, ülkemizde yeni yeni kendini göstermeye başlamıştır. İskoçyalı-

lar tarafından geliştirilen bu spor dalına, curling ya da buzda satranç oyunu da denmektedir.

C) Diş teli, ortodonti tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bazı durumlar bu tedavi ihtiyacını ortaya çı-

karabilir. Özellikle ağızda bulunan boşluklar, kırık yapılar, çarpıklıklar gibi büyük sorunları gidermek açısından bu 

tedavi şekline başvurulmaktadır.

D) Doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan ve dünyada kullanımı gittikçe yaygınlaşan diğer bir enerji çeşidi 

ise rüzgâr enerjisidir. Rüzgâr enerjisinin en önemli kaynağı Samanyolu Galaksisi’nden gelir. Bu galaksi aydınlatma 

ve ısıtma sistemini sağlar ve bizlere gayet verimli katkıları olur. 

2. 
yıldızlardan habersiz, habersiz yıllarımdan

geliyorsun benimle

gözlerinde hâlâ o ışık perileri

dans ediyor içimin çan çiçekleriyle

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

A) Benimle yıldızlardan, yıllarımdan habersiz geliyorsun; o ışık perileri içimin can çiçekleriyle hâlâ gözlerinde dans ediyor.  

B) Benimle geliyorsun yıllarımdan, yıldızlardan habersiz; o ışık perileri gözlerinde hâlâ dans ediyor içimin can çiçekleriyle.

C) Gözlerinde hâlâ dans ediyor o ışık perileri içimin can çiçekleriyle; yıldızlardan, yıllarımdan habersiz benimle geliyorsun.

D) Yıldızlardan, yıllarımdan habersiz benimle geliyorsun; içimin can çiçekleriyle dans ediyor gözlerinde hâlâ o ışık perileri. 

3.  I. nişan           II. düşünmeden           III. ateş etmeye

IV. konuşmak           V. benzer           VI. almadan 

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla oluşturulacak anlamlı ve kurallı bir cümlede baştan üçüncüsü 

hangisi olur?

A) nişan     B) konuşmak    C) almadan   D) düşünmeden

CÜMLEDE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1



S.B. Türkçe

37

4. 
Ben Samsun’a gidemiyorum kar olmayınca

Samsun bana haram olsun yâr olmayınca

Bu dizelerde aşağıdaki anlam özelliklerinden han-

gisi vardır?

A) Sebep-sonuç B) Amaç-sonuç

C) Karşılaştırma D) Koşul-sonuç

5.  I. Sahnede çok heyecanlandığım için istediğim  

  gibi  konuşamadım.

II. İki üç günlük bir tatil için bu kadar eşya çok de-

ğil mi?

III. Yaşadığı sıkıntıları biraz olsun unutması için 

onu memlekete götüreceğim.

IV. Birinci sınıf öğrencilerini okula alıştırmak için 

birkaç gün velileri de sınıfa alacağız.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç-so-

nuç anlamı vardır?

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

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

6. (I) Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürü-

nüdür masal. (II) Bir yazar tarafından sonradan yazıya 

geçirilir. (III) Masallarda olaylar tamamen hayal ürü-

nüdür; kahramanlar, insanüstü nitelikler gösterir. (IV) 

İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür ve iyiler ödüllendi-

rilirken kötüler cezalandırılır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi ta-

nım cümlesidir?

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

7. 
İki günü eşit olan ziyandadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak 

istenenle aynı doğrultuda değildir?

A) İnsan sürekli kendini geliştirmelidir.

B) Bugün, dün yaptığınızdan daha çok şey yapma-

mışsanız zarardasınız.

C) Dün ağlayarak vakit geçirenler yarını gereği gibi 

değerlendiremez.

D) Yeni bir şey öğrenmediğim gün, benim için yaşan-

mamıştır.

8.  I. Araba dediğin işte böyle olmalı kardeşim.

II. O kadar eşyayı yalnız başına taşıdığına inana-

mıyorum.

III. Hayvancağız kaç gündür bir şey yememiş, hay-

vancağızın hâlini görünce içim kan ağladı.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlele-

rin anlam özellikleriyle ilgili değildir?

A) Üzüntü cümlesi B) Şikâyet cümlesi

C) Beğenme cümlesi D) Şaşırma cümlesi
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Ablamın üniversiteyi kazanmasını en çok ben istiyordum.

B) Sokakta oyun oynamak bilgisayarda oynamaktan çok daha eğlenceli.

C) Alışveriş merkezleri hafta sonları hafta içine göre bayağı kalabalık oluyor.

D) Çocuklar sınavın haftaya ertelendiğini duyunca havalara uçtu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Çocukları, okuyacakları kitaplar noktasında özgür bırakmak daha doğru olur.

B) İki yüz sayfalık bu hikâye kitabını bir günde okuyup bitirmiş.

C) On kişiden oluşan ekibimiz, akşama doğru İstanbul’dan hareket etti.

D) Elektrik kesintisi sebebiyle maç on beş dakika geç başladı.

3. 
İlkokul öğretmenimle markette bugün de karşılaştık.

Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Markette daha önce de karşılaşmışlardır.

B) Markette ilk kez karşılaşmışlardır.

C) Markette çok sık karşılaşmaktadırlar.

D) Markette daha önce başkalarıyla da karşılaşmıştır.

4.  I. Derste söz almadan konuşunca öğretmen ona kızdı.

II. Böyle küçük bir mesele için bu kadar üzülmen doğru değil.

III. Daha düne kadar onunla benim aramda sorun yoktu.

IV. Maliyeti düşürmek için ikinci el eşya almaya karar verdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç anlamı vardır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç anlamı vardır?

A) Dışarı çıkıp yağmurlu havayı görünce hepimizin morali bozuldu.

B) İstediği oyuncağı almadık diye bu kadar ağlamasına şaşırdık.

C) Üzerinde uzlaşamadığımız maddeleri görüşmek üzere yarın tekrar toplanacağız.

D) Konuyla ilgili bilgimiz olmadığı için müdahale etmek istemedik.
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6. I. Yarınki konferansa insanların yoğun ilgi göste-

receğini  düşünüyorum.

II. Kapıdaki görevli içeri giren araçları tek tek 

kontrol ediyordu.

III. Birkaç gün içinde şu yarım kalan işimizi tamam-

layalım.

Numaralanmış cümlelerin anlam özellikleri hangi 

seçenekte doğru belirlenmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Ön yargı Eleştiri Varsayım

B) Beklenti Gözlem Tasarı

C) Tasarı Kesinlik Onaylama

D) İhtimal Şikâyet Ön yargı

7. 
Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde 

kişi alçakgönüllü olur.

Bu cümle için aşağıdaki değerlendirmelerden 

hangisi doğrudur?

A) Amaç-sonuç anlamlıdır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur.

D) Koşul-sonuç anlamı vardır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden pişmanlık an-

lamı söz konusudur?

A) Okuduğum kitaplardaki önemli kısımların altını 

çizsem. 

B) Bir daha benden habersiz hiç kimseye buradan 

malzeme verilmeyecek.

C) Akşam geç yattığı için ancak öğleye doğru uyana-

bilmiş.

D) Sorunlar iyice büyümeden gerekli tedbirleri alsay-

dım keşke.

9. I. Bana seslendiğinizi duymadığım için sizi fark 

etmedim.

II. Babam, sürekli olarak benim de kendisi gibi ec-

zacı olmamı söylerdi.

III. Işıkları kapatalım, salonda kimsecikler kalmadı.

Numaralanmış cümlelerden sebep-sonuç anlamlı 

olanlar +, olmayanlar – ile gösterildiğinde hangi 

seçenekte verilenler doğru olur?

A) +

–

+

 B) +

–

–

 C) –

+

–

 D) –

+

+

10. (I) Hemen her ebeveyn zamanı geldiğinde çocuktan 

kendi sorumluluklarını yerine getirmesini bekler. (II) 

Özellikle çocuğun okula başlaması ile birlikte bu bek-

lentiler daha netlik kazanır. (III) Okul eşyalarının düze-

ni, eşyalarına sahip olma, sınıf düzenine uyma, dinle-

me becerisi… (IV) Daha ileriki yıllarda da okul 

başarısı, ödevlerini zamanında yapma, sınavlarda se-

viyesine göre başarı elde etme...

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-

lerinde örnekleme yapılmıştır?

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

C) II ve III. D) III ve IV.
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1 - 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Nanoteknoloi, atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutu ile kont-

rol etmek için kullanılmaktadır. (II) Atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmayı ve mevcut maddelerin 

moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturma çalışmalarını içermektedir. (III) Eğer doğadaki atomik 

dizilim taklit edilebilir ya da kopyalanabilirse atomlar hareket ettirilebilir ve böylece birçok farklı madde oluşumu 

sağlanabilir. (IV) Böyle düşünüldüğü için günümüzde nanoteknolojiye olan ilgi artmış ve  bu alandaki çalışmalar 

da hızlanmıştır. Birçok dalda mevcut sınırlar kaldırılabilir ve kömür gibi bir maddenin molekülleri değiştirilerek 

elmas elde edilebilir.

1. Parçada aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Nanoteknolojinin kapsamının ne olduğuna

B) Nanoteknolojiye ilginin artma sebebine

C) Nanoteknoloji sayesinde neler yapılabileceğine

D) Nanoteknolojinin daha çok hangi alanlarda kullanıldığına

2. Parçayla ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme doğrudur?

A) Bilgi vermek için yazılmıştır.

B) Genellikle kısa cümleler kullanılmıştır.

C) Terim anlamlı sözcük yoktur.

D) İkilemelere yer verilmiştir.

3. Parçada geçen numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) I. cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.

B) II. cümle tanım cümlesidir.

C) III. cümle koşul-sonuç anlamlıdır.

D) IV. cümlede sebep-sonuç ilişkisi vardır.

4. (I) İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümü 

medyadır. (II) Medyanın hayatımızdaki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. (III) Medya denilince önceleri in-

sanların aklına yalnızca gazete, dergi gibi basılı kaynaklar ve televizyon gelirdi ve insanlar gazete ve dergi okuyarak, 

televizyon izleyerek medyadan etkilenirdi. (IV) Ancak günümüzde bilgisayar ve akıllı telefonlar aracılığıyla genel ağa 

bağlanan, sanal ortamı takip eden, sosyal medyayı kullanan insanlar da medyanın etkisine girebilmektedir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı cümlede tanım yapılmıştır.

B) II numaralı cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

C) III numaralı cümlede örnekleme vardır.

D) IV numaralı cümlede örtülü anlam vardır. 
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5. Bu metinde aşağıdaki yargılardan hangisine ula-

şılamaz?

A) İnsanlar, yalan söyleyerek başkasını kandırmak ve 

aldatmayı amaçlar.

B) Söylenen yalan er ya da geç ortaya çıkar ve kişiyi 

zor durumda bırakır.

C) Bazen zor durumdan kurtulma isteği kişiyi yalana 

sevk edebilir.

D) İnsanlar farklı gerekçelerle birbirine yalan söyleye-

bilir.

6. Metinde geçen numaralanmış cümlelerle ilgili yapılan

 ●   I. cümle tasarı cümlesidir.

   II. cümlede ihtimal anlamı vardır.

   III. cümlede onaylama söz konusudur.

   IV. cümlede varsayım anlamı vardır.

açıklamalarından hangi sembolle gösterilen doğ-

rudur?

A) ● B)  C)  D) 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme anla-

mı vardır?

A) Beklediğimiz kargo iki hafta sonra nihayet elimize 

ulaştı.

B) Aylardır gece gündüz çalıştın da sınavdan 55 mi aldın?

C) Bence bu futbolcu, ne kadar gol atsa da millî takım-

da oynayacak kapasitede değil.

D) Gecenin bir yarısı böyle basit bir konu için beni ara-

masın mı?

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznel anlamlı 

bir cümle vardır?

A) Teknolojinin bu kadar hızlı gelişiyor olması insan-

lar için hiç de iyi olmuyor.

B) Son deneme sınavında çift cevabı olduğu için bir 

soru iptal edildi.

C) Teknik bir arıza sebebiyle canlı yayın 5 dakika geç 

başladı.

D) Uzmanlar, yarından itibaren soğuk hava kütlesinin 

ülkeye giriş yapacağını söylüyorlar.
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Hemen hemen hepimiz farklı amaç ve niyetlerle yalan söylemişizdir. (II) Burada amaç kendimizi zor bir durum-

dan kurtarmak olabileceği gibi kendimizi olduğumuzdan farklı tanıtmak arzusu da olabilir. (III) Bazı durumlarda 

yalan söylemek, insanın savunma mekanizmasını harekete geçirişi yani savunma davranışı olarak ortaya çıkabilir. 

(IV) Bu tip yalanlardaki amaç; başkasını bilerek aldatmaya çalışmak, gerçeğe uygun olmayan uydurma, asılsız 

sözlerle kandırmak ve aynı zamanda kendine yarar sağlamaktır.
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1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznel anlamlı cümle vardır?

A) İkinci el araç fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 artış göstermiş.

B) Dün bankada unuttuğum kimliğimi görevliden teslim aldım.

C) Bu binadaki dairelerin genişlikleri birbirinden farklıydı.

D) Tabloda bu kadar çok renk kullanılması güzel olmamış.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel anlamlı değildir?

A) Ablam üniversiteyi bitirince yüksek lisansa başladı.

B) Bu tarihî binanın, insanı kendine çeken ayrı bir havası var.

C) Türk yönetmenin son filmi, önceki filmleri kadar izlenmedi.

D) Seyahatimiz boyunca iki rehber bize gezdiğimiz yerler hakkında bilgiler verdi.

3. 
Kösedağ Savaşı’nda (1243) Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi. Ta-

rihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki baskısının bir iktidar boşluğunu or-

taya çıkardığını belirterek bu durumun Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen Türkmen boylarının bağımsız-

lıklarını ilan etmesine yol açtığını söylemektedir. Böylece Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi başladı. Osman Bey 

de bu dönemde beyliğini kurdu.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Örtülü anlam cümlesi           B) Dolaylı anlatım cümlesi 

C) Karşılaştırma cümlesi             D) Öznel cümle 

4. 
Televizyonun varlığı kitap okumayı engeller çünkü kitap okumak, televizyon izlemeye göre daha zordur.

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?

A) Televizyonun kitap okumaya engel olmasının sebebi belirtilmiştir.

B) Daha çok kitap okumanın koşulu olarak televizyonun kaldırılması tavsiye edilmiştir.

C) Televizyonun zararlarından korunmak için kitap okumak gerektiği söylenmiştir.

D) Kitap okumanın azlığı amaç-sonuç ilişkisi kurularak ortaya konmuştur.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Sınıfımızın en yüksek başarı oranına sahip olduğu ders matematikti.

B) Eskiden buralarda çocukların top oynayabileceği birçok alan vardı.

C) Bu mağazanın ürünleri hem daha kaliteli hem de diğer mağazalara göre oldukça ucuzdu.

D) Dereceye giren her bir öğrenciye okul müdürü çeyrek altın vermişti.

CÜMLEDE ANLAM
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6. 
Mutluluğun göklerden geleceğini bekleyenler 

ömür boyu beklerler.

Bu cümleyi söyleyen kişiye göre “mutlu olmak” için 

aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Dua etmek   

B) Dürüst olmak

C) Gayret etmek   

D) Sabırlı davranmak

7. 
______________________________

______________________________

Haklısınız da bu, şu an için bir 

varsayım.

Hatice’nin hangi cümlesi için Esra bu yorumu yap-

mış olabilir?

A) Biz kendimizi en kötü ihtimale göre hazırlayalım.

B) Bunca sıkıntıyı gereksiz yere mi çektik yani şimdi 

biz?

C) Düşün ki beklediğimiz yardımı onlardan alamadık, 

sıkıntı yaşamaz mıyız o zaman? 

D) İşin sonunda ne gibi olumsuzluklar yaşayabiliriz?

8.   
I. yazarken       II. vermeyin        III. başkasının        

IV. hayatınızın        V. tutmasına       VI. hikâyesini 

VII. izin       VIII. kalemi 

Numaralanmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturulduğunda hangisi baştan dördün-

cü olur? 

A) IV.             B) V.           C) VI.           D) VIII. 

9. (I) 23 Nisan, 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin açıldığı gündür. (II) 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu nedenle milletin 

kendi arasından seçtiği temsilcilerden oluşan meclisi-

mizin kuruluşunu kutluyoruz. (III) Bu duygunun önemi 

canlılığını korumaktadır. (IV) Bu sene 100. yıl dönümü 

olması nedeniyle daha da coşkulu kutlanacak.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisin-

de karşılaştırma yapılmıştır? 

A) I.             B) II.           C) III.           D) IV. 
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1. 
Bilgili, erdemli kimse çok konuşmaz; gösterişten kaçınır. Ama bunlardan yoksun kişi; bilgiçlik taslar, çok konuşur; 

boş laflarla çevreyi rahatsız eder.

Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine aittir?

A) Boş çuval ayakta durmaz.

B) Boş fıçı çok langırdar.

C) Boş lakırdı karın doyurmaz.

D) Boş başak dik durur.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Herkes ne ederse kendine eder.

B) Acemi katır kapı önünde yük indirir.

C) Su testisi su yolunda kırılır.

D) Ayağını yorganına göre uzat.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Elinden bir iş gelmez sandığımız kimse, kendisinden umulmayan önemli işler ya-

pabilir.” anlamına gelmektedir?

A) Her ağaçtan kaşık olmaz.

B) Boynuz kulaktan çıkar ama kulağı geçer.

C) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.

D) Ummadığın taş baş yarar.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir atasözü değildir?

A) Meyveli ağacı taşlarlar.

B) Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

C) Adalet mülkün temelidir.

D) Sabreden derviş, muradına ermiş.

5. Aşağıdakilerden hangisi atasözünü yanlış söylemiştir?

A) 
Aklına geleni işleme, her ağacı 

taşlama.

 B) 
Gençlikte para kazan, kocalıkta 

kur kazan.

C) 
Kurt kocayınca köpeğin maska-

rası olur.

 D) 
Yalancının mumu akşama kadar 

yanar.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde doğrudan 

öğüt verilmemektedir?

A) Ağacı kurt, insanı dert yer.

B) Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.

C) Maşa varken elini ateşe sokma.

D) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

7.   ● Paça ıslanmadan balık tutulmaz.

● İşleyen eşeğin boynu boncuklu olur.

● Evdeki hesap çarşıya uymaz.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu atasözlerin-

den biriyle ilgili değildir?

A) Yapacağımız iş için hazırladığımız tasarı, uygula-

mada düşündüğümüz gibi gerçekleştirilemez.

B) Hiçbir nimet zahmet çekilmeden, özveriye katlanıl-

madan elde edilemez.

C) İşveren, görevini iyi yapan, çalışkan işçisine iyi ba-

kar; onu ödüllendirir.

D) Bu dünyada insanın düşünemeyeceği, türlü türlü 

durumlar ortaya çıkar.

8.   I. İyilik eden iyilik bulur.

II. İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

III. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.

IV. Emanet eşeğin yuları gevşek olur.

V. Sütle giren huy, canla çıkar.

Bu atasözleri anlamlarına göre ikişerli eşleştirildi-

ğinde kaç numaralı atasözü dışta kalır?

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

9. 
Atasözlerinin arasında kimi inanışları bildirenle-

ri de vardır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya 

örnek gösterilebilir?

A) Akacak kan damarda durmaz.

B) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

D) Her gün baklava börek yense bıkılır.

10. Çocuklar, iyice düşünmeden söylediği-
miz sözlerden dolayı sonradan pişmanlık 
duyduğumuz, “Keşke söylemeseydim.” 
dediğimiz  çok olur. Böyle bir duruma 
düşmemek için bir sözü söylemeden 
önce uzun uzun düşünmemiz gerekir.

Öğretmenin öğrencilerine vermek istediği mesajı 

aşağıdaki atasözlerinden hangisi özetler?

A) Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.

B) Son pişmanlık fayda etmez.

C) Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmama-

lı kişi.

D) Sözü söyle alana, kulağında kalana.
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1. 
Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeye-

ceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Dilimize yerleşen bu kalıpların anlamları da herkes tarafından 

kullanılmaktadır. Örneğin bir kişinin gösterişle aldatıldığı, kandırıldığı durumlarda_______, çok acıkmış olduğumuz 

durumlarda _______, herhangi bir durumun kendi çıkarına uygun olduğu zamanlarda _______deyimini kullanırız.  

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? 

A) Karnı zil çalmak   B) Göz boyamak 

C) İşini bilmek     D) İşine gelmek 

2. Arkadaşım Ahmet yardımsever, iyi huylu, herkes tarafından sevilen bir arkadaştır. Fakat bir özelliği vardır ki bizi zaman 

zaman sıkıntıya sokmaktadır. O da Ahmet hiç sır saklayamaz.

Buna göre Ahmet’in son cümlede belirtilen durumunu anlatmak için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanıla-

bilir?

A) Ağzından girip burnundan çıkmak

B) Ağzından çıkanı kulağı duymamak

C) Ağzında bakla ıslanmamak

D) Ağzına geleni söylemek

3.   I. Kabak tadı vermek

II. Dilden dile dolaşmak

III. Parmağında oynatmak

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi numaralanmış deyimlerden herhangi birine ait değildir?

A) Birini kukla gibi kullanmak, ona istediğini yaptırmak

B) Bir haber herkesin ağzından işitilmek, herkesçe konuşulmak 

C) Bir konunun sık sık yinelenmesi, artık usandırıcı, bıktırıcı olmak

D) İnandırmak için ya da yaranmak için karşısındakinin hoşlanacağı şeyler söyleyip durmak

4. Asansör bir türlü gelmeyince yürüyerek çıkayım dedim ama yedinci katta oturduklarını öğrenince gözüm yemedi.

Bu cümlede geçen deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapma güç ya da yeteneğini kendinde bulamamak

B) Bir şey bir kimseye olduğundan büyük ya da güç görünmek

C) Kötü bir şey söylemeyi doğru bulmamak, istememek

D) Görünüşü, durumu dolayısıyla bir şeyi beğenmemek

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanıldığı cümle-

nin anlamına uygun değildir?

A) Bir iki konuyla ilgili itirazda bulunacaktım fakat lafı ağ-

zıma tıkadığı için bir şey diyemedim.

B) Doğru dürüst yiyemediği için bir deri bir kemik kal-

mış adamcağız.

C) Sizinle daha önce karşılaşmış olabiliriz, bir yerler-

den gözüm ısırıyor sanki.

D) Çok mütevazı ve saf bir insandır o, kan kussa kızıl-

cık şerbeti içtim der.

6. 
Siz de bilirsiniz, çok alıngan bir insandır o; _____, 

size küsmüş olabilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimler-

den hangisi getirilebilir?

A) saman altından su yürütür

B) buluttan nem kapar

C) kendini dev aynasında görür

D) dağdan gelip bağdakini kovar

7. 
Ahmet’i güreşte yeneceğini söyleyen Sami, bo-

yunun ölçüsünü almıştı.

Bu cümledeki altı çizili deyimin cümleye kattığı 

anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) İddialı bir kişi, giriştiği işi başaramayıp yetersizliğini 

anlamak

B) Bilmediği işe, yetkisi dışındaki konuya karışmak

C) Kendisine hıncı bulunan birinin egemenliği altına 

girmek

D) Taşkın davranışlarının cezasını çekerek ya da güç-

lükler, başarısızlıklarla karşılaşarak artık ılımlı bir yol 

tutturmak

8. 
Dilimizde deyimler değişik durumları anlatmak 

için kullanılır. Mesela yemeyi içmeyi çok seven 

kişiler için “boğazına düşkün” deyimi, herkese 

yukarıdan bakan, kibirli insanlar için “burnu ha-

vada” deyimi, kolay kolay para harcamayan, 

cimri kimseler için “eli sıkı” deyimi, akranlarına 

göre daha akıllı olan kişiler için “aklı bir karış ha-

vada” deyimi kullanılır.

Bu metinde hangi deyimle ilgili yapılan açıklama 

yanlıştır?

A) Boğazına düşkün B) Burnu havada

C) Eli sıkı D) Aklı bir karış havada

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” kelimesi de-

yim içinde kullanılmamıştır?

A) Şirketimiz elden geldiği kadarıyla bu aileye yardım-

da bulunacaktır.

B) Sevmek için yakaladığı güvercin korkmuş ve elin-

den kaçmıştı.

C) Bu elbiselerin modası geçti artık, elbiseleri elden 

çıkarmak lazım.

D) Yaptığımız bu küçük iş sayesinde elimiz para gör-

müştü biraz.
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1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bir kişi için kullanıldığında o kişi hakkında olumsuz bir şey söylenmiş olur?

A) Abdestinden şüphesi olmamak

B) Mürekkep yalamış

C) Ununu elemiş, eleğini asmış

D) Hem suçlu hem güçlü

2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek” anlamını taşımaktadır?

A) Pişmiş aşa su katmak

B) Bir bardak suda fırtına koparmak

C) Pire için yorgan yakmak

D) Gözünde büyütmek

3. Deyimin karşıladığı duyguyu ifade etmek için bir surat çizecek olan Hatice, aşağıdaki deyimlerden hangisi için 

farklı bir surat çizmelidir?

A) Üç buçuk atmak   B) Ödü patlamak

C) Ağzı açık kalmak    D) Yüreği ağzına gelmek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Bir kere adı çıkmış, o hiçbir şey yapmasa da herkes ondan biliyor.

B) Onun stresi her şeyi içine atıp kimseye bir şey anlatmamasından kaynaklanıyor.

C) Kendisi hakkında söylenen onca iddiaya rağmen bu sefer de paçayı yırtmıştı.

D) Yedek lastiğimiz olmadığı için amcamı arayıp lastik getirmesini istedik.

5. 
Birbirine karşı dikkatli, saygılı olma durumu kalmamış olmak, laubalileşmiş olmak, senli benli olmak

Bu açıklama aşağıdaki deyimlerden hangisine aittir?

A) Yüz göz olmak   B) Aralarından su sızmamak

C) Çizmeyi aşmak   D) Sözünü esirgememek

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” kelimesi de-

yim içinde kullanılmamıştır?

A) Onunla konuşurken bu konu dilimin ucuna geldi 

fakat söylemedim.

B) Bu konuda biraz daha dikkatli olması için ona çok 

dil döktüm.

C) Küçük kızın dilini tuttu, aşağı doğru hafif hafif çek-

meye başladı.

D) Dile kolay şu okulda tam on beş yıl öğretmen ola-

rak görev yaptım.

7.   I. Önem vermemek, önemsiz görüp dikka- 

  te almamak, üzerinde durmamak

II. Kurnazlığıyla kendisinin suçlu olmadığına her-

kesi inandırmak

III. Gizli tuttuğu şeyleri açıklamak, söyleyemediği 

şeyleri sabrı tükenince söylemek

Bu açıklamalar aşağıdaki deyimlerden hangisiyle 

ilgili değildir?

A) Dikiş tutturamamak

B) Zeytinyağı gibi üste çıkmak

C) Baklayı ağzından çıkarmak

D) Yabana atmak

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyimin açık-

laması yanlış verilmiştir?

A) Gırtlağına kadar borca girmek: Pek çok, ödenmesi 

zor olacak şekilde borçlanmak

B) İpin ucunu kaçırmak: Bağlı bulunduğu yer ya da 

kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artır-

mak

C) Ok yaydan çıkmak: Geri dönülemeyecek bir iş yap-

mak, söz söylemek ya da bir harekette bulunmak

D) Eşiğini aşındırmak: Bir işi yaptırmak, gördürmek 

için bir yere çok gidip gelmek

9. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi deyim de-

ğildir?

A) Fol yok yumurta yok

B) Gafil avlanmak

C) Hesabı ödemek

D) Mekik dokumak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklama-

sıyla verilmiştir?

A) Meydanı boş bulup da öyle konuştuğuna bakma-

yın, yarın sesi çıkmaz.

B) Konuyla ilgili geçen gün nabzını yokladım fakat bir 

şey söylemedi.

C) İstanbul’a ulaştığımızda ayağımızın tozuyla Eyüp’e 

gitmiştik.

D) Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışıp burnunu 

sokmasından biz de çok rahatsız oluyoruz.
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1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “Zarar hangi yönden geldi ise o yönden giderilir.” anlamını ifade etmektedir?

A) Her kapının bir anahtarı vardır.

B) Diken battığı yerden çıkar.

C) İp inceldiği yerden kopar.

D) Dinsizin hakkından imansız gelir.

2. 
Bu işi Tayfun’a vermeliyiz, ___________halleder o.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse işin çok kısa sürede yapılacağı anlaşılır?

A) Göz açıp kapayıncaya kadar   B)  Tereyağından kıl çeker gibi

C) İki eli kanda olsa     D)  Çat pat

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz: Daha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden 

korkmaz.

B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar: Bir kimsenin sıkıntısına çare bulacak kişi, içinden acı duyarak değil, zevk ve eğ-

lencesinden geri kalmayarak bu işi yapar.

C) Akan çay her zaman kütük getirmez: Hemen her iş çoklukla bir emek, masraf ve fedakârlık ister. Bunları gösteriniz 

ki elde etmek istediğinize kavuşmanız mümkün olsun.

D) Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter: Başkalarına kötülük etmek isteyenler, karşılarında hep hoşlanmadık-

ları şeyleri bulurlar.

4. 
Deyimlerde kesin hüküm, öğüt, yol göstericilik yoktur. Bu yüzden genel kural oluşturmaz. Atasözleri ise kesin bir 

yargı bildirir.

Buna göre aşağıdaki sözlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı.

B) İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

C) Bir baş soğan bir kazanı kokutur.

D) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?

A) Kaymağı seven mandayı yanında taşır.

B) Dost ile ye iç, alışveriş etme.

C) Geç olsun da güç olmasın.

D) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
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6. Aşağıda deyimler ve karşıladıkları duygular verilmiştir.

● İçine kurt düşmek  Şüphe

 Gözünde tütmek   Özlem

 Küplere binmek   Sevinç

 Dokuz doğurmak   Heyecan 

Buna göre hangi sembolle gösterilen deyimde 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)   D) 

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “umut” söz ko-

nusudur?

A) Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.

B) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

D) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

8. 
Kimisi, önemi büyük birkaç işi bir arada yap-

maya kalkışır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. 

Çünkü gücü ve dikkati dağıtır. Buna aldırma-

yanlar çoklukla yapmaya kalkıştıkları işleri 

sekteye uğratırlar.

Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle 

ilgilidir?

A) Bir koyundan iki post çıkmaz.

B) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

C) İki cambaz bir ipte oynamaz.

D) Her ağaçtan kaşık olmaz.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde çalışmanın 

önemi vurgulanmıştır?

A) Bedava sirke baldan tatlıdır.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Bugünün işini yarına bırakma.

D) Emek olmadan yemek olmaz.

10. 
“_______” deyimi, bir işin hiç emek harca-

madan olmasını, kendiliğinden hazır olup 

ayağına gelmesini bekleyenlerin durumunu 

anlatmak için kullanılır.

Bu açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki de-

yimlerden hangisi getirilmelidir?

A) Beş para etmez

B) Armut piş, ağzıma düş

C) Hazıra konmak

D) Çantada keklik

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Bu hafta sonu onu ziyarete gideceğini ağzından 

kaçırdı.

B) Az önce masada duran kitapların yerinde yeller 

esiyordu.

C) Çocuklardan birkaçı dün parkta oynarken yabancı 

birilerini görmüş.

D) İşler yolunda giderse paraya para demeyeceğimiz 

günler de gelecek.
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1 - 5. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Gazetelerle yüz göz olmam şöyle böyle 1959 yılında başlar dersem mübalağa etmiş olmam. (II) Okumam yaz-

mam olmasa da ilm-ü irfan tahsiline başlayışım daha o tarihlerde necip Türk gençliğini fena hâlde alakadar eden 

Teksas, Tommiks, Kinova, Pekos Bili ve emsali İtalyan işi çizgi romanlarıyla olduğu için alfabenin harflerine yabancı 

değildim. (III) Babam eve Hayat mecmuası alıyor olmalıydı ki onunla birlikte yaşadığımız ender hatıralardan biri 

olması hasebiyle mecmuada devrin en ünlü pehlivanı Yaşar Doğu ile yapılmış bir röportajı çok iyi hatırlıyorum. 

(IV) Fotoğrafta Yaşar Doğu evinde yere sırtüstü uzanmış, o günlerde birkaç yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir 

çocuk göğsüne oturmuş durumda. Pehlivan bu defa yenildiğine pek içerlemiş görünmüyor hatta resmen gülüm-

süyor. Alttaki yazı durumu açıklıyor zaten: “Benim sırtımı sadece oğlum yere getirdi!”

1. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Betimleme     B) Öyküleme

C) Tartışma    D) Açıklama

2. Parçadan hareketle yazarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Babasıyla birlikte pek zaman geçirememiştir.

B) Okuma yazmayı çizgi romanlardan öğrenmiştir.

C) Gazetede gördüğü ve anlattığı bu habere oldukça şaşırmıştır.

D) Gençlerin o dönemde çizgi romanlara çok ilgi duyduğunu düşünmektedir. 

3. Metnin anlatımıyla ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.

B) Anlatım I. kişi ağzından yapılmıştır.

C) Samimi bir dil kullanılmıştır.

D) Devrik cümlelere yer verilmemiştir.

4. Metinde geçen altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birine karşı dikkatli, saygılı olma durumu kalmamış olmak, laubalileşmiş olmak, senli benli olmak

B) Bir işin gerçekleşmesi için geçmesi gereken zamanı tamamlamak

C) Güzel bir şeyden istediği gibi yararlanmak

D) Bir zorlama olmadan

5. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) I. cümlede koşul-sonuç anlamı vardır.

B) II. cümlede sebep-sonuç anlamı vardır.

C) III. cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.

D) IV. cümle gözlem cümlesidir.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
GENEL TEKRAR - 2
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Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı 

en yakınlarınız dahi bilmemelidir. Çünkü bu 

çeşit yardımlar dinî ya da sosyal bir ödevdir. 

Amaç kendini göstermek değil, bir yaraya 

merhem olmaktır. Herkes görsün, işitsin, 

kendisini övsün diye yapılan yardım din ya 

da insanlık duygusu ile yapılmış iyilik olmak-

tan çıkar.

6. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı-

lamaz?

A) Birine hayır amaçlı yapılan bir yardımı başkalarının 

bilmemesi daha doğru olur.

B) Başkalarına gösteriş olsun diye yapılan yardımlar 

amacından sapmış olur.

C) Yaptığınız yardımları ve hayırlı işleri başkalarına da 

anlatmalısınız ki örnek olsun.

D) Hayır yapılmasındaki amaç, bir insanın derdine 

deva olabilmektir.

7. Bu metinde anlatılanları aşağıdaki atasözlerin-

den hangisi özetler?

A) Sağ elinin verdiğini, sol elin görmesin.

B) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

C) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.

D) Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin.

8. 
Sonra Anadolu sularının midesine dokunduğu-

nu, sıtma yaptığını anlatmaya başladı. Kara kaş-

lı, kara gözlü, tıknaz insan esvabı giymiş bir öküz 

kadar kuvvetli İboş, hep sıska arkadaşını tasdik 

ediyor, yanaklarından kan damlarken Anado-

lu’ya geldi geleli hastalıktan baş kaldıramadığını 

söylüyordu. Sulardan sonra sırasıyla havadan, 

yollardan, şimendiferlerden, dağlardan, hanlar-

dan, jandarmalardan bahsettiler. İboş büyük kır-

mızı kuşağından meşin bir kese çekti. Dar potu-

runun yamanmış bir yırtığa benzeyen cebinden 

nikel bir çakmak çıkardı. Kirden rengi belli olma-

yan bu keseyi Mıstık’a uzattı.

Metinde geçen altı çizili sözün cümleye kattığı an-

lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok zayıfladığı yüzünden belli olmak 

B) Suratı asık, canının sıkıldığı yüzünden açıkça belli 

olmak

C) Benzinin solgunluğu geçip rengi, sağlığı yerine 

gelmek

D) Çok sağlıklı olduğu yüzünün renginden anlaşılmak
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1. Bir milyon dolarım varsa ve bunu %4 faizle mevduata yatırırsam yılda 40 bin dolar kazanırım. Topluma hiçbir katkım 

olmadan… Ama daha alt sınıftan biriysem ve arabamı ya da evimi krediyle almak zorundaysam borcu faiziyle öderim. 

Bu faiz de o milyonerin %4 faizli mevduatına ödenir. Bu şekilde inşa edilmiş parasal sistem, fakirden çalıp zengine ve-

ren bir dernek gibi işler. Bugün dünya nüfusunun %1’i dünya mal varlığının %40’ına sahiptir. İşte bunun için faiz siste-

mi kötü bir sistemdir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faizin kötü bir sistem olması B) Faizin ekonomiye katkısı

C) Zengin olmanın yolları   D) Dünyadaki gelir dengesizliği

2. Yeryüzünün denizi, ırmağı, gölü, deresi ile mavisi de yok ediliyor. Ağacı, fidanı, çimeni ile yeşili de yakmayla, kesmey-

le, atıklarla doğanın o güzelim renkleri de acımasızca yok ediliyor. Biz de engellemediğimiz gibi yok edenlere katkı sun-

maya devam ediyoruz. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suların kirletilmesi   B) Doğanın yok ediliyor olması 

C) Ağaçların bilinçsizce kesimi  D) İnsanların bilinçsiz hareket etmesi

3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Dostluğun başı, düşmanlığın sonu yoktur. Bu yüzden atalarımız, “Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.” demiş-

ler. Düşmanlık ister iki kişi, ister iki toplum arasında olsun; yakıcıdır, yıkıcıdır. Güzelliklerin ve iyiliklerin üstünü ör-

ter, masumiyet duygusunu yok eder. Düşman; yürümenizi, ilerlemenizi, iyi işler yapmanızı istemez. Bekler ki ayak-

larınız birbirine dolaşsın. Düşmanlık hissiyle dolmuş bir kimse; güzel işleri, iyi niyetleri ve incelikleri görmez. Hep 

kusur arar, merhametsiz ve yıpratıcıdır. Sadece karşısındakini değil, kendisini de yıpratır. 

3. Bu parçada yazar, neyden söz etmektedir?

A) Dostluğun ve düşmanlığın anlamı

B) Dost kazanmanın püf noktaları

C) Düşmanı alt edebilmenin yolları

D) Düşmanlığın verdiği zararlar

4. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşmanlığın Zararları   B) Dostluğun Faydaları

C) Dostluk ve Düşmanlık   D) Dost Seçmenin Önemi

PARAGRAF
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

“Web, trend, dejenerasyon, dijital, şov, printer…” vb. 

kelimeler, bizlerin farkında olmadan günlük konuş-

malarımıza sıkıştırdığımız yabancı kelimelerden sa-

dece birkaçı. Kulağımız o kadar alışmış ki bu sözcük-

lere neredeyse yakında bu kelimelerin Türkçe 

olduğunu düşünmeye başlayacağız. Hepsinin Türkçe 

karşılıkları olmasına rağmen Türkçelerini kullanma-

mak,  insanların bu konuda duyarsız olması ve hep 

başkalarından bir şeyler beklemesi sıkıyor canımızı 

aslında. Bu yozlaşmayı durdurmak yine bizim elimiz-

de ama bunun için dil bilincinin farkında olan insan-

larla birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

5. Paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Yabancı kelimelerin yanlış anlamda kullanılıyor ol-

ması

B) Türkçesi varken yabancı kelime kullanılması

C) Türkçeyi yaygınlaştırmak için gerekli çabanın gös-

terilmemesi

D) Türkçenin zenginliklerinin yeterince keşfedilme-

mesi

6. Paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Dilimizin Güzelliği

B) Türkçe Kelimelerin Yok Oluşu

C) Dilimizi Korumanın Yolları

D) Türkçemiz ve Yabancı Dil Özentisi

7. Sözün akışını bozup güzel cümleler aramaktansa gü-

zel cümleleri bozup sözün akışına uydurmayı tercih 

ederim. Biz sözün arkasından konuşmamalıyız; söz bi-

zim arkamızdan konuşmalı, bize hizmet etmeli. Söyle-

diğimiz şeyler, sözlerimizi aşmalı ve dinleyenin kafası-

nı öyle doldurmalı ki artık kelimeleri hatırlayamasın. 

İster kâğıt üstünde olsun, ister ağızda; benim sevdi-

ğim konuşma düpedüz, içten gelen, lezzetli, sıkı ve 

kısa kesen konuşmalardır. 

Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden bahsedil-

miştir?

A) Konuşmanın ne kadar olması gerektiğinden

B) Konuşmanın nerede yapılması gerektiğinden

C) Kimlerin konuşma yapması gerektiğinden

D) Konuşmanın nasıl olması gerektiğinden
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

İnsanlar, düşünerek inandıkları ve olacağına kesin gözüyle baktıkları şeyleri mutlaka yaşarlar. Örneğin her an hasta 

olacağınızı düşünürseniz mutlaka sonunda hasta olursunuz. Ama kendinizi beğenir ve güzel olduğunuzu düşünür-

seniz bir süre sonra gerçekten de güzelleşirsiniz. En derin biçimde inandığımız, sıklıkla düşündüğümüz ve bekledi-

ğimiz, hayalimizde canlandırdığımız şeyleri tıpkı bir mıknatıs gibi çekeriz. Eğer düşüncelerimiz olumsuz, duyguları-

mız güvensiz, korku ve endişe doluysa olmasından korktuğumuz durumları, karşılaşmaktan kaçındığımız kişileri 

kendimize çekeriz. Eğer temelde yaklaşımlarımız olumluysa, beklentilerimiz ve düşüncelerimiz mutluluk ve ışıkla 

doluysa; düşlerimiz, hayallerimiz pozitifse karşılaştığımız olaylar, durumlar ve kişiler bize mutluluk verecektir. 

1. Bu metinde anlatılmak isteneni aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Düşünce çok etkili bir güçtür.  B)  Düşünceler, zaman içinde değişir.

C) Düşünmek, başarmak için ilk koşuldur. D)  Düşünen insanın aklına kötülük gelmez.

2. Bu metni okuyan kişi, bu metinden kendisi için aşağıdaki mesajlardan hangisini çıkarmalıdır?

A) İyi insanlarda kötü düşünceler göremezsin.

B) Olumlu düşünün çünkü düşünceleriniz eyleme dönüşür.

C) Düşünceleriniz, sizin nasıl biri olduğunuzun göstergesidir.

D) Olumsuz düşüncelere sahip olanların mutlu olması imkânsızdır.

3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Özelde bizim toplumumuzda, genelde ise dünyanın her yerinde kadın ve erkekler; giyim tarzlarıyla, beğenileriy-

le, hayata bakış açılarıyla, yaşam şekilleriyle birbirinden ayrılırdı. Öncelikle giyim tarzlarıyla ayrılırdı kadın ve er-

kekler. Her toplumda farklı olmakla birlikte erkeklerle ve kadınlarla özdeşleşen kıyafetler vardı. Giyimlerindeki bu 

farklılık, doğal olarak hâl ve hareketlerine de yansırdı. Bir kadın, kadına benzeyen erkeğe; bir erkek, erkeğe ben-

zeyen kadına iyi gözle bakmazdı. Kadın ve erkekler, birbirine benzemek istemeyi bırakın, birbirine benzemekten 

özellikle kaçınırdı. Şimdi ise birbirlerine benzemek için yarışıyorlar.

3. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadın ve erkeğin birbirine benzemesi, yeni sorunların çıkması demektir.

B) Eskiden kadın ve erkekler birbirine benzememek için uğraşırdı, şimdi ise benzemeye çalışıyorlar.

C) Dünyanın her yerinden kadın ve erkeklerin kendine özgü yaşamları vardır.

D) Erkekler kadınlara benzedikçe daha da nazik ve anlayışlı olmaktadır.

4. Aşağıdakilerden hangisi, bu paragrafın anahtar sözcüklerinden biri değildir?

A) dünya    B) erkek   C) giyim   D) kadın

PARAGRAF
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5. 

Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı 

kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşır. 

Bir zamanlar, evini sırtında taşımaktan hoş-

lanmayan sevimsiz bir salyangoz yaşarmış. 

Üstelik evinin rengi de hiç hoşuna gitmez-

miş. Bizim salyangoz, kelebek ve uğurböce-

ğini çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, 

sırtında taşıdığı evi onlara şikâyet edermiş. 

”Ah keşke! Evimi sırtımda taşımak zorunda 

olmasaydım. Hadi taşıyorum, bari sizinki gibi 

bol desenli ve renkli olsaydı.” dermiş. Onlar 

ise ‘’Keşke bizim evimiz de böyle sırtımızda 

olsa istediğimiz zaman girip çıksak… Zor za-

manlarımızda hemen sığınabilsek…’’ diyerek 

onun gibi olma isteklerini dile getirirlermiş.

Bu hikâyede verilmek istenen mesaj aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) İnsanların isteklerinin bir sınırı yoktur.

B) Elindekinin kıymetini bilmeyenler onu da kaybe-

debilir.

C) Benzeri bizde olsa da başkalarının elindeki imkân-

lar bize çok daha güzel görünür.

D) İstemek bir şeyi elde etmek için yetmez, çalışmak 

gerekir.

6. Önümüzde tercihler vardır ve en kısa çözüm dümdüz 

ve en sade olanıdır. Fakat bizler genelde yaşamda zik-

zaklar, üçgenler, daireler çizerek o yoldan birazcık sa-

parız ve yolumuzun bu olduğunu ifade ederiz. Fakat 

sonunda hepsi aynı düz ve sade çözüme gider. O elde 

ettiğimiz uzun yollar ve çizgiler mi? Onlar da hayat 

tecrübelerimizdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu paragrafın anahtar 

sözcüklerinden biri olamaz?

A) sade B) yol

C) çözüm D) yaşam

7. Fransa hükûmetinde yer alanlardan biri, bir muhare-

beyle ilgili Napolyon’u eleştirmek için parmağını hari-

ta üzerinde gezdirerek ‘’Önce şurasını almalıydınız, 

sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz.’’ gibi 

eleştiriler yöneltmeeye başlayınca Napolyon, ‘’Evet, 

oralar parmakla alınabilseydi ben de dediğiniz gibi ya-

pabilirdim.’’ diye karşılık verir.

Napolyon bu cevabıyla aşağıdaki atasözlerinden 

hangisinin verdiği mesajı vermek istemiştir?

A) Adamın iyisi iş başında belli olur.

B) Lafla peynir gemisi yürümez.

C) Alet işler, el övünür.

D) Cahile laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan 

güçtür.

8. Bebeklerin beslenmesinde dikkat edilecek hususlar 

arasında emzirme yani anne sütü belirleyici öneme 

sahiptir. Anne sütü, bebekler için doğal bir besindir. 

Anne sütü ayrıca hastalıklara karşı bebeğin direncini 

artırır. Bebeklerin beslenmesinde anne sütü güvenilir, 

ucuz bir besindir. Anne sütü, 6 aya kadar bebeğin tüm 

besin ögeleri ihtiyacını karşılar. Emzirmeye iki yaşına 

kadar devam edilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz-

cüklerinden değildir? 

A) Besin   B) Bebek

C) Yaş    D) Anne sütü
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1. Yeni öğretmen, okula geleli daha üç ay olmuştu. Herkesin illallah edip ayaklarının geri geri gittiği bu sınıf, nasıl olup da 
gül bahçesine dönüvermişti. Diğer öğretmenler; önce yeni öğretmenin disiplininden, onları nasıl dize getirdiğinden, na-
sıl muma çevirdiğinden bahsetti. Fakat öğretmen, sesi soluğu çıkmayan hatta pek çok önemli hadiseye tepki gösterme-
yen bir garip insandı... Sakin ve ağırbaşlı… Bu işte başka bir iş vardı. “Bu canavarlara elini veren kolunu kaptırır.” diyordu 
tecrübeli öğretmenler. Haklılardı da… Bugüne kadar hep böyle olmuştu. Gerçekten herkes bu sınıfı adam etmek için çok 
çaba sarf etmişti lakin kimse başarılı olamamıştı. Ne nasihat tesir ediyordu afacanlara ne de iltifat… Ama yeni öğretmen, 
her şeyi tersine çevirmişti.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yeni öğretmenin alanında çok iyi olduğuna

B) Yeni öğretmenin öğrencileri değiştirmiş olduğuna

C) Herkesin sınıf hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğuna

D) Yeni öğretmenle ilgili düşüncelerde değişiklik olduğuna

2. Bir eşyayı tamire götürdüğünüzde yenisini almanın daha ucuza geleceği söyleniyor. Tamir edilmesi, yenisini almaktan 
daha pahalıya gelen eşyalar üretildi. Örmek, dikmek ve tamir etmek fakirlik olarak algılandı. Değiştirmek, yenisini almak, 
markalı ürünler tercih etmek zenginlik olarak gösterildi. Eşyaya özelliklerinden ziyade fiyatı değer katar oldu. Eskiden eş-
yalara insanlar değer katarken şimdi insanlar sahip oldukları eşyalarla değerli olmaya çalışıyor.  

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eşyaları tamir ettirecek yer bulunamamaktadır.

B) İnsanların eşyaya bakışı zamanla değişmiştir.

C) Eşyalar, özelliğinden ziyade fiyatına göre değer görmektedir.

D) Eşyaları tamir etmek, günümüzde çok tercih edilmemektedir.

3. Çocuklar pek çok nedenle mışıl mışıl uykularını kaybederler. Uyku, insan yaşamının sağlıklı işleyişi için olmazsa olmaz-

lar arasındadır. Çocuğun sağlıklı büyümesi için düzenli olarak uyutulması ve uyku düzeninin mutlaka sağlanması ge-

rekir. Uyku alışkanlığı, çocuğunuzla aranızda kuracağınız ilişkinin niteliğine göre gelişir. Çocuğunuzun uyku alışkanlı-

ğı, siz yetişkinlerin uykuya verdiğiniz anlama göre değişir. Kendisiyle yatıp kendisiyle kalkmasında sakınca görmeyen 

veya gece geç yatırıp gündüz geç kalkmaktan hoşlanan ailelerin çocukları uyku alışkanlığı kazanamıyor. Okul zamanı 

geldiğinde de çocuk, erken yatmayı reddediyor ve aile içi uyku savaşları böylece başlıyor.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sağlıklı bir yaşam için uykunun önemli olduğuna

B) Uykusunu almayan çocukların hırçın olduğuna

C) Çocuğun uyku alışkanlığının anne ve babayla bağlantılı olduğuna

D) Uyku alışkanlığı kazandırılmayan çocukların ileride sorun yaşadığına

PARAGRAF
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE



S.B. Türkçe

59

4. ‘ ’ İ n s
‘’İnsan gibi insan’’ arar olduk bugünlerde! İnsan 

görünümüne sahip olup da insani davranış gös-

termeyen, insanlıktan fersah fersah uzak o kadar 

çok kişi var ki!.. İnsan olmak ile insan suretine sa-

hip olmak farklı şeylermiş meğer… ‘’Dost gibi 

dost’’ arar olduk bugünlerde!.. Sır saklayan, dos-

tunu sakınan,  dostu için fedakârlık yapan… Ne-

rede? Çıkar çatışması,  menfaat almış başını gidi-

yor. Gerçek olmayan adamlar, gerçek olmayan 

kadınlar, gerçek olmayan dostlar nedeniyle ger-

çekleştiremediğim hayallerim, gerçekleştireme-

diğim düşüncelerim, gerçekleştiremediğim 

planlarım  yani bir türlü gerçekleştiremediğim 

bir hayatım var benim!

Aşağıdakilerden hangisi, yazarın şikâyetçi olduğu 

konulardan biri değildir?

A) Çıkar ilişkileri    

B) İçi dışı bir olmayan insanlar

C) İnsanların insani özelliklerini yitirmesi 

D) İyilik ve güzelliklerin çabuk unutulması

5. Henüz fonksiyonunu kaybetmemiş herhangi bir eşya-

mızı sırf tatmin olmak için yenisiyle değiştirdiğimizde 

tüketim ordusuna gönüllü asker yazılmış oluyoruz. Sa-

dece ‘’moda’’ kavramını değil, ‘’demode’’ kavramını da 

hayatımızdan silmemiz gerekiyor. Bizi özgürleştirdiğini 

sandığımız cebimizdeki para, çoğumuz için bizi köleleş-

tiren birer zincir. Bize neyin yakıştığını, neyin yakışmadı-

ğından daha çok önemser olduk. En çok korkmamız ge-

reken şey çirkin olmak değil, sahip olduğumuz 

güzellikleri kaybetmek olmalı.

Bu parçanın yazarının aşağıdaki özelliklerden 

hangisini taşıması beklenmez?

A) Modadan uzak durması

B) Tutumlu biri olması

C) Paraya fazla değer vermemesi

D) Dış görünüşe önem vermesi

6. Bir süre sonra insanların pek de umrunda olmuyor. 

Kimseyi değiştirmeye çalışmıyorsun.  Kimin ne düşün-

düğünü, kimin ne yaptığını umursamıyorsun. Yoru-

lunca kendi kabuğuna çekilip o küçük dünyanda yal-

nız yaşamayı öğreniyorsun. Anlık mutluluklar yaşayıp 

derin hüzünleri tek başına atlatmayı öğrendiğin vakit, 

kimseye de ihtiyacın olmuyor. Siz buna yalnızlık diyor-

sunuz, ben ise huzur…

Parçaya göre bu düşüncede olan kişi için aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) Yalnızlıktan şikâyetçi değildir.

B) Artık insanlara çok aldırış etmemektedir.

C) İnsanları değiştirmek gibi bir gayreti yoktur.

D) Geçmişte yaşadığı şeylerden pişmanlık duymakta-

dır.
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1. Gazeteci:_______________________________________
           ______________________________________________ (I)

Sanatçı: Sanırım bizim oraların dalgalarının her Karadeniz kadınını etkilediği gibi beni de etkilediğini söyleyebilirim. 
Bazen hırçın bazen de sakin ve tabii ki ben de her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlıyımdır.

Gazeteci:_______________________________________
           ______________________________________________ (II)

Sanatçı: Büyük, kalabalık, güçlü bağları olan, hep birbirini destekleyen bir ailede sevgi dolu bir ortamda büyüdüm. So-
kaklarda koşup oynayan, dalından meyve yiyen, anneden gizli ağaç tepelerinden inmeyen, koşarken düşüp dizi ka-
nayan, akşam ezanı okunduğunda annesinin eve çağırdığı türden bir çocukluktu benimki. Doya doya tam anlamıy-
la gerçek bir çocukluk yaşadım. En sevdiğim zamansa her çocuk gibi bayram sabahlarıydı.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) (I) Bir Karadeniz kızı olarak oralara ait ne gibi özellikler taşıyorsunuz? 

     (II) Nasıl bir ailede, nasıl bir dünyada büyüdünüz? 

B) (I) Bir Karadeniz kızı ne gibi özelliklere sahiptir?

    (II) Nasıl bir aile ortamınız vardı? 

C) (I) Karadeniz insanının özelliklerini taşıyor musunuz?

    (II) Çocukluğunuz ve aileniz hakkında bilgi verir misiniz?

D) (I) Karadeniz kadını söylendiği kadar güçlü müdür?

     (II) Nasıl bir aile hayatınız oldu? 

2. Eskiden ortak paylaşım alanları ev ve ev dışında da vardı. Bu da çocukların paylaşımcı olarak yetişmelerini sağlıyordu. 
Günümüzde çocuklar bencil olarak yetişiyorlarsa ortak paylaşım alanlarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. 
Eskiden yemekler yer sofrasında ve aynı tabaklarda yenirdi. Aile bireyleri kendi aralarında sohbet imkânı buluyorlardı. 
Toplumsal kurallardan tutun da sofra adabına kadar her şey burada öğrenilirdi. Sabah kahvaltıları birlikte yapılır; oku-
luna giden okuluna, işine giden işine giderdi. Okul harçlıkları babadan alınırdı. Şimdilerde ise yemekler masada ve her-
kes kendi tabağında yemektedir. Tabaklar ayrılınca çocuklar daha küçüklükten itibaren ailede paylaşmayı değil de ay-
rışmayı öğrenmektedirler.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Önceden yemekler nasıl yenirdi?

B) Çocuklar ayrışmayı nasıl öğrenmektedir?

C) Çocukların paylaşımcı olarak yetişmesini sağlayan şey nedir?

D) Bencil çocuk, okulda nasıl davranır?

PARAGRAF
PARAGRAFI KARŞILAYAN SORU VEYA SORULAR – PARAGRAFTA 

YARARLANILAN DUYULAR – PARAGRAFTA YARARLANILAN DUYGULAR
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3. Sıcak bir yaz günü tarlasında çalışan hocaya tanımadı-

ğı biri yaklaşır: “Efendi amca, falanca köye kaç saatte 

gidebilirim?” Hoca, cevap vermemiş. Hâlbuki üç kez 

seslenmiş yabancı. “Herhâlde sağır.” diye düşünüp yo-

luna devam etmiş. Epey uzaklaştıktan sonra, Hoca “Ev-

lat gel!” diye bağırmış. Merakla geri dönen gence, “Sen 

üç saatte ancak gidersin.” demiş. Adam kızmış: “Be 

adam biliyordun da daha önce niye söylemedin?” 

Hoca ise “Evet! Yolu biliyorum ama senin nasıl yürüdü-

ğünü görmeden nasıl cevap verebilirdim ki?” demiş 

adama.

Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili 

ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) İşitme B) Tatma

C) Dokunma D) Görme

4. Yaşlandıkça çocuklaşır insan. Daha kırılgan, daha titiz 

olmaya başlar. Küslükleri daha uzun sürer. Daha çok 

aranmak, daha çok nazlanmak ister. Daha fazla ağla-

maya, ufak tefek mutluluklara daha çok sevinmeye 

başlar. Genç bir insana göre sese karşı daha duyarlı 

hâle gelir. Bir dede ne kadar torunlarını sevse de onla-

rın ağlaması, mızmızlık etmesi rahatsız eder onu. Daha 

canı dardır yaşlı insanların, bir işin olması gerektiğini 

düşünüyorsa hemen olacaktır, oyalamaya gelmez.

Paragrafa göre yaşlanan insanda aşağıdaki duy-

gulardan hangisi bulunmaz?

A) Bencillik  B) Duygusallık

C) Acelecilik D) Hassasiyet

5. Komşunuzu haberdar etmeden, aşağıya bakmadan 

balkon veya pencerelerinizden halı, sofra bezi ve ben-

zeri şeyler silkeleyiverdiğinizde komşunuza eziyet ede-

bileceğinizi hiç düşündünüz mü? Ya balkonunda çama-

şır varsa? Ya soğutmak üzere oraya bir yemek 

bırakmışsa… Hiç düşündünüz mü? Peki, ya gürültü ya-

parken, topuklu terliklerle evinizde yürürken, daha saat 

gece 12 olmadı, istediğimi yaparım derken, yüksek ses-

le müzik dinlerken… Hiç düşündünüz mü yine komşu-

nuza eziyet ettiğinizi?

Bu parçada aşağıdaki duyu organlarından hangi-

siyle algılanabilecek ayrıntıya yer verilmiştir?

A) Dil  B) Kulak  C) El  D) Burun 

6. 
Şimdi tarlalarda güneş vardır,

Karlar donmuştur otların uçlarında,

Artık akşamları dinlenemem

Başım avuçlarında.

İçi korku dolu kış gecesi

Hiç yatağın yok mu sıcak!

Dağları dolduran kır çiçeği

Hangi rüzgârlar seni koklayacak!..

Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi ağır bas-

maktadır?

A) Pişmanlık B) Özlem

C) Öfke D) Şaşkınlık
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1.   I. Yüksek belediye binasının çatısı, evlerin ve sokakların karmaşası içinde bize gülümsüyordu. 

II. Üzüntüm biraz daha arttı ve kenti görür görmez sam yeli gibi üzerime bir bir çullanan anılardan kurtulmak iste-
dim. 

III. Arabamızın hızla çıktığı hafif bir tepeden kenti gördük. 

IV. Bu manzarayı görünce sıcak yaz gecelerini geçirdiğimiz evimiz geldi birden aklıma. 

V. Çok sıkıldığım bir gündü, hava da oldukça so ğuktu, kenti yüksek bir tepeden izlemeye karar verdik.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

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

2.   I. Deve dişini andıran patika yoldan tepeye çıkmaya koyuldu.

II. Ahşap evlerin tahtaları arasından sızan güneş ışıklarında cilveleşen güvercinleri gördü. 

III. Yürüdükçe sokakları, tepeyi, tepeye varan patikayı gördü.

IV. Gökyüzü duru ve aydınlıktı, korkuyla etrafına bakındı. 

V. Kimi kahkahalarla top kovalayan, kimi büyük bir ciddiyetle su birikintilerinde kâğıttan gemiler yüz dürerek kor-
sancılık oynayan, dizleri yaralı umur samaz çocuklar arasından geçtikçe korkusu bu harlaşıp yok oldu. 

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

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

3.    I. Gençlerin de bu tecrübelerden yararlanabilmeleri için büyüklerin önerilerine uymaları gerekmektedir. 

II.  Sevgi ve saygı, büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden bir ilgidir. 

III.  Bu tecrübeleriyle çocuklara ve gençlere faydalı olmak isterler. 

IV.  Bu güç birliği çok faydalı işlerin başarılmasını sağlayacaktır.

V.  Yaşlıların tecrübe ve bilgileri ile gençlerin zekâ ve güçleri birleşecektir. 

VI.  Yaşlı insanların hayat boyu elde ettikleri tecrübeleri vardır. 

VII.  İki grubu birleştiren bir köprüdür, iki grup böylece birbirlerine yaklaşacaklardır. 

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak istendiğinde son cümle hangisi olur?

A) II.    B) IV.   C) VI.   D) VII.

4. (I) Özellikle son yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi kaynaklarımız değişikliğe uğramıştır. (II) Günümüzde 

insanlar genel ağ bağlantılı akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tabletler yardımıyla sanal ortamda istedikleri bilgiye ulaş-

maktadır. (III) Sanal ortam, insanların önemli bir kısmı için bilginin ana kaynağı konumuna gelmiştir. (IV) Bu durumun 

temel sebebi sanal ortamın fazla miktarda bilgi içermesi ve buradaki bilgilerin her geçen gün artmasıdır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden önce “Eskiden insanlar ansiklopedi, kitap, gazete, dergi vb. ba-

sılı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşmaktaydı.” cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

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

PARAGRAF
PARAGRAF OLUŞTURMA – PARAGRAF TAMAMLAMA
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5.   I. Annesi mor menekşeleri hep duvar kenarına  

  dikerdi.

II. Kendini bildi bileli mor menekşeyi çok severdi. 

III. Oysa öğretmeni bitkilerin güneş ışınları ile foto-

sentez yaptığını anlatmıştı onlara.

IV. Çocukluğunun geçtiği iki katlı evin bahçesinde 

bahar geldiğinde mor mor açar, mis gibi kokardı.

V. Gölgeyi sever menekşeler, derdi.

Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf 

oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

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

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

6. Evliler boşanmak istiyor, bekârlar evlenmek… İşsizler 

çalışmak istiyor, işçiler çalışmaktan bıkkın… Fakirler 

zengin olmak istiyor, zengin bir parça huzur… Ünlüler 

saklanıyor, halk meşhur olma peşinde… Siyahlar 

beyaz olmak istiyor, beyazlar bronzlaşmak… Hâlbuki 

mutlu olmak istiyorsan___________________

Bu parçanın aşağıdakilerden hangisiyle devam et-

tirilmesi daha uygun olur?

A) sahip olduklarının farkında olmalı ve olduğun hâle 

şükretmelisin.

B) sahip olduklarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmalısın.

C) kimsenin düşüncelerini önemsemeyip kendi yo-

lunda ilerlemelisin.

D) başkalarında olanın sende de olması için çalışmalı-

sın.

7. Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendi-

ğinde insanlarının millî ve çağdaş ihtiyaçlara göre eği-

tilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü; 

ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından ziyade 

eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi 

güçler, bir gün kaybedilebilir. ___________________

Bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisi 

olabilir?

A) Maddi güçler millete ve devlete güven verir.

B) Kaybedilen maddi gücü tekrar elde etmek gerçek 

hayatta çok mümkün değildir.

C) Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım, eğitime 

yaptığı yatırımdır.

D) Yani az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkeler tarafından 

sürekli sömürülmektedir.
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1. (I) Eskiden dağlara işe yaramaz yerler olarak bakılırmış. (II) Türkiye’nin büyük bir kısmı dağlarla kaplıdır. (III) Fakat şim-

di iyi bakılırsa dağların da bir gıda ve servet deposu hâline getirilebileceği anlaşılmıştır. (IV) İlim; dağların, bitkilerin, 

hayvanların da verimlerini artırmanın yolunu bulmuştur. (V) Dağlarda yaşayan vatandaşlarımız, kendi bildikle rine göre 

orman ve hayvancılıktan geçimlerini sağlayabilecek, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmiştir.

Bu parçada kaç numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır?

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

2. (I) Bir gün padişah Mecnun’u çağırtır, sorar Mecnun’a: (II) ‘’Oğlum bu ne hâl, bu nasıl bir aşk böyle?’’ (III) Mecnun, ‘’Öy-

lesine güzel ki çöllerde yanmamak, kavrulmamak mümkün değil!’’ der. (IV) Padişah dayanamaz çağırtır Leyla’yı yanına. 

(V) Getirirler Leyla’yı, padişah görünce şaşırır ve ‘’Oğlum bu kız mı senin Leyla Leyla diye çöllere düştüğün, bunun ne-

resi güzel?’’ der. (VI) Leyla da Mecnun’a karşı boş değildir aslında. (VII) Mecnun derin bir ah çeker ve şöyle der: ‘’Sen bir 

de onu benim gözümden görsen...’’

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi, anlatımın akışını bozmaktadır?

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

3. (I) Para, ihtiyacımızı gördüğü kadar değerlidir.  (II) Onun dışında hiçbir değeri yoktur. (III) Yani para, insan için bir araçtır. 

(IV) Para bulunmadan önce alışveriş yapmak külfetli bir işti. (V) İşlerimizi kolaylaştırır, bazı ihtiyaçlarımızı karşılamamızda 

kolaylık sağlar, hepsi bu… (VI) Bunun için de hiçbir zaman amaç hâline gelmemelidir. (VII) Amaç hâline getirenler için 

de çevresindeki kişiler için de sıkıntılara yol açar. (VIII) Olmadığı zaman mutsuzluğa sebep olur; olduğu zaman hep daha 

fazlasını isteriz, doyumsuzluğa yol açar. 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi, anlatımın akışını bozmaktadır?

A) IV.    B) V.   C) VI.   D) VII.

4. (I) Makale, herhangi bir konuda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. (II) Gazete 

ve dergilerde yayımlanır. (III) Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, 

desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir. (IV) Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. (V) Makalenin ülke-

mizde tanınması, gazetenin yayımlanmasıyla olmuştur. (VI) Gazetelerin ilk sayfalarındaki makaleye başmakale denir. (VII) 

Gazetenin başmakalesi genellikle aynı yazar tarafından yazılır ve gazetenin dünya görüşünü, olaylara bakış açısını belir-

ler. 

Bu metin ikiye bölünmek istendiğinde ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

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

PARAGRAF
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5. (I) Karne; başarı ve başarısızlık adına sağlam bir delil de-

ğildir, sadece bir tespittir. (II) Gelecekten haber vermez. 

(III) Dolayısıyla karnesi başarılı notlarla dolu bir öğren-

cinin geleceğinden emin olamayacağımız gibi karnesi 

yüz güldürmeyen öğrencinin de ileriki zamanlarda ne-

ler yapabileceğini kestiremeyiz. (IV) Tepkiler hem başa-

rılı bir öğrenciyi hem de başarısız öğrenciyi “davranış” 

bunalımına sokabilir. (V) Çocuklarımızın karnesini bir 

cezalandırma ve ödüllendirme aracı olarak görmek ye-

rine, yeni ve sağlam bir başlangıcın ilk adımı olarak kul-

lanmalıyız. (VI) Onları  “yargılama” yerine durum tespiti 

yapıp başarının devamını, başarısızlığın başarıya dö-

nüşmesini sağlayacak tavsiyelerde bulunmak gerekir.

Bu metin ikiye bölünmek istendiğinde ikinci pa-

ragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

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

6. (I) Adana İncirlik’te görev yapmış bir Amerikalı, biz 

Türkleri tanıtırken şunları söylüyor: (II) Normalde ‘’evet’’ 

için başı öne doğru, ‘’hayır’’ için geriye doğru sallarız. 

(III) Ama Türkler ‘’hayır’’ için başı sağa sola çevirir ya da 

kaşları yukarı kaldırır. (IV) Omuzlarınızı kaldırıp ellerini-

zin içini yukarı çevirdiğinizde ‘’Bilmiyorum.’’ anlamına 

gelir.  (V) Normalde Türkler samimi oldukları insanlarla 

öpüşmeyi sever ama eğer çok samimi değilseniz el sı-

kışmak da aynı anlama gelecektir. (VI)  Türklerde el öp-

mek, yaşlı insanlara karşı saygısını sunmanın bir yolu-

dur. (VII) El öpüp alna götürmek, ‘’Başımın üzerinde 

yeriniz var.’’ demektir. 

Bu metin ikiye bölünmek istendiğinde ikinci parag-

raf kaç numaralı cümleyle başlar?

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

7. (I) Para icat edilmeden önce deniz kabuğundan kıy-

metli metallere kadar çeşitli mallar, değişim aracı ola-

rak kullanılmıştır. (II) İlk madenî para, MÖ 7. yüzyılda 

Anadolu’da yaşamış zengin bir halk olan Lidyalılar 

tara fından kullanılmıştır.  (III) Bir fasulye tanesi bü-

yüklüğündeki bu madenî paralar, yüzde 75 altın ve 

yüzde 25 gümüş alaşımından yapılmıştı. (IV) Tarihî ka-

yıtlara göre, MÖ 118 yılında Çinliler deri para kullan-

mışlardır. (V) Para her dönemde devletler arasındaki 

anlaşmazlıkların temel sebebi olmuştur. (VI) İlk kâğıt 

para ise MS 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır. 

(VII) Batıda kâğıt paraların basılması ve kullanılması 

17’nci yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden han-

gisi, anlatımın akışını bozmaktadır?

A) III. B) IV. C) V. D) VI.
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1. Devenin en bilinen özelliği hörgücünde yağ biriktirmesidir. Bu yağ sayesinde hiçbir hayvanın dayanamayacağı kadar 
açlığa ve susuzluğa dayanabilmektedir. Çöllerde aylar sürecek yolculuklara çıkıldığında develerin herhangi bir sorun 
çıkarmadan yolculuk yapabildiği dikkat çekmektedir. Hızlı ve pratik olmasının yanı sıra inadıyla bilinen develer, kendi-
lerinden istenileni yapmak istemediklerinde asla yapmaz. Aynı zamanda kendilerine yapılanı da asla unutmaz. 

Bu metnin anlatım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir varlık okuyucunun gözünde canlandırıldığı için betimlemedir.

B) Bir konu hakkında bilgi verildiği için açıklamadır.

C) Bir konuyu okuyucuya ikna etme çabası olduğundan tartışmadır.

D) Okuyucu bir olay içinde yaşatılmak istendiğinden öykülemedir. 

2. Çanakkale’de batan gemilerden birinden yaralı kurtulan bir İngiliz subayı şunları anlatıyor: “Gemide top başında bekliyor-
dum. Her an bir merminin başıma düşmesi mümkündü. Birdenbire müthiş bir patlamayla yere kapandım. Kendimi boğa-
zın serin sularında buldum. Mayına çarpmıştık, gemimiz batıyordu. Yüzerek kurtulmaktan başka çare yoktu. Sahil yakın 
ama sağ bacağımdan yaralanmıştım, ıstırap hissediyordum. Buna rağmen sahile yüzmeye başladım. Karaya ayak basmak 
üzere iken pantolonum kan içindeydi. Hâlsiz ve bitkindim. Süngü takmış bir Türk neferinin koşarak geldiğini gördüm. Su-
dan yüzüp kurtulmuştum ama bu süngüden kurtulamayacağımı peşinen kabul ederek gözümü yumdum, akıbetimi bek-
lemeye başladım. Türk askeri yanıma yaklaştı, yere diz çöktü, cebinden çıkardığı sargı beziyle yaramı sardı. Mermi yağmu-
ru altında koluma girdi, geriye doğru yürüdük. Türk siperlerinde bana sıcak bir çay ikram ettiler, kendime geldim.”

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

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

3. Peribacalarının dibindeki üzüm bağları kar altında şimdi. Ortahisar’ın sokak araları dardır. Kara bata çıka yaptığım yü-

rüyüş, karlı pencereler, üşümüş güvercinler, tüten bacaların hissettirdiği sıcak yuvalar ruhuma iyi geliyor. Evlerin ara-

sından vadiyi görebileceğim bir aralığa çıkıyorum. Aşağıda uzayıp giden buğulu bir manzara var. Vadinin içerisinde ip 

gibi kıvrılan nehir donmuş akmıyor, kıyısında kavak ağaçları; boyları güvercin yuvalarını geçmiş. Yuvaların ağzına kar 

birikmiş. Karın sessizliği her yerde. Anlıyorum... Karda sessizce uyur vadiler...

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

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

4. Amerika’da bir adam, bir yarışmadan bir milyon dolar kazanıyor, arabasına giderken bir kadın; kızının çok ağır, ölümcül bir 

hastalığa yakalandığını ve beş yüz bin dolar bulamazsa yarın kızının öleceğini söylüyor. Adam hiç düşünmeden parasının 

beş yüz bin dolarını veriyor. Ertesi gün bu olaya şahit olan biri, adama o parayı verdiği kadının bir dolandırıcı olduğunu ve 

onu kandırdığını söylüyor. Bu konuşmanın sonunda adam sadece gülüyor. Bu duruma karşıdaki adam oldukça şaşırıyor. 

’’Nasıl olur, kadın seni kandırdı hiç mi üzülmedin?’’

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklama    B) Tartışma  C) Öyküleme  D) Betimleme
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5. Annem çok güzel yemekler yapmıştı. Kapıdan girer 

girmez mis gibi yemek kokuları karşılıyordu sizi. Masa-

nın üzerinde sarmalar, dolmalar, börekler, pastalar… 

Neler vardı neler… Tatlılar geçidi vardı sofrada âdeta... 

Fıstıklı baklava, üstü koyu kahverengi kazandibi tatlısı, 

fırınlanmış sütlaçlar... Sofranın dört bir yanı salatalarla 

süslenmişti. Sarmalar, hafif acı olmakla birlikte nefisti. 

Yemekleri büyük bir iştahla yedik. Yemekler, hepimizin 

çok hoşuna gitmişti.

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden 

hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme

6. Millî Mücadele’nin ilk temeli Erzurum’da atılır. Her şeye 

rağmen hür müstakil yaşamak iradesi, bu kartal yuva-

sından kanatlanır. Bu önemli şehirde önce camileri ba-

şıboş dolaştık. Yolda karşılaştığımız tanıdıklarla durup 

konuşuyor, her açık dükkâna bir kere uğruyorduk. Ni-

hayet kaleye çıktık. Tepesi uçtuğu için Tepsi Minare 

denen eski Selçuklu Kulesi’nden destani şehri seyre 

başladık. Önümüzde henüz sararmaya yüz tutmuş 

ekinleriyle emsalsiz bir panorama dalgalanıyordu. Bu 

panorama âdeta insanı büyülüyor, başka âlemlerde 

eşsiz bir seyahate çıkarıyordu.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olağanüstü olaylara yer verilmiştir.

B) Öyküleyici unsurlara yer verilmiştir.

C) Betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır.

D) Birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım hâ-

kimdir?

A) Ömür nedir biliyor musun? Bildiğin doğum tarihin-

le bilmediğin ölüm tarihin arasında geçen vakittir. 

Saat tik tak, tik tak diye ilerliyor ya… İşte ömrün 

böyle geçiyor.  

B) Yaşlılık da hayatın normal bir parçasıdır ve kendine 

has güzellikleri vardır. Yoksa yaşlılık, bazılarının san-

dığı gibi kötü değildir. İnsan, yaşlandığında gençken 

yaptığı birçok şeyi yapamaz. Ama yaşlı insanlar, 

gençler kadar mutlu olabilirler ve hayattan daha çok 

haz alabilirler.  

C) Çocuğu kaygı altında tutarak, inciterek, cezalandı-

rarak belki bazı bilgiler zorla “ezber” ettirilse de böy-

lesi bir eğitim ortamında bilginin içselleşmiş hâli 

olan “edinme” oluşamaz. Çocuk bugün öğrendiğini 

yarın, ilkokulda öğrendiğini ortaokulda unutur. 

D) Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyor-

du. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracak-

tım. Annemin bir hafta önce İstanbul’dan gönder-

diği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl 

parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun’un yanına koş-

tum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu.
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1. Yırtıcı hayvanlar; etle beslenen, avlarını dişleriyle tırnaklarıyla parçalayan, çoğunluğu memeli olan hayvanların genel 

adıdır. Bunlara yeryüzünün hemen hemen her tarafında rastlanabilir. Vücut yapıları, yaşama şartlarına uygun yaradılış-

tadır. Avlarının yerini bulmak için keskin duyularla ve onları yakalamak için güçlü kaslarla donatılmışlardır. Avlarından 

daha zeki ve daha güçlüdürler. Dişleri et yiyecek yapıdadır. Köpek dişleri, avlarını yakalayıp parçalamak için büyük ve 

uzundur. Kesici dişleri, küçük fakat çok keskindir. Öğütücü dişleri, kemikleri parçalayacak güç ve kalınlıktadır. Dört beş 

parmaklı olan ayakları keskin ve kalın tırnaklıdır. 

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

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

2. Günde 6 saatten fazla sandalyede oturuyorsanız kalp hastalığı riskiniz yüzde 64’e çıkıyor. Her gün sıcak suyla yıkanmak 

ve cildinizi ovmak, cildinizin nem kaybetmesine yol açar. Bu da sizi daha hızlı yaşlandırır. Yatağa çorapla girmek; sade-

ce cilt hücrelerini değil, beyin hücrelerini de içeren vücuttaki hücrelerin gaz alışverişini engeller. Saçları sürekli saç ku-

rutma makinesiyle kurutmak, sağlığınıza zarar verir. Limon yemek yanlış bir şey değil ancak limonda bulunan asit, sağ-

lıklı bir ağız için temel niteliği taşıyan diş minesini aşındırabilir. Kararında tüketmek gerekiyor.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

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

3. Türkiye’de günlük olarak üretilen 100 milyon üzerindeki ekmeğin yaklaşık onda biri israf edilmektedir. Ekmek israfının 

ekonomik karşılığı ise 1,2 milyar liralık bir tutarın her sene çöpe atılmasıdır. Bazılarına göre ise ekmekteki durum daha 

da vahimdir. Üç ekmekten birisi israf edilmektedir.

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

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

4. Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan “kütüphane” kelimesi, Arapçada kitap anlamına gelen “kütüp” ile Acem-

cede (Farsçada) ev anlamına gelen “hane” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kütüphane kelimesi Türkçeleştiril-

mek istenerek dilimizdeki karşılığı olan “kitaplık” kelimesiyle ifade edilmek istenmişse de bu yaygınlaşmamıştır. Çünkü 

kitaplık kelimesi, ‘’kütüphane’’nin anlam zenginliğini içermemektedir. “Kitaplık” daha çok ‘’kitapların konulduğu, dizil-

diği yer’’ anlamında kalmaktadır. Kütüphane, aslında toplumun bilgiye olan ihtiyacını kar şılamaya yönelik hizmet ve-

ren, kültürel ve toplumsal bir kurumdur.

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir konuda bilgi vermek amaçlanmıştır.

B) Anlatılanlar, gözümüzde canlandırılmak istenmiştir.

C) Bir düşünce çürütülmeye çalışılmıştır.

D) Abartılı bir anlatıma başvurulmuştur.
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5. Yazar; dünkü yazısında devrin değiştiğini, günümüzde 

hiçbir şeyin eski değerlerle, gelenek ve görenekle de-

ğerlendirilemeyeceğini söylemiş. Bununla da kalma-

mış gelenek ve göreneklerine bağlı insanları ‘’geri ka-

falı’’ olarak nitelendirmiş. Hiçbirimiz devir değişmesin, 

her şey eskisi gibi kalsın, insanlar ve düşünceleri de-

ğişmesin, dünya hep eski dünya olarak kalsın demiyo-

ruz. Değişimin kaçınılmaz olduğunu hepimiz o yazar-

dan daha iyi biliyoruz. Ama kendi milletine, 

değerlerine, kültürüne, insanına yabancılaşmış olan o 

yazardan fazla olarak değişen dünyada değişmeyecek 

olan hatta değişmemesi gereken şeyler olduğunu da 

biliyoruz. Değişim demek, geçmişte olan her şeyi red-

detmek, kaldırıp atmak demek değildir.

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tartışmacı bir üslup kullanılmıştır.

B) Anlatılanları gözümüzde canlandırılmak istenmiştir.

C) Olayın hâkim olduğu bir paragraftır.

D) Anlaşılması güç yabancı kelimeler sıkça kullanıl-

mıştır.

6. Birilerine göre talihli olmanın şartlarından biri de insa-

nın kendisine inanmasıdır. Kısmen doğru ama bu 

inanç, hiçbir zaman gurur derecesine çıkmamalı. Fazla 

büyümüş bir burun, mutlaka bir yere çarpacaktır. 

Çarptığı zaman da sahibinin başına bir kaza geleceği 

için kendisine “talihsiz” denecektir. Hâlbuki bunda ta-

lihsizlik diye bir şey yoktur. Boş bir gurur, insanın başı-

na olmaz işler açabilir.

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden 

hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme

7. Birileri ısrarla güzel eserler ortaya koyduğumuzu iddia 

ediyor. Hani nerede? Toplum olarak güzellik duygu-

muzu, estetik hazlarımızdan pek çoğunu kaybettik. 

Güzellikleri kaybede kaybede çirkinlikleri normal kar-

şılayan bir toplum hâline geldik. Daha beteri iki asır-

dan beri doğru dürüst bir güzellik ortaya koyamadığı-

mızı söyleyince eleştiriliyorum. Oysa yaptığımız 

estetikten yoksun inşa edilen anıtlar, köprüler, çeşitli 

yapılar güzellik duygumuzu yitirdiğimizi anlatmaya 

yetiyor. Tıpkı işitme engelli birinin çevresindeki şama-

tayı duymaması gibi.

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden 

hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Atom, maddenin  en küçük temel yapı taşıdır. Çıplak gözle  görülemeyecek kadar küçüktür. Atom  sözcüğü Yu-
nancadan gelir. ‘’Parçalanamaz’’  demektir. Atomun bir çekirdeği ve çekirdeğin çevresinde yörüngeleri vardır. Çe-
kirdeğinde bilinen parçacıklar, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz  nötronlardır. Çekirdekteki parçacıklar, bunlarla 
da sınırlı değildir. Çekirdeğin çevresinde ise gezinen eksi yüklü elektronlar vardır. Bu elektronlar, çekirdeğin çev-
resinde çok hızlı bir şekilde döner.

1. Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

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

2. Paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama    B) Benzetme  C) Örneklendirme  D) Tanık Gösterme

3. Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı edebiyat tü-

rüne “masal” denir. Masal da roman gibi anlatı sanatıdır. Mesela masalda ilk söyleyen kişi ortada yoktur, masalcı ile din-

leyicileri vardır. Anlatıcı ile dinleyicileri arasında bir alışveriş doğar. Masalların doğması ve tamamlanması bir değil bir-

çok kişinin katkısı ile gerçekleşir.

Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilgilendirme yapılmıştır.   

B)  Tanımlama bulunmaktadır.

C) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.  

D) Tanık göstermeden faydalanılmıştır.

4. Karınca, bir böcek türüdür. Dünyada en fazla bulunan canlı türüdür. Günümüzde yaklaşık olarak 12 bin karınca türü 

tespit edilmiştir.  Karıncalar insanlara oranla yaklaşık 20 milyon kat daha fazladır. Yaşayış tarzı ise çok ilginçtir. Birbirle-

riyle dayanışma içinde olan karıncalar örgütlenerek topluluklar hâlinde yaşamaktadır. Bu örgütlenme çok gelişmiştir. 

Karıncalar; koloniler kurmuştur, ihtiyacı olan besinleri üretir ve depolar. Bu işlemleri yaparken diğer yandan yavruları-

nı dış tehlikelere karşı korur ve kolonilerine diğer canlılar tarafından gelebilecek saldırıya karşı hazır bulunur. Kolonile-

rine zarar vermek isteyen canlılara karşı savaşır.

Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Örneklendirme B) Karşılaştırma  C) Benzetme  D) Tanık gösterme
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Keklik; sülüngiller ailesinden çalılık, ovalık ve or-

man kenarlarında çiftler veya toplu hâlde yaşa-

yan, göçmen olmayan bir av kuşudur. Türlere 

göre boyları, 26-35 cm arasında değişir. Sırtları 

toprak renginde olduğundan yerde gezerken 

fark edilmeleri zordur. Kurtçuk ve tane ile besle-

nir. Buğday filizlerinin uçlarını yiyerek onlara za-

rar verir. Gagası ve ayakları kırmızıdır. Avrupa, 

Asya ve Kuzey Afrika’da bol rastlanan keklikler, 

hayatlarını doğdukları topraklarda geçirir. Yavru-

lar, vefalı bir insan gibi büyüyünce de ana baba-

larını terk etmez. Ürkütülmedikleri takdirde yürü-

yerek tavuklar gibi besin arar. Tehlike hâlinde 

gürültülü şekilde kanat çırparak havalanır ve çok 

hızlı uçar. Otlar arasında açtığı çukurlarda barınır. 

12-15 yumurta yumurtlar. 25 gün kuluçkaya ya-

tar. Dişinin yavrulara karşı muhabbeti çok fazla-

dır.

5. Paragrafta aşağıdaki anlatım tekniklerinden  han-

gisi kullanılmıştır?

A) Açıklama B) Tartışma

C) Öyküleme D) Betimleme

6. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden faydalanıl-

mamıştır?

A) Tanımlama B) Örneklendirme 

C) Sayısal veriler D) Benzetme

7. 

Altmış yaşındaki teyzem, cep telefonu çaldı-

ğında açıp yakınları ile sohbet ettiğini fakat 

telefonda bir arıza meydana geldiğinde to-

runundan yardım almak zorunda kaldığını 

söylüyor. “Ben, bu teknolojik cihazların dilini 

hiç çözemiyorum evladım.” diye dert yanıyor. 

Orta yaşı aşmış kişilerin büyük bir kısmının 

teknolojiye adapte olamamaktan yakındıkla-

rını görürsünüz. Çünkü onlar, teknolojinin bu 

kadar yaygın olmadığı bir dönemde; yeşilin, 

toprağın ve doğanın sırrını okuyarak büyü-

düler. O zamanlar çocuklar; çamurdan yollar, 

tahtadan bebekler, meyve kabuklarından 

araçlar yapar ve hayatı oyunlar aracılığıyla ta-

nırlardı. İletişim; cep telefonları ile değil, yüz 

yüze yapılır ve daha çok şey paylaşılırdı. Bu-

günün çocukları ise bilgisayar, cep telefonu 

ve elektronik araçlarla çok erken yaşlarda ta-

nışıyor ve bu araçları rahatlıkla kullanabili-

yorlar. 

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

yer verilmiştir?

A) Tanımlama  B) Karşılaştırma

C) Sayısal veriler D) Benzetme
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1. Olay  :   Genç Mustafa’nın eşeklerle köylere kitap götürmesi

Yer           :   Ürgüp

Zaman   :   1943 yılı, yaz mevsimi

Kişiler     :   Genç Mustafa 

Anlatıcı  :   III. kişi 

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) O sene ilçemize Genç Mustafa adından bir kütüphaneci tayin oldu. Herkes kendisini merakla bekliyordu. Çünkü o 

gelmeden namı gelmişti. Gelir gelmez yıkık ve harabe bir görüntüye sahip olan ilçe kütüphanesini yeniledi. Tabi 

bunda bizim ilçe sakinlerinin de katkısı vardır. Yaz mevsimi olduğu için herkes elinden geleni yapmıştı. 

B) Genç Mustafa, 1943 yılının yazında Ürgüp’e tayin olur. Kitaba sevdalı olan bu genç her kesimin kitapla buluşması ge-

rektiğine inanır. İlçede herhangi bir sorunun olmadığını fakat köylerin bu bilgi deryasından uzak olduğunu fark 

eder. Köylünün de eserlere ulaşabilmesi için çareler düşünür ve sonunda eşeklerle kitapları köylere taşımaya karar 

verir. Böylece Mustafa haftanın belli günleri köylere kitap taşımaya başlar. 

C) Ürgüp’e tayin olan ve gelir gelmez kütüphaneyi baştan sona yenileyen Genç Mustafa adında biri vardı. Kütüphane-

yi yenilemişti ve ilçedeki insanların da buraya gelmesine, burada vakit geçirmesine olanak tanımıştı ama köyler ki-

taplardan uzaktı ve asıl kitapla buluşması gereken yerler ise köylerdi. Bunun için de haftanın belli günlerinde eşek 

sırtında köylere kitap götürmeye karar verdi. 

D) 1943 yılının yazında tanıştı Genç Mustafa adında bir kütüphaneci ile. Çok samimi, sevecen ve çalışmayı seven biriy-

di. Kitaplara âşık olan bu genç, köylüler için elinden geleni yapmaya hazırdı. Haftanın belli günlerinde kitapları eşek 

sırtında köylere ulaştırmayı teklif etti. Amirleri tarafından da olumlu bulunan teklif hemen kabul edildi ve harekete 

geçildi. 

2. I.  Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama hükümdar bile onu kıskanırmış... Öyle dillere destan bir 
beyaz atı varmış ki hükümdar bu at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya 

yanaşmamış.

II. Genç adam, evinin alt katında marangozluk yapıyordu. Kapı ve pencere konusunda uzmandı. Fakat plastik pen-
cereler yaygınlaşınca ahşap olanlara rağbet azaldı. Bu yüzden işler iyi gitmiyordu. Üstelik de çocukları büyümüş, 
biri hariç hepsi okula başlamıştı.

III. Adam, on yaşına gelmiş bir çocuğun böyle bir haylazlığını affedemezdi. Bütün günü, onun yüzünden mahvol-
muştu. Bir kere yapmış olsa ses çıkartmazdı. Ama tekrarlaması, hangi yönden bakılırsa bakılsın büyük hataydı.

IV. Bir hemşirenin anılarında rastladım buna. Anlaşılan 1986’da yaşanmış bir olay. En altta ufacık eklemem dışında 
hiçbir katkım yoktur. Yazarını bilmiyorum fakat derinden etkileneceğiniz bir olay olduğu için paylaşmak iste-
dim.

Numaralanmış metinlerden hangisinde anlatım diğerlerinden farklı bir kişinin ağzından yapılmıştır?

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

PARAGRAF
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3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş 

cümlesi olabilir? 

A) Bu nedenle pek çok bilim adamına ilham kaynağı 

olmuş dev bir isim ve çağının en az 100 yıl ilerisinde 

bir adam olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

B) Eskiden su ihtiyacını karşılamak ve tarım alanlarını 

sulamak için kullanılan barajlar, günümüzde elekt-

rik üretimini de sağlamaktadır.

C) Şimdi ise her yerde bulunan meteoroloji istasyon-

ları, hava durumu tahminlerini barometre, termo-

metre ve higrometre gibi aletlerle gelişmiş bir şe-

kilde bizlerle paylaşmaktadır.

D) Ayrıca yaprakları da sağlık için pek çok faydalı içeri-

ğe sahiptir. Bu noktada yapraklarından çay kayna-

tıp içmek, pek çok rahatsızlığı doğal olarak tedavi 

edecektir. 

4. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağ-

zıyla yapılmamıştır?

A) Konuşma böyle sürüp giderken gelen asansöre bi-

nerek acil servise gittim. Her yer kan revan içinde; 

ağlayan, koşuşturan, yakınını bulmaya çalışan bir 

yığın insan vardı bu kalabalıkta.

B) Oraya vardıklarında bir yerde durup bazı özel alet-

lerle Kuzey kutbunun yükseklik derecesini aldılar. 

Buraya bir kazık çaktılar. Kazığa uzun bir ip bağla-

yıp sağa sola sapmadan kuzeye yöneldiler. 

C) Çocukken düştüğünüzü ve canınızın yandığını 

anımsıyor musunuz? Annenizin acınızı hafifletmek 

için yaptıklarını anımsıyor musunuz? Annem beni 

hemen kucaklar, yatağına götürüp oturtur ve acı-

yan yerimi öperdi.

D) Otuzlarımın sonlarına yaklaşırken annemle baba-

mın beni ziyaretlerinden bir gün sonra, babam 

beni işten aradı. Sesi her zaman sertti ve her söyle-

diğini kesin ve net bir biçimde dile getirirdi ama bu 

kez sesi titriyordu. 

5. Ben dilinde kişi karşısındakine empati ile yaklaşır. 

Kendi düşüncesini ortaya koyarak yardımcı olmaya 

çalışır. Örneğin geç kalan bir arkadaşımıza “Her za-

man geç kalıyorsun!” demek yerine “Seni görme-

yince meraklandım.” demek olumlu bir iletişim biçi-

midir.

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak 

onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 

anlamaya çalışmasına “empati” denir. Empati kur-

mak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır. 

Empati kurmak konuşmacı ve dinleyici için önemli-

dir. 

Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suç-

layıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini 

unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” de-

nir. “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu 

ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır. 

Harflerle belirtilen metinler “giriş – gelişme – so-

nuç” şeklinde sıralanacak olursa doğru sıralama 

nasıl olur?

A) KL M –  –           B) KL M –  –                

C) K LM  –  –            D) K LM –  –  
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1. (I) Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. (II) Milattan 

önce 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla insanlar ilk başta yaşadıklarını, daha sonra ise düşün-

düklerini bir sonraki nesile aktarmak ihtiyacı hissettiler. (III) Bilinen ilk kitap Eski Mısırlıların dua ve adak gibi gelenek-

lerini anlattıkları “Ölüler Kitabı”dır. (IV) Bunu takip eden yüzyıllar boyunca kitap, tüm medeniyetlerin en önem verdik-

leri objelerin başında gelmektedir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu ihtiyaç doğrultusunda önce mağara duvarlarına, 

sonrasında işlenmiş hayvan derilerine ve son olarak da kâğıda düşüncelerini ve yaşadıklarını yazarak yayılmasını sağ-

ladılar.” cümlesi getirilirse anlam akışında bozukluk olmaz?

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

2. (I) Çocuklar dünyayı oyunla tanırken anne babalar da çocuklarını oyunda tanır. (II) Çünkü çocuk demek oyun demek-

tir. (III) Çocuğunu anlamak isteyen ebeveynler onu oynarken izlemeli, onun oyunlarına bakmalıdır. (IV) Çocuğunuzun 

yaşına göre oyuncaklar seçerek onun ilk deneyimlerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilirsi-

niz. (V) İlk aylardan itibaren aldığınız her oyuncak, dış dünyayla daha çabuk yakınlaşmasını sağlar. (VI) Bu sayede ne-

yin ne işe yaradığını daha çabuk öğrenir. 

Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

3. Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan istediği her zaman bir şeyler okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçekten iste-

sin. Birileri istedi diye ya da zorla kitap okunmamalıdır. Okuma hevesi ve isteği öncelikle insanın kendi içinde olmalı-

dır. Okumak için ille de beş yüz sayfalık bir kitabı bitirmek gerekmez. Bazen bir sayfa bile birçok şey anlatabilir insana. 

Okumanın satırı, sayfası, gerekçesi olmaz. Okumanın bir gerekçesi olacaksa eğer o da okumak olacaktır.

Bu paragraftan aşağıdaki düşüncelerin hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan kitap okumak istediği sürece bunun için mutlaka fırsat bulur.

B) Okudum demek için kalın kalın kitaplar bitirmek gerekmez.

C) Kitap okumak zorla değil, insanın içinden gelerek yapılması gereken bir eylemdir.

D) Bir günde bir kitap bitirmektense her gün azar azar okumak daha doğrudur.

4. Güneş batmak üzere idi. Ağaçların uçları kızarmıştı. Dumanlı akşamın içinde şose dümdüz görünüyordu. Kenardaki 

hendeklerin hizasında aralık aralık kavak ağaçları, tarla çitleri vardı. Tarlaların çok uzağında boz tepeler başlıyordu. De-

likır’ın rahvanı açık olduğundan sol hayvan Pamukkır, ona yetişmek için tırısa kalkmıştı…

Bu metnin anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi daha ağır basmaktadır?

A) Öyküleme     B) Betimleme

C) Tartışma     D) Açıklama

PARAGRAF
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Her çocuk çok girişken olacak, çok sayıda arka-

daşı olacak diye bir şey yoktur. Bazı çocuklar di-

ğerine göre yapısal olarak daha girişken veya 

daha içe dönük olabilir. Çocuktan beklentileriniz 

gerçekçi olsun. Çocuğu belli bir karakter özelliği-

ni kazanması için zorlamak, kendini geliştirmesi 

yönünde tüm motivasyonunu kıracak, olumsuz 

deneyimler yaşadığında kendine güveni daha 

da azalacaktır. Yeni bir ortama girdiğinde çocuğu 

hemen kaynaşması için acele ettirmemek çok 

önemlidir çünkü bu onun kaygısını daha da art-

tıracaktır. Bunun yerine çevresini gözlemlemesi-

ne izin vermeli, eğer hâlâ çekiniyorsa harekete 

geçmesi için yüreklendirilmelidir.

5. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A) Çocukların sosyalleşmesinde anne babalara bir-

çok görev düşmektedir.

B) Bazı çocuklar arkadaşlık kurmakta zorlanabilmek-

tedir.

C) Aileler, çocuklarının kişilik özelliklerine göre onlar-

dan sosyallik beklemeli ve onları zorlamamalıdır.

D) Ailelerin anlayışsız davranışları yüzünden çocuk-

lar, psikolojik sıkıntıya girmekte ve mutsuzlaşmak-

tadır.

6. Metnin anlatımıyla ilgili hangi seçenekte yapılan 

değerlendirme doğrudur?

A) Karşılaştırma yapılmamıştır.

B) İkilemelere yer verilmiştir.

C) Deyimler kullanılmıştır.

D) Kişisel duygu ve düşünceler ifade edilmiştir.

7. Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân... Bir küçük ocak 

yanıyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü 

bir adam, gözünde çifte gözlük, mini mini halkaları 

ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu. Bir çilingir dükkânı... 

Ufak kilitler, eski zaman halkaları, rezeler, menteşe-

ler… Böyle ufak şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da 

yapmış, dükkânın ötesine berisine asmış. Bir tarafa da-

yanıp durdum. Adamcağız, benimle meşgul olmuyor 

göründü. Bir tarafı açık, ufak halkalar hazırlamış, bir 

halka takıp açık tarafını ataşe tutuyor, hazır oluncaya 

kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu dikkatle kapı-

yor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye ka-

dar bir önceki hazır oluyor.

Yazar, bu paragrafta aşağıdakilerden hangisini an-

latmıştır?

A) Yaşlı adamdaki çalışma hırsı

B) Yaşlı adamın acınacak hâli

C) Yaşlı adamın dükkânı ve çalışması

D) Yaşlı adamın işinin zorluğu
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1. Gazeteci:_______________________________________

           ______________________________________________ (I)

Canan Cürgen:  Güzel bir tesadüf eseri kesişti yolum. Beşiktaş Müzesinin yapıldığını öğrendiğim sırada beni son dere-

ce heyecanlandıran bir durum oldu. Bir müzeci ve 10 yaşından beri bir Beşiktaşlı olarak bu müze ile yollarımın na-

sıl kesişeceğini aramaya başladım. İşin tesadüf kısmı şurası, ben bunu ararken bu sırada da yönetim bir müze mü-

dürü arıyormuş. Bu şekilde yollarımız kesişti ve başvuruları yaptım. Gerekli görüşmelerden sonra da yöneticilerim 

uygun buldular ve yaklaşık 2 yıldır bu görevdeyim.

Gazeteci:_______________________________________
 ______________________________________________ (II)

Canan Cürgen: Bütün müzelerde olduğu gibi pazartesi günleri biz de ziyarete kapalıyız. Diğer günler sabah 10.00 ile 

akşam 18.00 (kış) – 19.00 (yaz) saatleri arasında açığız. Ziyaret etmek isteyenlere tüm bu bilgileri, müzemizin web 

sitesi ve Beşiktaş JK Müzesi ile arayarak sosyal medya kanalları üzerinden ulaşabilecekleri platformlarda iletmeye 

çalışıyoruz.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) (I) Beşiktaş JK Müzesine müdür olma fikri nerden çıktı?

    (II) Müzeyi ne zaman ziyaret etme imkânı bulabiliriz?

B) (I) Beşiktaş JK Müzesine nasıl müdür oldunuz?

    (II) Müze neden pazartesi günleri açık değil? 

C) (I) Beşiktaş JK Müzesi ile yolunuz nasıl kesişti?

    (II) Müze hangi günler ve hangi saatler arasında açık?

D) (I) Hayat sizi nasıl Beşiktaş JK Müzesine getirdi?

     (II) Ziyaretçiler hangi saat aralığında gelmeli? 

2.  I. Ne var ki bazı oyuncaklar çocukların gözünde bir oyun aleti olmanın ötesinde bir anlama sahiptir.

II. Örneğin kırmızı oyuncak bir araba, babayı sembolize ediyor olabilir.

III. Oyuncak, çocukların oynamalarına yardımcı olmak üzere geliştirilmiş, kurgulanmış gerçek ya da hayalî işleve 

sahip araç ya da düzeneklerdir.

IV. Oyuncağa atfedilen bu psikolojik anlam, oyuncağın maddi değerinden veya şeklinden, şemailinden tamamen 

bağımsızdır. 

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde cümleler hangi seçenekteki gibi sı-

ralanmalıdır?

A) III - I - IV - II    B) IV - I - II - III

C) III - II - IV - I    D) I - III - IV - II

PARAGRAF
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3 - 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

3. Bu metinden hareketle kurganlarla ilgili aşağıda-

ki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Değişik biçimlerde olabildiğine

B) Çoğunlukla devlet yöneticileri için yapıldığına

C) Kurganlarda eşyalara da rastlanabildiğine

D) Her birinin bir sanat eseri niteliğinde olduğuna 

4. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikin-

ci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

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

5. Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Öyküleme B) Tartışma

C) Açıklama D) Betimleme

6. Esik Kurganı’ndaki yarısı kırık kabı önemli kılan 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok eski dönemlerin sosyal yaşamı hakkında bilgi 

veriyor olması

B) Türklerin tarihiyle ilgili bilinen en eski tarihî eser 

olması

C) Üzerindeki yazıların, ilk Türk yazısının bilinenden 

daha da eski olduğunu ortaya koyması

D) Onca yıl geçmesine rağmen hâlâ bozulmamış ol-

ması
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Kurgan, Orta Asya’daki eski Türk mezarlarına verilen addır. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmıştır. Kur-

ganlar tahtalarla, bazen de taşlarla çevrili mezar odalarının üstüne bir metre ile yetmiş metre arasında toprak yı-

ğılmasıyla oluşturulur. Kurganlarda asıl mezar odası bazen dikdörtgen, bazen kare veya oval olabiliyordu. Cesedin 

bulunduğu yere bazen doğrudan ulaşılabiliyor, bazen de bu oda altta yer alıyordu. Ceset odasının döşemesi ağaç 

kütükleri ve kalastan yapılıyordu. (I) Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve cesetler eşyaları ile birlikte kurganla-

ra gömülürdü. (II) Kurganın farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanmıştır. (III) Bugüne değin bulunan en önem-

li kurgan Kazakistan’daki Esik Kurganı’dır. (IV) Esik Kurganı’nda bulunan altın elbiseli adamdan daha önemlisi yarı-

sı kırık bir kabın üzerindeki yirmi altı harflik iki satır yazıdır. Bu yazı bugüne kadar bilinen en eski Türk yazısı olarak 

kabul edilen Yenisey ve Orhun Anıtları’ndaki yazılardan yaklaşık bin yıl daha eskidir. Böylece ilk Türk yazısının tari-

hi milattan önce beşinci yüzyıl olarak kesinleşmiştir.
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1.  • Pamukkale Travertenleri, 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır.

 • Pamukkale Travertenleri, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu iki cümlenin anlamca birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Pamukkale Travertenleri, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında önemli 

rol oynamaktadır.

B) Ülkemizin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayan Pamukkale Travertenleri, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer al-

maktadır.

C) 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Pamukkale Travertenleri, ülkemizi turizm açısından dünyaya tanıt-

mada önemli rol oynamaktadır.

D) Ülkemizin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayan Pamukkale Travertenleri, 1998 yılında uluslararası bir kurum ta-

rafından miras listesine alınmıştır. 

2. Olay  :  Gonca’nın babaannesiyle ödevini yapması

Yer           :  Ev 

Zaman   :  Akşam

Kişiler     :  Gonca ve babaannesi

Anlatıcı  :  I. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) Aile tarihi çalışması ödevim vardı. Bu konuda aile büyüklerimizle görüşmeler yaparak onlardan yardım alabileceği-

miz söylenmişti. Bunun üzerine ben de eve gelir gelmez akşam ailemizin en yaşlı üyelerinden olan babaannem ile 

bir sözlü tarih çalışması yapmaya karar verdim. Babaanneme bu konuda yardım edip edemeyeceğini sordum ve o 

da bana “Gonca, hangi konuda ne talep edersen anlatabilirim sana kızım.” diye cevap verdi. Ben de hemen hazırlık-

lara başladım.

B) O gün okuldan sonra eve geldim. Sosyal bilgiler dersinden verilen ödevi yapmam gerekiyordu. Bu konuda aile bü-

yüklerimizden destek alabileceğimiz söylenmişti. Annem, babam ve babaannemle oturma odasında oturduk ve 

onlara bazı sorularım olduğunu, bunları cevaplamalarını istedim. Fakat annem ve babam yarına yetiştirmeleri ge-

reken işleri olduğunu söyleyerek köşelerine çekildi. Ben de babaannemle ödevimi yaptım. 

C) Gonca okuldan sonra hemen eve geldi. Mutfağa yöneldi ve hemen bir şeyler atıştırdı. Daha sonra sosyal bilgiler der-

sinden verilen aile tarihi çalışması ödevi için kolları sıvadı. Çalışmasında belli bir noktaya kadar gelmişti ama tıkan-

mıştı. Daha sonra ailenin en büyüğü olan babaannesi aklına geldi. Ondan yardım almak için babaannesinin odası-

na yöneldi. Durumu babaannesine anlatınca o da seve seve yardımcı olacağını belirtti. 

D) Pazardan sonra torunum Gonca’yı da alırım diye erkenden çıktım evden. Alışveriş sonrası Gonca ile birlikte eve gel-

dik. Gonca’yla kendime bir şeyler hazırladım. Yedik ve yolda anlattığı ödevi yapmak üzere hazırlıklarımızı yaptık. 

Daha sonra ödev gereği Gonca’nın o çok ilginç sorularını cevapladım. Ödevler de bittikten sonra yolda gelirken en-

dişeli olan torunumun yüzünde gördüğüm tebessüm beni de mutlu etti. 

PARAGRAF
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3. Her toplumda gündelik hayatta kullanılan söz sayısı, 

o dilin genel söz varlığına göre düşüktür.  Ancak yapı-

lan araştırmalara göre Türkiye’de bu oran çok daha 

düşük. Sokaktaki insanın söz varlığı elbette onun 

dünyasına göre olacaktır. Ama kitle iletişim araçları-

nın söz varlığı daha geniş olmalıdır. Fakat günümüze 

baktığımızda birkaç yüz sözle haberler sunulmakta, 

diziler çekilmektedir. Bugün yüz binden fazla sözcü-

ğe sahip olan dilimizden en fazla beş yüz, altı yüz söz-

cük kullanılmaktadır. Bu da sorunun önemli boyutlar-

da olduğu hakkında önemli ipuçları vermektedir 

bizlere.

Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisinden 

şikâyet etmektedir?

A) Toplumun dilin kullanımı konusunda hassas dav-

ranmaması

B) Kitle iletişim araçlarında kullanılan söz varlığının 

darlığından

C) Ülkemizde yabancı dil hayranlığının dilimizi çok 

olumsuz etkilediğinden

D) Televizyonlarda Türkçesi olan kelimelerin yabancı 

karşılıklarının kullanılmasından

4. (I) Yağışın devamlı ve fazla miktarda olması, sebze ge-

lişmesine olumsuz etki yapar. (II) Toprak suyunun art-

ması, toprağı havasız bırakır. (III) Yağmur suları çevre 

kirliliği olmayan yerlerde bitkiler için en iyi sudur. (IV) 

Bu ortamda kökler yeterli derecede oksijen alamadı-

ğından köklerin büyümeleri durur. (V) Hayati faali-

yetleri aksar, besin maddelerini ve suyu alamaz hâle 

gelir. (VI) Bir müddet sonra fitopatolojik enfeksiyon-

lar ortaya çıkar ve köklerde çürüme başlar.

Numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışı-

nı bozmaktadır?

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

5. Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğre-

nen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu 

ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir 

görüş açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği ka-

zandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın berabe-

rinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip ol-

dukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap 

ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise in-

sanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal 

bir karakter kazandırmaktadır. Dahası geniş kelime 

dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilme-

sini de sağlar. 

Bu metin, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 

söylenmiş olamaz?

A) Kitap okumanın faydaları nelerdir?

B) Kitap okuyan ve okumayan insanlar arasındaki 

farklar nelerdir?

C) Kitap okumak neden önemlidir?

D) Kitap okumak kişiye neler kazandırır?
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1. Çocuğun sorumluluk duygusunu kazanması için önce çocuğa gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. Ona, sorumluluğun 

önemi anlatılmalıdır. Çocuklar, niçin bazı işleri yapmak zorunda olduklarını bilirlerse kendilerinden beklenen davra-

nışları daha çabuk sergiler. Bilgilendirmeden sonra, çocuğun kendisinden beklenen davranışları gösterebilmesi için 

ona bir süre tanınmalıdır. Ve bu süreçte çocuk sabırla, ilgiyle takip edilmelidir. Belli bir süre sonra çocuk, kendisinden 

beklenen davranışları sergiliyorsa onore edilmelidir. Örneğin çocuk okuldan döndükten sonra paltosunu dolaba astı-

ğında ya da ayakkabılarını rafa kaldırdığında ya da çantasını odasına götürdüğünde bu çabası takdir edilebilir.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Çocuğa sorumluk duygusu kazandırmak için yapılması gerekenlerden

B) Anne babanın çocukla iletişimde dikkat etmesi gerekenlerden

C) Çocuğa ödül ve cezanın hangi aşamalarda verilmesi gerektiğinden

D) Çocuğa öz güven aşılamak için neler yapılması gerektiğinden

2. (I) Eleştiri denince akla eserin olumsuz yanlarının belirlenip okuyucuya aktarılması gelir. (II) Gerçek bir eleştiride eleş-

tirilen eserin hem olumlu hem de olumsuz yanları bir arada verilir. (III) Eleştirinin amacı iyi ve güzel olan sanat yapıtı-

nın değerini ortaya çıkarmak, sanatı iyi ve güzel olmayandan kurtarmak, eseri kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. (IV) 

Böyle yaparak sanatçıya daha güzel yazmaya onu olgunlaştırmaya ve daha başarılı eserler vermeye de teşvik etmek-

tir. (V) Eleştiri bu şekilde okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapmaktır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu yanlış bir düşüncedir.” cümlesinin getirilmesi en 

uygundur?

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

3. (I) Anne sütü bebekler için en uygun beslenmeyi sağlamaktadır. (II) Bebek için anne sütünde bulunan doğru miktar-

daki besinler bebek tarafından kolayca sindirilebilir ve kullanılabilir. (III) Ancak son yıllarda emzirme oranı kadınlarda 

yüzde 30 oranında gerilemiştir. (IV) Bazı kadınlar hiç emzirmemektedir. (V) Bu tıbben doğru bir karar olarak karşılan-

maz. (VI) Yapılan araştırmalar gösteriyor ki emzirmek hem anneler hem de bebekler için sağlıksal açıdan birçok fay-

da sunmaktadır. 

Parçanın hangi cümlesinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir?

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

4. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür, içlerinde pek de güzelleri vardır. Ama dilleri olmadık-

ları için soğuktur. Onlar her ne kadar insan taklidi iseler de sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil 

değil. Dilin de tatlısı olmalı. Allah bir adama her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi ne yapsan kar etmez. Öylesine 

sevimli, cana yakın olmasına imkân yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tatlı dilin önemi      B)  İletişimde samimiyet

C) Etkili iletişim yöntemleri     D)  Nezaket kuralları
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5. Lapa lapa karlar yağarken şubat soğuğunun en kes-

kin savurganlarında kapımız yumruklanıyor. Babam 

böyle yumruklamaz kapıyı. Usulca girerdi içeri, onun 

eve girişi, dışarının soğuğunu taşısa da bıyıkları, yüzü 

gözü kara belenmiş olsa da sıcacık bakışlarından mu-

habbet akardı. Her zaman eli kolu dolu gelir. Betül’le 

biz poşetlere saldırır, sonra babamın boynuna atlar-

dık.

Bu metnin anlatımında hangi duyu organıyla ilgi-

li ayrıntıya yer verilmemiştir?

A)  B) 

C)  D) 

6. Mangala, iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde 

karşılıklı altışar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve 

her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük ha-

zine bulunmaktadır. Mangala oyunu 48 taş ile oyna-

nır. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya dörder adet ol-

mak üzere dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun önünde 

bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölge-

sidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin böl-

gesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktir-

meye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan 

oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kura ile 

başlanır. Oyunda dört ana temel kural vardır.

Bu metinde mangala ile ilgili hangi bilgiye yer ve-

rilmemiştir?

A) Oyunun nasıl oynandığına

B) Oyun için kaç kişi gerektiğine

C) Oyunun kurallarının ne olduğuna

D) Oyuna nasıl başlandığına

7. Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkeler dillerini ya-

bancı dillerin istilasından kurtarabilmek için dil 

gümrüğü adını verebileceğimiz bir uygulama baş-

latmışlardır. Bu uygulamaya göre yeni bir buluş ya-

pıldığı ya da yeni bir alet icat edildiği zaman herhan-

gi bir gecikmeye fırsat vermeden bu kavrama uygun 

yeni bir sözcük türetilmektedir. Böylece yabancı söz-

cükler dile girip yerleşmeden karşılıklar bulunmakta 

ve dilin yozlaşması önlenebilmektedir. Bizim ülke-

mizde ise ____________

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A) dilimizin yozlaşmaması için basın yayın organları-

nın daha dikkatli olması gerekir.

B) yabancı sözcükler dilimize iyice yerleştikten sonra 

karşılıklar bulunmaya çalışılmaktadır.

C) yabancı sözcüklerin telaffuzları bile doğru dürüst 

yapılamamaktadır.

D) kişiler kendi dillerini doğru dürüst konuşamadan 

yabancı dil öğrenmeye çalışmaktadır.
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1.  • Kan; vücut ısısını ayarlar, vücudu mikroplara karşı korur. 

• Dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır. 

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Vücut ısısını ayarlayan ve vücudu koruyan kan, dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır. 

B) Dışarıdan alınan besinleri hücrelere taşıyan kan; vücut ısısını ayarlar, vücudu mikroplara karşı korur. 

C) Dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşıyan kan; vücut ısısını ayarlar, vücudu mikroplara karşı korur.  

D) Vücudu mikroplara karşı koruyan kan, dışarıdan alınan besin ve oksijeni hücrelere taşır. 

2. 
Holakrasinin sihirli bir şekilde ofis politikalarını yok ettiğini iddia etmiyorum. Holakrasi sadece şirkete daha 

basit ve daha iyi bir kurallar dizisi sağlıyor ve şirketteki kimse o kuralların dışında davranamıyor. Bu kuralları 

uygulayanlar isteklerine, politika yaptıkları zamanlardan daha hızlı ulaşıyor. 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir? 

A) Holakrasinin ofis hayatına katkıları nelerdir? 

B) Holakrasi nedir?

C) Ofis hayatını kolaylaştıran en önemli unsur nedir? 

D) Holakrasinin ofis hayatına zararları nelerdir?

3. Ada, çevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçasına verilen addır. Yeryüzündeki adaların bütünü on milyon kilometre-

karelik bir yer kaplar. Adalar, tek tek olabileceği gibi gruplar hâlinde de olabilir. Bu şekildeki adalara “takımada” adı ve-

rilir. Yarımada ise suyla çevrili ancak bir tarafından ana kara parçasına bağlı bulunan coğrafi şekildir. Yer bilimi açısın-

dan adalar, kıtasal adalar ve okyanus adaları olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Deniz, göl ya da akarsuların üzerinde 

akıntının ve rüzgârın etkisi ile hareket edebilen ve etrafı su ile çevrili kara parçalarına ise yüzen ada denilir. 

Aşağıdaki sorulardan hangisine paragraftan cevap alınamaz?

A) Adalar yeryüzünde ne kadar yer kaplamaktadır?

B) Adalar kaça ayrılmaktadır?

C) Ada nedir?

D) En fazla ada nerede bulunmaktadır?

4. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Tarihsel gelişim içinde birçok eleştirmen, edebiyat kuramcısı şiir üzerinde türsel açıdan da durmuştur.

B) Özellikle Mudurnu yöresinde yapılan çınar yaprağı oyası, uzun ömür ve bilgelik temennisi için işlenir.

C) Biz de ise eskiden tellallar önemli haberleri halka açık yerlerde davul eşliğinde bağırarak duyurmuştur.

D) Yazma süreci; hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, taslak metni geliştirme ve düzeltme, yazılan metni pay-

laşma gibi aşamalardan oluşur.

PARAGRAF
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5. Herkesin kendine göre bir nedeni var. Şunun için sa-

nat bir kaçıştır, öbürü içinse bir fetih yolu. Ama insan 

keşişliğe, deliliğe, ölüme de sığınabilir; fetih silahla da 

yapılabilir. Neden ille de yazmak, kaçış ve fetihlerini 

yazı aracılığıyla yapmak? Çünkü yazarların çeşitli 

amaçları ardında hepsinde ortaklaşa bulunan daha 

derin ve daha anlık bir seçim var. Bu seçimi aydınlat-

maya çalışacağız ve işte sırf bu yazmayı seçişleri yü-

zünden yazarların bağlandığını ileri sürüp süremeye-

ceğimizi göreceğiz.

Bu metinde kullanılan anlatım tekniği aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Tartışma           

B) Açıklama       

C) Öyküleme    

D) Betimleme 

6. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine bak-

tım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duva-

rın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca bir 

daha denedim. Gene atların hiçbiri rahat durmuyor-

du. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. 

On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın 

taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş 

bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde verilen du-

yularla ilgili ayrıntıya yer verilmiştir?

A) Görme – İşitme 

B) Koklama – Dokunma 

C) Tatma – Koklama 

D) Görme – Dokunma 

7. I. Bu düşüncelerle yürürken bir baktı ki karşıdan 

bir grup çocuk koşarak geliyor.  Robert’e çarptı-

lar, kucağındaki bütün kitapları düşürdüler, ar-

dından Robert de tökezlenip sokağın çamurlu 

bir köşesine yığıldı. Gözlüğü gözünden fırla-

mış, biraz öteye düşmüştü.

II. Karı koca birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde 

kamp kurarlar. Tatillerinin ikinci gününün akşa-

mı güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar. Birkaç 

saat sonra kadın uyanır ve kocasını da uyandı-

rır. Adam uyku sersemidir, güzel bir rüyadan 

uyandırıldığı için de biraz kızgındır.

III. Bir an gözümün önünden sınıfa gelmek ve der-

si dinleyebilmek için çektiğim sıkıntılar geçiver-

di. Bir takım elbisem vardı. Tam üç yıldır aynı el-

biseyle okula gidip geliyordum. Allah’tan hafta 

sonları okul yoktu da annem bu elbiseyi yıkayıp 

kömürlü ütüyle ütüleyebiliyordu. 

IV. Bir gün parkta otururken yaşlı bir adam gör-

dü. Bu adam, dikkatini çekmişti. Bu adamı bir 

yerden tanıyorum ama nereden, diye düşünü-

yordu. Biraz dikkatle bakıp hafızasını da azıcık 

zorlayınca o kişinin ortaokuldaki öğretmeni ol-

duğunu fark etti.

Numaralanmış metinlerden hangisi diğerlerinden 

farklı bir kişinin ağzından anlatılmıştır?

A) IV. B) III. C) II. D) I.
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1 - 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Öğretmen sınıfta hızlı okuma yarışması yapmıştır. Yarışmaya Murat, Ayşe, Hatice, Ali ve Ahmet katılmıştır. Öğren-

cilerin bir dakikada kaç kelime okuduğu tespit edilmiştir. Öğretmen birinciyi ilan etmek yerine aşağıdaki bilgileri 

vererek kimin birinci olduğunu öğrencilerin kendisinin bulmasını istemiştir.

● Murat, Ayşe’den on kelime daha fazla okumuştur.

● Hatice, Murat’ın okuduğundan iki kelime fazla okumuştur.

● Ayşe 140 kelime okumuştur.

● Ali, Ayşe’den fazla Murat’tan daha az kelime okumuştur.

● Ahmet, Ayşe’den fazla kelime okumasına rağmen Ali’den 8 kelime daha az okumuştur.

1. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Yarışmada en az kelimeyi Ahmet okumuştur.

B) Murat yarışmada en çok kelimeyi okuyan kişidir.

C) En fazla kelime okuyan üçüncü kişi Ali’dir.

D) Ayşe beş kelime daha okuyabilseydi birinci olacaktı.

2. Verilen bilgilere göre en fazla kelime okuyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatice    B) Ahmet  C) Murat   D) Ali 

3. Bu bilgilere göre Ahmet yarışmada kaç kelime okumuştur?

A) 149    B) 142   C) 148   D) 141

4. Bir hastanenin aynı biriminde çalışan Mustafa, Esra, Ayşe, Sami, Elif, Tayfun isimli doktorlar hafta içi birer gün nöbet tut-

maktadır. Nöbetlerde bir gün erkek doktor, bir gün bayan doktor olmaktadır. Resmî tatillerin olduğu günlerde ve haf-

ta sonlarında nöbet tutulmamaktadır. 

● Nöbetler kişilerin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre tutulmaktadır.

● Erkeklerden son nöbeti Tayfun tutmuştur.

● Bayanlardan son nöbeti Ayşe tutmuştur.

● Pazartesi ve salı günleri resmî tatildir.

● Nöbet sırası bayanlardadır.

Buna göre hangi doktorun nöbet tutacağı gün doğru belirlenmiştir?

Esra Sami Mustafa Elif 

A) Pazartesi

B) Perşembe

C) Cuma

D) Çarşamba
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5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Bir okulun yemekhanesinde yemekleri hazırlayan 

şirket, hafta içi beş gün yemek hazırlamaktadır. Bir 

haftada iki kez sebze yemeği, bir kez tavuklu ye-

mek, bir kez etli yemek, bir kez de fast-food tarzı 

yemek verilmektedir. Yemeklerin günleri ile ilgili 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:

● Sebze yemekleri, arka arkaya verilmemektedir.

● Tavuklu ve etli yemekler arasında iki gün olmak-

tadır.

● Fast-food tarzı yemekler, her hafta çarşamba 

günleri verilmektedir.

● Her hafta etli yemek,  tavuklu yemekten önce 

verilmektedir.

5. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-

sinlikle yanlıştır?

A) Pazartesi günleri etli yemek verilmelidir.

B) Salı günleri tavuklu yemek verilmelidir.

C) Perşembe günleri sebzeli yemek verilmelidir.

D) Sebzeli yemeğin biri salı verilmişse diğeri cuma ve-

rilebilir.

6. Bu bilgilere göre yemek listesini, 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Sebzeli 
yemek

Etli
yemek

Fast
food

Tavuklu 
yemek

Sebzeli 
yemek

şeklinde ayarlayan aşçının hangi günlerin yemek-

lerini yer değiştirmesi gerekir?

A) Pazartesi ve perşembe   B) Salı ve çarşamba

C) Perşembe ve cuma        D) Pazartesi ve perşembe

7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Altı katlı bir mağazada erkek çocuk kıyafetleri, 

kız çocuk kıyafetleri, bebek kıyafetleri ve erkek 

kıyafetleri için birer kat,  bayan kıyafetleri için iki 

kat ayrılmıştır. Her katta kat ne için ayrılmışsa o 

bölümün kıyafetleri satılmaktadır. Bayan kıyafet-

leri satılan iki kat alt alta yer almaktadır. Kız çocu-

ğu kıyafetleri ile bayan kıyafetleri arasında ise iki 

kat bulunmaktadır ve kız çocuğu kıyafetleri ba-

yan kıyafetlerinden üstte yer almaktadır.

7. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle 

doğrudur?

A) Kız çocuğu kıyafetleri beşinci katta satılmaktadır.

B) İkinci katta bayan kıyafetleri satılmaktadır.

C) Erkek çocuğu kıyafetleri dördüncü katta satılmakta-

dır. 

D) Birinci katta erkek kıyafetleri satılmaktadır.

8. Birinci katta bebek kıyafetlerinin satıldığını düşü-

nürsek 6. katta hangi kıyafetler satılmaktadır?

A) Bayan kıyafetleri

B) Erkek çocuk kıyafetleri

C) Kız çocuğu kıyafetleri

D) Erkek kıyafetleri
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1 - 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.
Akdeniz Bölgesi’nde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri

Buğday, Pirinç, Pamuk, Turunçgiller, Muz, Haşhaş, Şeker pancarı, Zeytin, Üzüm

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri

Buğday, Arpa, Pamuk, Kırmızı Mercimek, Susam, Çeltik, Antep fıstığı, Üzüm, Zeytin, Tütün, Sebze, Meyve

İç Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Bazı Ürünler

Çavdar, Arpa, Buğday, Şeker pancarı, Elma, Armut, Sebze, Ayçiçeği

Ege Bölgesi’nde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri

Tütün, Zeytin, Üzüm, Pamuk, Turunçgiller, Pirinç, İncir, Sebze, Meyve

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri

Arpa, Buğday, Çavdar, Tütün, Şeker pancarı, Pamuk, Üzüm, Kayısı, Patates, Kavun, Karpuz, Elma 

Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Bazı Tarım Ürünleri

Mısır, Çeltik, Tütün, Çay, Ayçiçeği, Fındık, Turunçgiller

1. Bu bilgilere göre hangi tarım ürünü daha fazla bölgede yetişmektedir?

A) Tütün                                 B) Şeker pancarı                     C) Fındık                                 D) Turunçgiller 

2. “Benim olduğum bölgede şeker pancarı yetişir ama elma yetişmez.” diyen birisi aşağıdaki bölgelerin hangisinde 

yaşamaktadır?

A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde    B)  İç Anadolu Bölgesi’nde

C) Akdeniz Bölgesi’nde     D)  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde

3. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üzüm ve incirin ikisinin birlikte yetiştiği tek bölge Ege Bölgesi’dir.

B) Pamuk, daha çok ülkemizin  doğu kesiminde yer alan bölgelerde yetişmektedir.

C) Akdeniz Bölgesi’nde yetişen iki ürün diğer bölgelerde yetişmemektedir.

D) Turunçgiller sadece denize kıyısı olan bölgelerde yetişmektedir.

4. Naime, Sultan, Şükran, Doruk ve Sait adlı öğretmenler Konya ve Sakarya’ya tayin olmuşlardır. Bu kişilerin tayin olduk-

ları şehirlerle ilgili bilinenler şunlardır: 

• Üç kişi Sakarya’ya tayin olmuştur.

• Sultan ve Sait aynı şehre tayin olmuştur. 

• Naime ve Şükran farklı şehirlere tayin olmuştur. 

Bu bilgilere göre öğretmenlerden hangisi kesin olarak Konya’ya tayin olmuştur?

A) Doruk                                 B) Sultan                                  C) Naime                                  D) Şükran 

SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME
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5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Türkçe öğretmeni, Ali’den kütüphanede nöbetçi 
olduğu günde 6 raflı bir kitaplığı düzenlemesini 
istemiştir. Kitaplığı düzenlerken de aşağıdaki  
kriterlere dikkat etmesini istemiştir:

● Romanlar ve hikâyeler alt alta raflara dizilecektir.

● Ansiklopediler en alt rafa konacaktır.

● Şiir kitapları en üst rafta olacaktır.

● Dergilerle roman ve hikâyeler arasında bir raf 
boşluk olacaktır.

● Masal kitapları boş kalan herhangi bir rafa kona-
bilir.

5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Masal kitapları ile dergiler arasında  iki raf boşluk 

olmak zorundadır.

B) Hiçbir yerleştirmede dergilerle şiir kitapları alt alta 

raflara denk gelmemektedir.

C) Romanlar üstten ikinci rafa konduğunda dergiler 

alttan ikici rafa konmalıdır.

D) Hikâye kitapları ya şiir kitaplarının altındaki rafa ya 

da ansiklopedilerin üstündeki rafa yerleştirilmelidir.

6. Bu bilgilerden hareketle kitaplar hangi seçenekte-

ki gibi sıralanmalıdır?

A) Şiir kitapları - Romanlar - Hikâye kitapları - Masallar 

- Dergiler - Ansiklopediler (Üstten alta sıralama)

B) Ansiklopediler - Masallar - Romanlar - Hikâye kitap-

ları - Dergiler - Şiir kitapları (Alttan üste sıralama)

C) Şiir kitapları - Hikâye kitapları - Romanlar - Dergi-

ler-Masallar - Ansiklopediler (Üstten alta sıralama)

D) Masallar - Dergiler - Ansiklopediler - Romanlar - 

Hikâye kitapları - Şiir kitapları (Alttan üste sıralama)

7. Ahmet amcanın üç çocuğu ve beş torunu vardır. To-

runlarının ismini çok iyi bilen Ahmet amca yaşlarını bir 

türlü aklında tutamamaktadır. Ahmet amcanın torun-

larının yaşlarıyla ilgili hatırladıkları aşağıdaki gibidir:

● Büyük oğlunun tek evladı olan Zehra ilk torunu-

dur ve dokuz yaşındadır.

● Kızının ilk çocuğu olan Berke, Zehra’dan üç yıl 

sonra doğmuştur. 

● Kızının ikinci ve son çocuğu olan Tayfun ise Ber-

ke’den iki yıl sonra doğmuştur.

● Diğer torunlarından Selin, Berke’den bir yıl önce; 

Yusuf ise Tayfun’dan yıl sonra doğmuştur.

Verilen bilgilere aşağıdaki yorumlardan hangisi 

yanlış olur?

A) Ahmet amcanın küçük oğlunun iki çocuğu vardır.

B) Tayfun iki yıl önce doğmuş olsaydı Selin ile aynı 

yaşta olacaktı.

C) Torunları içinde en küçük olanı Yusuf’tur.

D) Ahmet amcanın üçüncü doğan torunu Berke’dir.
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1 - 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.
YATTI KALKTI

En az 6 kişi ile oynanan bu oyunda bir cezacı vardır. Çocukların hepsi birer birer bir meyve ismi alır ve bunu birbirleri-

ne söyler. Dairede bağdaş kuran çocuklar diğer meyve isimli arkadaşının ismini söylerken yatıp kalkarlar. Bu şekilde 

hızlı olarak gelişen oyun, ismi şaşıranın yanağının cezacı tarafından boyayla boyanması ile duraklar. Sonunda en az 

boyanmış kişi, oyunu kazanır.

Oyun sonunda oyuna katılan altı çocukla ilgili durum şöyledir:

● Ceren’in yüzünde hiç boya yoktur.

● Ayşe, “İki yanlış daha yapsaydı oyunu Erdem değil de ben kazanacaktım.” demiştir.

● İpek’in yüzü beş kez boyanmıştır.

● Selman oyunda Ayşe’den bir fazla, İpek’ten bir az yanlış yapmıştır.

● Mustafa oyunda en çok kendisinin yüzünün boyandığını söylemiştir.

1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Oyunu Ceren kazanmıştır.

B) Selman oyunu ikinci sırada bitirmiştir.

C) Mustafa’nın yüzü, en az altı kez boyanmıştır.

D) Erdem üç kez yanlış isim söylemiştir.

2.  I. Ceren oyunun cezacısıdır.

II. Ayşe oyunu üçüncü sırada tamamlamıştır.

III. Oyunu Erdem kazanmıştır.

IV. Oyun on yedi kez oynanmıştır.

V. Ayşe ile İpek aynı sayıda yanlış yapmıştır.

Numaralanmış açıklamalardan kaç tanesi yanlıştır?

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

3. Aşağıda çocukların yaptığı yanlış sayılarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Erdem Ayşe Mustafa Selman

A) 4

B) 3

C) 5

D) 6

SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME
GENEL TEKRAR - 1
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4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Ömer, Abdullah, Ceren, Şeyma ve Hatice’den olu-

şan 5 kişilik arkadaş grubu sinemaya gitmişlerdir. 

Sinemaya son anda yetiştikleri için 15, 17, 19, 20, 

22 numaralı koltuklara ancak bilet bulabilmişler-

dir. Abdullah, ücretleri toplayıp beş bilet almıştır. 

Biletlerde isim yazmamaktadır. 

Kişilerin biletlerle ilgili düşünceleri şu şekildedir:

● Ceren ve Şeyma birbiriyle küs olduğu için yan 

yana oturmak istememektedirler.

● Hatice, tek sayı olan biletlerden birini istemek-

tedir.

● Abdullah, herkesin ortasındaki koltukta otur-

mak istemektedir.

● Ömer, Abdullah ile yan yana oturmak istemek-

tedir.

4. Kişilerin bu istekleri dikkate alındığında aşağıda-

kilerden hangisi doğru olur?

A) Şeyma veya Ceren 22 numaralı bileti almalıdır.

B) 17 numaralı bileti Ömer almalıdır.

C) Hatice, sadece 15 numaralı koltukta oturabilir.

D) Ceren, 17 numaralı koltukta oturamaz.

5. Hatice’nin 15 numaralı koltukta oturduğu düşü-

nülürse biletler hangi seçenekteki gibi dağıtılıla-

bilir?

17 19 20 22

A) Şeyma Abdullah Ömer Ceren

B) Ömer Abdullah Ceren Şeyma

C) Şeyma Ömer Abdullah Ceren

D) Abdullah Ceren Şeyma Ömer

6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.

Mağazaya giden Ahmet, Ferhat, Orhan ve Mehmet 

isimli 4 arkadaş 3 gömlek, 2 pantolon, 2 tişört ve 1 

saat almıştır. Gömleklerin, pantolonların ve tişört-

lerin bedenleri ve renkleri aynıdır. Alınan ürünler 

aynı poşete konduğu için bir karışıklık olmuştur. 

Kişilerin aldıkları ürünlerle ilgili hatırladıkları bilgi-

ler ise şu şekildedir:

● Ahmet pantolon dışında bir şey almamıştır.

● Ferhat 3 farklı üründen birer tane almıştır.

● Orhan ise ne aldığını hatırlayamamıştır.

● Mehmet gömlek ve pantolon almıştır.

6. Bu bilgilere göre Ferhat aşağıdaki ürünlerin han-

gisinden kesinlikle almamıştır?

A) Pantolon B) Gömlek

C) Tişört D) Saat

7. Bu bilgilere göre hangi seçenekte verilen ürünler 

Orhan’a aittir?

A) Gömlek - Saat B) Pantolon - Tişört

C) Tişört - Gömlek d) Pantolon - Saat
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1. 
Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara yolculuk ederiz; yeni arkadaşlıklar kurar, 

bazen hüzünlerimizi bazen neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşır, hiç tanımadığımız evlere misafir oluruz. Tari-

hin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici olaylarını değiş-

tirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz.

Bu parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsidir?

A) biner                                 B) arkadaşlıklar                                 C) değiştirmeye                                  D) ederiz 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim - fiil vardır?

A) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; 

 Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

B) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 

 Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

C) Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; 

 Oluklar çift, birinden nur akar,  birinden kir.

D) Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! 

 Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

3. 
Fiil kök ya da gövdelerinden “-ış, -ma, -mak” ekleri ile türetilip isim görevinde kullanılan kelimelere isim fiil denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kelime vardır?

A) Böyle basit meseleler için beni meşgul etme.

B) Zor da olsa onunla bu konuda uzlaştık.

C) Bu adamın bizim damadımız olacağı aklıma gelmezdi.

D) Onunla konuşup dertleşmeyi ben de çok isterim.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili ek, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Sınıfta en ön sırada oturmayı çok istedim fakat uzun boylu olduğum için olmadı.

B) Elimizdeki işleri bitirir bitirmez ona yardım etmeye gideceğiz.

C) Bu hafta kar yağmadı ancak hava dışarı çıkılmayacak kadar soğuktu.

D) Bu saatten sonra onun bizimle aynı şekilde düşünmesi bir şey ifade etmiyor.

FİİLİMSİLER
İSİM - FİİLLER
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5. (I) Salyangozların pek çoğunun kabuğu vardır.  

(II) Genellikle yağmur yağdığında ortaya çıkar. (III) 

Sonbaharda sık sık görünür, kışın ise toprak altında 

veya ağaç kovuklarında yaşar. (IV) Geçtikleri yerde iz 

bırakmalarını sağlayan parlak bir sıvı üretir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde isim - fiil 

vardır?

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

6.   I. Derslerime çalıştım, birazdan da yatacağım.

II. O hepimizden çalışkandır, öyle göründüğüne 

bakmayın.

III. Yol yapım çalışması nedeniyle trafik yoğunlaş-

mıştı.

“Çalış-“ fiilinin numaralanmış cümlelerdeki görev-

leri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Fiil İsim Fiilimsi

B) Fiilimsi Fiil İsim

C) İsim Fiilimsi Fiil

D) Fiil Fiilimsi İsim

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime isim - fiildir?

A) Bekçinin geldiğini gören çocuklar bir anda sağa 

sola sıvıştı.

B) Törende askerî araçların geçişi sırasında herkes 

bayraklarını sallıyordu.

C) Bu konuda onun da görüşünü almamızda fayda 

var.

D) İki ezeli rakip arasındaki bu yarışı takip etmek çok 

eğlenceli bir şeydi.

8. 
İsim - fiiller kalıplaşarak sıfat görevinde kullanı-

labilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 

örnek olabilecek bir kelime vardır?

A) Ben yerimde değilsem getirdiğiniz evrakları danış-

maya bırakabilirsiniz.

B) Yazılarını gazete ve dergilerde uzunca bir dönem 

takma isimle yayımladı.

C) Yağmurlu havalarda evde durmak bana sıkıntı veri-

yor, dışarı çıkmak istiyorum.

D) Küçük kızın şiir okuyuşunu görenler ona hayran 

oluyordu.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçen altı çizili ke-

lime isim - fiildir?

A) Dere kenarında yerler hurmayı,

 Kılavuz ederler telli turnayı.

B) Derdim çoktur, hangisine yanayım?

 Yine tazelendi yürek yarası.

C) Keklik gibi kanadımı süzmedim,

 Murat alıp doya doya gezmedim.

D) Köprüler yaptırdım gelip geçmeye

 Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye
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FİİLİMSİLER
SIFAT - FİİLLER

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil vardır?

A) Yakında size çok önemli ve şaşırtıcı bazı bilgiler söyleyeceğim.

B) Dinleyicilerimiz yerine oturur oturmaz programımız başlayacaktır.

C) Öğretmenimiz derste gereksiz yere konuşan öğrencilere kızdı.

D) Telefonunu evde unutmuş, geç kalınca da eve dönüp almamış.

2. Tasarruf, meyvesini zamanla verir. Bugünden azar azar, karınca kararınca biriktirdiğimiz paralar bir gün bizi şaşırtan, 

bazı maddi arzularımızı gerçekleştirecek kadar büyük bir yekûn oluşturur. Tasarruf yapan herkes, sonunda böyle mut-

luluk verici bir sonuca kavuşur. Böylece insanın isteklerine kavuşabilmesinin bir bakıma elinde olduğu anlaşılır.

Bu metinde kaç tane sıfat - fiil vardır?

A) 3    B) 4   C) 5    D) 6

3. “Oyun-“ kökünden türeyen kelimelerin cümlelerdeki görevi yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Çocuğun elindeki oyuncak benim de dikkatimi çekmişti. (Sıfat - fiil)

 Takım kaptanı her zamanki gibi muhteşem oynadı. (Çekimli fiil)

 Çocuklar top oynamak için az önce halı sahaya gitti. (İsim - fiil)

 Ünlü oyuncu filmdeki başarısı sayesinde ödüle layık görüldü. (İsim)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede yanlışlık vardır?

A) ●    B)    C)    D) 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime sıfat - fiildir?

A) Buraya gelirken birkaç parça yiyecek de getirebilir misiniz?

B) O kadar kalabalık arasında bile onu maviş gözlerinden tanıdık hemen.

C) Ön balkondaki çiçekler kurumuş, elindeki işi bırakıp çiçeklere su döküver.

D) Böyle anlaşılmaz laflar ettiğine göre canı bir şeye sıkılmış olmalı.

5.   I. Geceleyin bir ses böler uykumu, 

II. İçim ürpermeyle dolar: Neredesin? 

III. Arıyorum yıllar var ki ben onu, 

IV. Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.

Numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat - fiil vardır?

A) I.    B) II.   C) III.   D) IV.
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6. 
Ninemin çocukluk dönemimizde anlattığı hikâ-

yelerin hepsi hâlâ aklımdadır.

Bu cümledeki altı çizili kelimeyle aynı türde olan 

fiilimsi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer al-

maktadır?

A) Sizin gibi alanında uzman biriyle çalışmak bizim 

için onurdur.

B) Okuldan eve gelince üstünü başını değiştirip bir 

şeyler atıştırmıştı.

C) Bir aksilik olmazsa gelecek sene bu mahalleden ta-

şınmayı düşünüyoruz.

D) Son anda onun da aramıza katılışı tüm ekibe moral 

olmuştu.

7. 

Sıfat - fiiller cümlede sıfat tamlaması oluşturur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 

örnek bir kullanım yoktur?

A) Onun da burada çalıştığını duyunca çok şaşırdım.

B) Dün alınan makineler yarın akşam kurulacakmış.

C) Tanıdık birileri var mı diye baktım fakat yoktu. 

D) Cennet vatanımızın görülesi ne çok güzellikleri vardı.

8. Talebelerine  öğrenme  arzusu  aşılayamayan  bir 

                    I                             II

öğretmen  soğuk demiri döven bir  demirci  gibidir.

       III                                                    IV

Bu cümlede numaralanmış kelimelerden hangisi 

sıfat - fiildir?

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

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim - fiil hem 

sıfat - fiil vardır?

A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

 Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,

 Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 

C) Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

 Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 

D) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu, 

 Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

10. 
Sıfat- fiiller, cümlede niteledikleri sıfat düştü-

ğünde o sıfatın yerine geçerek bir isim gibi kul-

lanılır yani adlaşmış sıfat - fiil olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 

örnek bir kullanım vardır?

A) Öğretmenimiz bu haftaki ödevi yapmayanlara ceza 

verdi.

B) Oturacak boş yer bulamayınca konuşmayı ayakta 

takip ettik.

C) İnsan inansın yeter ki aşılmaz duvar, geçilmez dağ 

yoktur.

D) Az önce elinde çantalarıyla iki genç kız koşar adım 

geçti önümüzden.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır?

A) Annem memlekete gideli ev işlerini ablam yapıyor.

B) Bir şeye ihtiyacım olduğunda ondan yardım istiyorum.

C) Halı sahada maç yaparken başımıza ilginç bir olay geldi.

D) Turnuvanın finaline de katılıp gelecek hafta tatile çıkacağım.

2. Önde uzun bir kışın  soldurduğu  etekler,

                                     I

Sonra  dönen  ,   dönerken   inleyen  tekerlekler... 

            II             III            IV

Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil vardır?

A) Gençlik, rüzgârların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar.

B) Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.

C) Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

D) Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümleye durum anlamı katmıştır?

A) Biz bu mahalleye taşındığımızda buralarda hiç ev yoktu.

B) Öğretmen sınıfa girince çocuklar hızla yerine oturdu.

C) Çocuk, annesini görür görmez boynuna atıldı.

D) Otobüs bomboştu, evden buraya kadar oturarak geldik.

5. (I) Güne istekli başlamada ve günü en güzel şekilde sürdürmede yenilen sabah kahvaltısının miktarı ve içeriği büyük 

önem taşır. (II) Bedenin düzenli çalışması için kan şekerinin belirli bir düzeyde olması gerekir. (III) Şekerin düşüklüğü 

kadar yüksekliği de sakıncalıdır. (IV) Düzenli aralıklarla ve uygun miktarlarda öğün tüketildiğinde kan şeker düzeyi al-

çalıp yükselme göstermediğinden vücut dengede çalışır. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf - fiil vardır?

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

FİİLİMSİLER
ZARF - FİİLLER
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime zarf - fiil değildir?

A) Arkadaşına kızdığı için okuldan eve kadar yürüye-

rek gitmiş.

B) Yorulmuş olmamıza rağmen hava kararacağı için 

durmaksızın yola devam ettik.

C) Biraz daha ısrar ettikçe babasının daha da sinirle-

neceğini anlamıştı.

D) Başkasının eşyalarını kullanmaktan oldum olası 

nefret etmişimdir.

7. Aşağıdaki balonların hangisinde yazan kelime 

zarf - fiil olamaz? 

A) 

Konuşup

 B ) 

Unutunca

C) 

Anlaşarak

 D) 

Beklemeyi

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere 

getirilecek ek kelimeyi zarf - fiil yapar?

A) Sınavı bu sene de kazanamadığını öğren…. morali 

çok bozulmuştu.

B) Onunla bu konu hakkında konuş… için yarın bir 

araya geleceğiz.

C) Onların ihmalleri sebebiyle oluşabil… problemler-

den biz sorumlu değiliz.

D) Bu takımın artık otur… bir oyun sistemi var, şampi-

yon olması sürpriz olmaz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf 

- fiil vardır?

A) Ben onu beklerken bir yandan da elimdeki ders 

notlarını okumaya koyulmuştum.

B) Yağmur şiddetini arttırınca herkes sığınacak bir yer 

aramaya başladı.

C) Onunla ilk konuştuğumuzda bize danışmadan bu 

işe girişmeyeceğini söylemişti.

D) Boş bir vakitte oturup şöyle sakin kafayla bu mese-

leyi ele almalıyız.

10. Yayla içimizde depreşen bir özlemdir, bir tutkudur. 

Onu içimizden söküp atamayız. Çünkü o bizimle var 

ve var olmaya devam edecek. Bütün basın ve yayın 

kurumlarının hep birlikte bizi deniz kıyılarına çekme 

çabalarına karşı insanımızın artan bir istekle yaylala-

ra çıkması işte bundandır.

Bu metindeki zarf - fiilin altı çizilecek olsa hangi 

kelimenin altı çizilmelidir?

A) depreşen  B) söküp

C) olmaya D) çıkması
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1. 
Güneş, batacağı yere iyice yaklaşınca ovanın şurasından burasından kalkan tozlar, bu gölün üstünde altın yel-

kenler gibi sallanmaya başladı.

I. batacağı 

II. yaklaşınca

III. kalkan 

IV. sallanmaya

Bu cümlede geçen numaralanmış kelimelerden hangi ikisi aynı türde fiilimsidir?

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

2. (I) Türkler, çok kısa mesafeleri bile yürümek istemezlerdi. (II) Çadırın önünde daima koşumlu bir iki at bulunurdu. (III) 

Bu durum, konargöçer hayat tarzlarını son zamanlara kadar devam ettiren Orta Asya Türklerinde aynen korunmuştur. 

(IV) Çocuklar da çok küçük yaşlardan itibaren ata binmeyi öğrenirlerdi.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?

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

3. 
Birkaç sineğin ısırması yarışı kazanmaya azmetmiş bir atı durduramaz.

Bu cümleyle ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) “Isırması” kelimesi isim - fiildir.

B) “Kazanmaya” kelimesi zarf - fiildir.

C) “Azmetmiş” kelimesi sıfat - fiildir.

D) “Durduramaz” kelimesi çekimli fiildir.

4.  I. Öğrencilerime her gün en az yarım saat kitap okumalarını tavsiye ediyorum.

II. Karşısındaki adamın sözlerini dinlemeden itirazlara başladı.

III. Caddedeki dükkânların vitrinlerine baka baka eve kadar geldim.

IV. Ben de onun gibi yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilimsi vardır?

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

FİİLİMSİLER
GENEL TEKRAR - 1
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime fiilimsidir?

A) İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.

B) Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.

C) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği 

eğitime bağlıdır.

D) Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zo-

runluluğudur.

6. 
Yağmurda yürümeyi sevmişimdir hep, kimse ağla-

dığımı göremiyor çünkü.

Bu cümlede olmayan fiilimsi türü aşağıdaki cüm-

lelerin hangisinde vardır?

A) Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

B) Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri 

de yanlış gider.

C) Yalan söylemek kılıç darbesi gibidir, yara geçse de 

izi kalır.

D) İyiyi yapabildiği hâlde yapmayan bir insan, suç iş-

lemiş olur. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırman-

mamıştır.

B) İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şey-

lerle geçirir.

C) Keşke sözcüğü yerine, bir dahaki sefere demeyi 

dene.

D) Bir adamın şöhreti gölgesine benzer; gölgesi yük-

seldikçe büyür, düştükçe küçülür.

8. 
Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hiz-

metçi arıyor demektir.

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangi-

si fiilimsi değildir?

A) düşünerek B) arayan

C) arıyor D) demektir

9. Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden

            I     

gelmesi yerine, adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.

       II                                III

Bu cümlede numaralanmış fiilimsilerin türleri 

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. II. III.

A) Zarf - fiil Sıfat - fiil İsim - fiil

B) Zarf - fiil İsim - fiil İsim - fiil

C) İsim - fiil Zarf - fiil Sıfat - fiil

D) Sıfat - fiil İsim - fiil Zarf - fiil

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin türleri yay 

ayraç içinde belirtilmiştir.

● Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta 

bir zafer arzusu yatar. (Zarf - fiil)

 Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi var-

dır. (Sıfat - fiil)

 Hak beklediğin bir yolda yalnız da olsan gide-

ceksin. (İsim - fiil)

 Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bu-

lun. (Sıfat - fiil)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 
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1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Sinop’ta “helesa” geleneğinin ortaya çıkışı konusunda yaygın bir efsane anlatılmaktadır. (II) Efsaneye göre kış 

mevsiminde Karadeniz’de yelken açan gemiler sığınacak üç liman bulurmuş. (III) Bu limanlar Temmuz, Ağustos 

ve Sinop imiş. (IV) Fakat Temmuz ve Ağustos limanları fırtınalı zamanlarda dalgaları engelleyemediği için gemiler 

Sinop Limanı’na yanaşırmış. Böyle fırtınalı günlerin birinde bir gemi Sinop Limanı’na yanaşmış. Haftalarca liman-

da kalmış ve gemicilerin kumanyaları bitmiş. Gemiciler de karaya çıkıp insanlardan yiyecek dilenmek istemezmiş. 

Kaptanın aklına bir fikir gelmiş, eline feneri alıp ev ev mani söyleyerek dolaşıp yiyecek ve içecek toplamış.

Bugünden sonra bu etkinlik, Sinop’ta gelenek hâlini almış ve her ramazan ayının on beşinden başlayarak her 

akşam helesaya çıkılmaya devam edilmiş. Yörenin gençleri fenerlerle, mumlarla süsledikleri kayıklarıyla kıyıya 

çıkıp akşam iftardan sonra bu kayıkları dörder beşer kişi omuzlarına alıp mahalleye gelir. Kayığı her evden gö-

rülecek şekilde açık bir alana koyar ve her evin kapısının önünde helesa manisinden parçalar söyleyerek bahşiş 

toplar. Evlerden helesacılara bahşişler atılır ve bu bahşişler bir mendilin içine koyup düştüğü yerin görülmesi için 

mendilin ucu yakılır.

Bugünlerde toplanan bahşişler ise bir hayır kurumuna bağışlanır. Helesa geleneği uygulaması tam bir şenlik ha-

vasında geçer ve halen Sinop’ta bütün canlılığıyla yaşatılmaktadır.

1. Parçanın ikinci paragrafında kaç fiilimsi bulunmaktadır?

A) 8  B) 9   C) 10   D) 11

2. 
Bazı kelimeler fiilimsi ekini almasına rağmen fiilimsi olmaz. Çünkü bu kelimeler kalıcı isim olmuştur.

Parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kelime vardır?

A) Fakat Temmuz ve Ağustos limanları fırtınalı zamanlarda dalgaları engelleyemediği için gemiler Sinop Limanı'na ya-

naşırmış.

B) Gemiciler de karaya çıkıp insanlardan yiyecek dilenmek istemezmiş.

C) Evlerden helesacılara bahşişler atılır ve bu bahşişler bir mendilin içine koyulup düştüğü yer görülsün diye mendi-

lin ucu yakılır.

D) Bugünlerde toplanan bahşişler ise bir hayır kurumuna bağışlanır.

3. Bu parçadaki altı çizili cümlede geçen zarf-fiil cümleye hangi anlamı katmıştır?

A) Durum B) Zaman    C) Koşul   D) Sebep 

4. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte yapılan açıklama yanlıştır?

A) I. cümlede isim - fiil vardır.

B) II. cümlede sıfat - fiil vardır.

C) III. cümlede fiilimsi yoktur.

D) IV. cümlede zarf - fiil vardır.

FİİLİMSİLER
GENEL TEKRAR - 2
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5. Parçadan bambu ile ilgili aşağıdaki konuların 

hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Nerelerde yetiştiği 

B) Fiziki özellikleri

C) Kullanım yerleri

D) Yetiştirmenin zorlukları

6. Parçadan bambuyla ilgili aşağıdaki yargıların 

hangisine ulaşılamaz?

A) Kırılmaya müsait bir yapıları olduğuna

B) Bazı türlerinin çiçek de verebildiğine 

C) Daha çok inşaat yapımında kullanıldığına 

D) Yüz yılı aşkın yaşayan türlerinin olduğuna

7. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

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

8. Altı çizili cümleyle ilgili söylenen,

I. İsim - fiil vardır.

II. Zarf - fiil yoktur.

III. Sıfat - fiil kullanılmıştır.

IV. Fiilimsi ekini aldığı hâlde fiilimsi olmayan keli-

me vardır.

açıklamalarından hangisi doğru değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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(I) Bambu bitkisi, buğdaygiller familyasına dâhil olan ve birbirinden oldukça farklı görünen birçok türden oluşan 

bir bitkidir. (II) Bambu, sıcak ülkelerde yetişen, mobilya, merdiven, baston yapımı gibi birçok alanla kullanılan 

bir tür kamıştır. (III) Hint kamışı olarak da bilinir.  (IV) Bambu dünya üzerinde en çok tropikal iklim bölgelerinde 

yetişir. Toprağın altında kalan kalın bir gövdesi vardır ve dallanarak büyür. Bu gövdelerin uzunluğu türüne göre 

değişkenlik göstermektedir. Şerit görünümündeki yaprakları, yaşlı bitkilerde dallardan, genç olanlarında ise 

gövdeden çıkar. Bambular uzun ömürlü bitkilerdir. 120 yıla kadar yaşayan türlerine rastlanabilir.

Bambu, insanoğlunun birçok alanda işine yaramakta ve kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bambu 

trendi ile ev dekorasyonunda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bambu türleri Asya’da, Kuzey ve Güney Amerika’da 

ve Afrika’da yetişir. Görülen en büyük bambu türü 80 cm kalınlığında ve 38 metre uzunluğundadır. Bazı bambu 

türleri çok seyrek olarak çiçek verebilir.

Esneklikleri sayesinde kırılmaya müsait bir yapıları vardır. Bambular gıda, kıyafet, mobilya, inşaat malzemelerine 

kadar çeşitli birçok alanda kullanılabilir.

5 - 8. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
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1. I.  Çanakkale’den çıktım yan basa basa, 

   Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

II. Çanakkale elinde toplar kuruldu, 

 Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

III. Çanakkale’den çıktım başım selamet, 

 Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

IV. Çanakkale içinde sıra söğütler, 

 Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

Numaralanmış dizelerin hangilerinde zarf-fiil kullanılmıştır?

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

2. 
Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba (I) göstermiş üstün bir lider; bir inkılapçı, sömürgecilik 

ve (II) yayılmacılığa karşı (III) savaşan ilk önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşa-

mı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı (IV) gözetmeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

Bu metinde numaralanmış altı çizili fiilimsilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

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

3. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve 

fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

B) Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar; bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.

C) İki şey dünyaya hükmeder: Biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

D) Bilimsel çalışmalar yanında, kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve Amerika’ya gelen, burada yaşayan Türk-

lere yardımcı olmak amacıyla bir “Türk Evi” açtık.

4. (I) Tanzimatçılar, edebiyatın edep kavramıyla ilgisine önem vermişlerdir. (II) Onlara göre toplumu kalkındırmak ve 

yüceltmek amacını taşıyan edebiyat; edep dışı, bayağı sözlerle yapılamaz. (III) Ahlaksızlığın ve çirkinliğin edebiyatta 

yeri olmaması gerekir. (IV) Nitekim bu edebiyatın kurucusu da olan Şinasi, bir tartışma esnasında da duruma çok 

güzel bir şekilde açıklık getirmiştir. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir?

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

FİİLİMSİLER
GENEL TEKRAR - 3
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5.   

Kurulup şiltesine bir tahtırevan gibi, 

        Sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın!

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki fii-

limsiyle aynı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 

 Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

B) Yolumun karanlığa saplanan noktasında, 

 Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

C) Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; 

 Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!

D) Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor; 

 Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

6. 
“Bizim eve giden dolmuş buradan geçiyor.” cümle-

sinde geçen “dolmuş” kelimesi sıfat fiil eki alması-

na rağmen kalıcı isim olduğu için fiilimsi özelliğini 

yitirmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

A) Taşınacak eşyaları kapının yakınına taşıyalım ki ka-

rışmasın.

B) Bu yazar daha önce de bizim üniversiteye seminer 

için gelmişti.

C) Bir zamanların zengin adamının bu acınası hâli he-

pimizi üzmüştü.

D) Aklına takılan tüm soruları sınava girmeden ona 

tek tek sormuş.

7. 
Bazı fiiller, isim fiil eki almasına rağmen hareket 
anlamını kaybederek bir varlığa ad olur yani kalıcı 
isim olur. Bu kelimeler fiilimsi kabul edilmez.

Aşağıdaki görsellerden hangisini karşılayan keli-

me bu açıklamaya örnek gösterilemez?

A)    B) 

C)    D) 

8. Dostumun ruhunu o kadar iyi tanımanın yanı sıra 

kendimden çok ona güvenmem, dostluğumuzun öl-

çüsünü gösterir sanırım. Sıradan dostluklara benze-

temezsiniz bunu. O dostluklarda aradaki bağ, güven-

sizliğe hiç yer vermeyecek kadar düğümlenmiş 

değildir. O olmadan bezgin ve yorgun duyumsuyo-

rum kendimi. Birbirimizin yarısı gibi olduğumuz için 

onsuzken onun payını çalar gibi oluyorum. Kendimi, 

onun ikinci yarısı olmaya o kadar alıştırmışım ki şimdi 

yarım bir varlık gibiyim. O da benim için aynı şeyi du-

yar, biliyorum.

Bu metinde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi fii-

limsi değildir?

A) 4                  B) 5                C) 6               D) 7 
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1. 
Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime

B) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği

C) O ülke insanlarının göreceği eğitime

D) Bir ülkenin geleceği

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir?

A) Son sınavlarda aldığı notlarla öğretmenlerin gözüne girmişti.

B) Onun da bizimle aynı fikirde olmasından memnun olduk.

C) Oturma odasındaki büyük kitaplığın en üst rafındaydı.

D) Ahmet Sami, kimseyi kırmadığı için arkadaşları tarafından çok sevilen biridir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) Yaklaşık iki gün süren yolculuğumuzda çok ilginç olaylarla karşılaşmıştık.

B) Karşınızdaki insanın sizin anlattıklarınızı ne kadar anladığı önemlidir.

C) Küçük kızın programın sonunda okuduğu şiir herkesi duygulandırmıştı.

D) Uzun yıllardır görmediğim ve görmeyi çok istediğim lise arkadaşlarımı görmüştüm.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyi bulmak için yükleme sorulan soruya cevap alınamaz?

A) Verilen onca emeğe, yapılan onca çalışmaya yazık oldu.

B) İşini severek yapan insanları her zaman takdir etmişimdir.

C) Yapımı tamamlanan evlerin anahtarları sahiplerine teslim edildi.

D) Belediye başkanı, yarışmada dereceye girenlere bisiklet hediye etti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır?

A) Beklemediği bu tepki karşısında gençler, çok şaşırmışlardı.

B) Sevincimizden, aldığımız bu güzel haberi anneme de söylemeyi unutmuştuk.

C) Kış ayları geldiğinde dağlar beyaz örtüsünü çeker üstüne.

D) Hiç kimse, zor zamanda kendisine yapılan yardımı asla unutmaz.

CÜMLENİN ÖGELERİ
YÜKLEM - ÖZNE
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden 

oluşmaktadır?

A) En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.

B) Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş et-

meye benzer.

C) Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.

D) Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü 

anlayamazsınız.

7. Bazı cümlelerde yüklem bulunmaz. Bu cümle-

lerde okuyucu yüklemi kendisi tamamlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek 

gösterilebilir?

A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

B) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

C) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar

D) Bir adamın sözü bir adama kolay

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yük-

lem vardır?

A) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

B) Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu evlendirir.

C) Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü 

kara çıkar.

D) Ağustosta gölge kovan, zemheride karnını ovar.

9.   I. Doğum günümde bazı arkadaşlarım  bana kitap  

  hediye etti.

II. Vakit çok geç olduğu için ablam televizyonu ka-

pattı.

III. Geçen hafta okul kütüphanesinde ders çalışır-

ken kol saati kaybolmuş.

IV. Virüs bulaştığı için yarın bilgisayarıma format 

atacağım.

Aşağıdaki görsellerden hangisini karşılayan keli-

me numaralanmış cümlelerde özne görevinde kul-

lanılmıştır?

A)  B ) 

C)  D) 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?

A) Yarın öğleden sonra annemle bir akrabamızı ziyarete gideceğiz.

B) Diğer salonlar dolu olduğu için toplantıyı bu hafta burada yapacağız.

C) Bazı arkadaşlarımla okul çıkışı bir yerlere gidip bir şeyler yiyeceğiz.

D) Birinin benden izin almadan eşyalarımı karıştırmasından nefret ediyorum.

2. 
Sözcükler insanı anlamaya ve anlatmaya yetmez çoğu zaman.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Yüklem  B) Yer tamlayıcısı  C)  Nesne   D) Zarf tamlayıcısı

3.   I. Ablamların Türkçe öğretmeni ders esnasında rahatsızlanmış.

II. Öğrencilerden bazıları üniversite giriş sınavına geç kalmıştı.

III. Benden istediğiniz raporu birkaç gün içinde teslim ederim.

IV. Beklediğimiz mutlu haber akşama doğru gelmişti.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır?

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

4. 
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

Bu cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Özne  –  Zarf Tamlayıcısı  –  Zarf Tamlayıcısı  –  Yüklem

B) Nesne  –  Zarf Tamlayıcısı  –  Yer Tamlayıcısı  –  Yüklem

C) Özne  –  Yer tamlayıcısı  –  Zarf tamlayıcısı  –  Yüklem

D) Özne  –  Nesne  –  Yer tamlayıcısı  –  Yüklem

5. Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Programın sunuculuğunu kim yapacak?

B) Musluğu tamir etmesi için kimi çağırdın?

C) Yarınki sınavda hangi derslerden soru sorulacak? 

D) Misafirlere akşam yemeğinde ne ikram edilecek?

CÜMLENİN ÖGELERİ
YARDIMCI ÖGELER
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6. “Gözlük” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden 

farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

A) Dünkü kargaşada gözlüğü yere düşmüş ve kırılmış.

B) Gözlerim iyi görmediği için iki senedir gözlük kulla-

nıyorum.

C) Hiç istememesine rağmen doktoru ona gözlük ver-

miş.

D) Gözlüğü her zamanki gibi ders çalıştığı masada 

unutmuş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanıl-

mamıştır?

A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

C) İnanma dostuna, saman doldurur postuna.

D) Herkes kaşık yapar ama hiç kimse kaşığın sapını or-

tama getiremez.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime zarf tamlayıcısıdır?

A) Evimizin yan tarafına geçen hafta yeni bir alışveriş 

merkezi açıldı.

B) Cüzdanımı yanıma almadığımı otobüse binince 

fark ettim.

C) Şimdiki gençler gününün çoğunu bilgisayar başın-

da boş işlerle harcıyor.

D) Bir zamanlar aynı sınıfta okuduğum arkadaşımla 

okul kantininde karşılaştık.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne ve yüklemden 

oluşmaktadır?

A) Onların da bizimle geleceğini yeni öğrendim.

B) Balkonda kitap okumak, ablamın en sevdiği işti.

C) Arabanın ve garajın anahtarlarını almayı unutma.

D) Babasının yurt dışından getirdiği saat bozulmuş.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Nesne - Zarf tamlayı-

cısı - Yer tamlayıcısı - Yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Kardeşimi bu hafta okula ben götüreceğim.

B) Arabamızın lastiği geçen gün yolda patladı.

C) Annem ve babam her zaman bana destek olmuş-

lardır.

D) Elimizde kalan son malzemeleri de dün akşam on-

lara teslim ettik.

11.   I. Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.

II. Nereye gittiğini bilen adama bütün dünya yol 

verir.

III. Birkaç sineğin ısırması yarışı kazanmaya azmet-

miş bir atı durduramaz.

IV. Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinin öge dizilişi 

aynıdır?

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

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

1129



TEST8

106

52

1. 

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne?  B) Nasıl?   C) Neyi?   D) Ne zaman?

2. 
Belirtme hâl eki almış olan kelime ve kelime grupları cümlede belirtili nesne olarak kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Küçük kızın gözleri gerçekten çok güzeldi.

B) Misafirlerimize yemekten sonra çay ikram edeceğiz.

C) Sınava çalışmak için hafta sonu arkadaşlarımı eve davet ettim.

D) Geçen hafta yapılan bilgi yarışmasında kardeşimin okulu birinci oldu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zamanı vurgulanmıştır?

A) Bizim köy, ilkbahar gelince yemyeşil olur.

B) Gündüzleri hava çok sıcak olduğundan dışarıya akşamları çıkabiliyoruz.

C) Birkaç gün içinde, size olan borcumu mutlaka ödeyeceğim.

D) Okulumuz yıkılacağı için seneye başka okula gideceğim.

4. 
Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Zarf tamlayıcısı  B) Özne   C) Nesne   D) Yer tamlayıcısı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan varlık vurgulanmıştır?

A) Geçen hafta sonu gittikleri pikniğe beni davet etmediler.

B) Dedem kendisini ziyarete gelen hemen hemen herkese askerlik anılarını anlatırdı.

C) Ustanın tamir edemediği bulaşık makinesi arızasını dayım tamir etmişti.

D) Sınavdan aldığım bu yüksek notu en kısa zamanda anneme söylemeliyim.

CÜMLENİN ÖGELERİ
YAR YARDIMCI ÖGELER - CÜMLE VURGUSU DIMCI ÖGELER

Kurdun zor kullanarak yaptığı işi tilki kandırarak yapar.
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6.   ● Babam gibi ben de elmayı çok severim.

● İşten gelirken köşedeki manavdan kiraz aldım.

● Ekşi olduğu için portakalı yiyemedik.

● Meyve fuarını ziyaret edenlere çilek ikram edildi.

Aşağıdaki meyvelerden hangisi bu cümlelerde 

farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

A)  B ) 

C)  D) 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime cümlenin yer tamlayıcısıdır?

A) Okumayı çok sevdiği içim vaktinin çoğunu kütüp-

hanede geçirir.

B) Yağmur şiddetini arttırınca bahçede oynayan ço-

cuklar da içeri girdi.

C) Ankara’dan gelen misafirlerimize iki gün boyunca 

İstanbul’u gezdirdik.

D) Yoğun kar yağışı nedeniyle derbi maç haftaya erte-

lendi.

8. Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögeler yay ayraçla 

belirtilmiştir. 

Buna göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?

A) Bayram tatili yaklaştığı için uçak biletleri de iyice 

yükselmiş. (Zarf tamlayıcısı)

B) Sınavda dereceye giren öğrencilere dünkü prog-

ramda ödül verildi. (Nesne)

C) Servisi kaçırdığı için okula bugün onu babası bırak-

mış. (Özne) 

D) Her yaz tatilinde tüm aile toplanıp iki haftalığına 

memlekete gideriz. (Yer tamlayıcısı)

9.   I. Yurt dışı seyahatlerinden dönerken mutlaka  

  çocuklarına hediye getirirdi.

II. Doğum günümde annemin aldığı hediyeyi çok 

beğendim. 

Numaralanmış cümlelerdeki “hediye” kelimelerinin 

görevi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Özne Nesne

B) Nesne Nesne

C) Özne Özne

D) Nesne Özne

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı 

yoktur?

A) Bizim takım geçen haftaki maçta muhteşem oyna-

mıştı.

B) Bu beyaz araba, amcamın bu sene aldığı üçüncü 

arabaydı.

C) Ünlü sanatçının konseri geçen sene kapalı spor sa-

lonunda yapılmıştı.

D) Uçakta yer bulamadığımız için Ankara’ya kadar hız-

lı trenle gittik.
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1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tüm ögeler vardır?

A) Ben güzele güzel demem 

 Güzel benim olmayınca

B) Ben giderim, adım kalır.

 Dostlar beni hatırlasın.

C) Çarşıya vardım, kayısıdan aldım, 

 Yârin haberini dayısından aldım.

D) Ham meyveyi kopardılar dalından,

 Beni ayırdılar nazlı yârimden.

2. 
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

Bu cümlede olmayan bir öge aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İşleyen eşeğin boynu boncuklu olur.    B) Damdan düşen, damdan düşenin hâlini bilir.

C) Açın gözü ekmek teknesinde olur.    D) Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.

3.  I. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır.

II. Bir baş soğan bir kazanı kokutur.

III. Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin.

IV. Bir katar deveyi, bir eşek yeder.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinin öge dizilişi aynıdır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) Kendilerine yardım etmeyen insanlara yardım etmeye çalışmak faydasızdır.

B) Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.

C) Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir.

D) Bir adamın sinirliyken size dediklerini asla unutmayın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine ayrılırken yanlışlık yapılmıştır?

A) Gelecek hafta / yapılacak final müsabakasını / seyirciler / izleyebilecek.

B) Çocuk / tableti görünce / elindeki oyuncakları / sağa sola / fırlattı.

C) Arkadaşlarım / benim bu kadar çok kitap okuyor olmama / şaşırıyorlar.

D) İki gün önce / onunla / mahallemizdeki kültür merkezinde / karşılaşmıştık.

CÜMLENİN ÖGELERİ
GENEL TEKRAR - 1



S.B. Türkçe

109

6. 
Gözü tanede olan kuşun ayağı tu-

zaktan kurtulmaz.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuşun ayağı

B) Gözü 

C) Tanede olan kuşun ayağı

D) Gözü tanede olan kuşun ayağı

7. Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı 

engeller.

Bu cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğru 

verilmiştir?

A) Nesne - Zarf tamlayıcısı - Nesne- Yüklem

B) Özne - Yer tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı - Yüklem

C) Özne - Zarf tamlayıcısı - Nesne - Yüklem

D) Nesne - Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelime zarf tamlayıcısı değildir?

A) İnsan gençliğin kıymetini ihtiyarlıkta çok daha iyi 

anlıyor.

B) Dününü iyi tanımayan toplumlar, yarınını doğru 

inşa edemez.

C) 8. sınıflara yapılan sınavların sonuçları yakında 

açıklanacakmış.

D) Sana dün verdiğim evrakları bir an önce yetkililere 

onaylatmalısın.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne 

kullanılmıştır?

A) Yaşlı adam vapurdaki yolculara çikolata dağıttı.

B) Bu hikâyeyi ona dün akşam dedesi anlatmış.

C) Yere düştüğü için cep telefonum bozuldu.

D) Aynı şeyler iki gün önce de kulağıma gelmişti.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögeleri yanlış 

belirlenmiştir? 

A) Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar.

            Yer tamlayıcısı    Nesne   Özne  Yüklem 

B) Dayak isteyen keçi çobanın değneğine sürtünür.

                Özne                  Yer tamlayıcısı        Yüklem

C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

                          Özne          Yüklem

D) Gürültü istemeyen bakırcı, dükkânına girmez.

      Özne                 Yer tamlayıcısı  Yüklem

11. 
Bir cümlenin yüklemi tamlama şeklinde olabilir. 

Bu durumda tamlamayı oluşturan tüm kelimeler 

yüklem olur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bu 

açıklamaya örnek gösterilebilir?

A) Annelerin çoğu çocuklarının sözlerini dinlemedi-

ğinden dert yanıyordu.

B) Önceden sık sık bize uğrayan Ali, son zamanlarda 

ortalarda görünmüyor.

C) Arabanın anahtarları daha yarım saat önceye ka-

dar masanın üstündeydi.

D) Bu sabah hava, önceki sıcak günlere inat oldukça 

soğuktu.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemdeki işi kimin yaptığı belli değildir?

A) Dedem her zamanki gibi pencerenin önünde kitap okuyor.

B) Kardeşim gecikince başına bir şey geldi diye annem çok endişelendi.

C) Sınavı olduğu için onun yarın bizimle gelmeyeceğini tamamen unutmuştuk.

D) Aileler, çocuklarının eğitimi konusunda bu fedakârlığı yapmaya zor da olsa ikna edildi.

2. 
Zarf tamlayıcısı eylemi miktar, zaman, durum, sebep vb. yönlerden etkileyebilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı eylemi farklı bir yönden etkilemiştir?

A) Arabanın lastiğini değiştirdik fakat bayağı yorulduk.

B) Bizim geldiğimizi fark eden serçeler hep birden havalandı.

C) Görevli, elimizdeki başvuru evraklarını incelemeden teslim aldı.

D) Bu tarz uzun ve karmaşık soruları dikkatli çözmelisin.

3. Kardeşi ________________________

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse “kardeşi” kelimesi farklı bir öge olur?

A) dün okulda rahatsızlanmış.     B)  daha önce de birinci olmuştu.

C) bu konuda ikna etmeliyiz.     D)  zaman zaman bizi ziyaret eder.

4. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Doğum gününde ablana ne alacaksın?

B) Onunla yarın sinemaya gideceğimizi unuttun mu?

C) Oraya vardığımızda bizi havaalanında kim karşılayacak?

D) Evi satın almak istediğinde o kadar parayı nereden bulacaksın?

5. 
Yalnız kendisini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.

Bu cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Özne - Zarf tamlayıcısı - Nesne - Yüklem

B) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem

C) Nesne - Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem

D) Özne - Yer tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı - Yüklem

6. Aşağıdaki sorulardan hangisi zarf tümlecini buldurmaya yönelik değildir?

A) Ne zaman? B) Niçin?   C) Nasıl?   D) Nerede?
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7. I. İşim olduğu için nöbetimi bir başka arkadaşa 

devrettim.

II. Birkaç güne dükkânı yan binanın giriş katına 

taşıyacağız.

III. Geçenki programdan sonra mikrofonlar bozul-

muş.

IV. Amcam emeklilik ikramiyesiyle kendine araba 

almıştı.

V. Bebeğin uyuduğunu öğrenince kapıyı yavaşça 

kapattı.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerde 

aynı öge olanlar ikişerli eşleştirildiğinde hangisi 

dışta kalır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögeler ayraç içinde 

belirtilmiştir.

● Adamın burnunun ucu soğuktan kıpkırmızı ol-

muştu. (Zarf tamlayıcısı)

 Müdür Bey, güreşte dereceye giren öğrencileri 

odasına davet etmiş. (Yer tamlayıcısı)

 Gelenler bilgi sahibi olsun diye binanın giriş ka-

pılarına bu not asılmış. (Nesne)

 Misafir gelecek diye bu yemekleri annem hazır-

ladı. (Özne)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı 

vurgulanmıştır?

A) Dedem ve ben geçen sene bu bahçeye fidanları 

dikmiştik.

B) Fidanları dedem ve ben geçen sene bu bahçeye 

dikmiştik.

C) Geçen sene fidanları bu bahçeye dedem ve ben 

dikmiştik.

D) Bu bahçeye fidanları dedem ve ben geçen sene 

dikmiştik.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı diğer-

lerinden fazladır?

A) Yola çıkmadan tüm eşyaları ve valizleri iyice kont-

rol etmelisin.

B) Bayramda tüm köy halkı bayramlaşmak için mey-

dana toplanırdı.

C) Eve girdiğimde mutfaktan yemek yanığı kokuları 

geliyordu.

D) Arabamız yolda bozulduğu için babam bir çekici 

çağırdı.

11. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri yay ayraç içinde be-

lirtilmiştir.

● Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım et-

mez. (yardım etmez)

 Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yö-

neltilmiş bir tehdittir. (yöneltilmiş bir tehdittir)

 Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. (her 

kapıyı açan sihirli bir anahtardır)

 Dünkü final maçına ünlü futbolcunun golü 

damga vurdu. (damga vurdu) 

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C) 	 D) 
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1 - 5. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Ağaç yaşken eğilir, demiş geçmişteki bilge atalarımız. Kurumuş ağaç kolay kolay eğilmez, zorlansa da kırılır. İn-

sanlar da tıpkı ağaç gibidir. Kişilikleri daha küçükken şekillendiği için gelişimin hızlı olduğu dönemde istenilen 

değişiklik yapılabilir ve verilmek istenen şekil oluşturulabilir. Fakat belli bir yaştan sonra çocuğun kişilik yapısı 

oturduğu için artık değiştirmek güç olur hatta imkânsız olabilir. Özellikle temizlik alışkanlığı çocukluktan itibaren 

verilirse yaşam boyu temizliğe önem veren biri olur. Ama bu alışkanlığı kendisi kazanır diye düşünülürse çocu-

ğun bu alışkanlığı kazanması zor olur. Çocuklukta temizliğin önemi kavratılmamış birey, bütün yaşamı boyunca 

bu önemi anlayamaz. Ve temiz olma adına pek bir gayret gösteremez. Yemeklerden önce ellerini yıkama alışkan-

lığını çocukken edinemeyen kişi, yetişkinlikte de bunu edinemez. Eğer sosyal bir ortamdaysa mahcup olmamak 

için yıkar ama yalnızken ellerini yıkama gereği duymaz.

1. Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerin hangisidir?

A) İnsanlar yaşlandıkça algılama kapasiteleri azalır, bu yüzden bilinmesi gereken bilgiler yaşlanmadan öğrenilmelidir.

B) Temizlik ve diğer olumlu alışkanlıklar çocuklara küçük yaşlarda kazandırılırsa daha kalıcı ve verimli olur.

C) İnsanlar yalnızken toplum içinde olduğu kadar temizlik konusunda hassas değildir.

D) Çocuklarımıza maalesef temizlik konusunda gerekli eğitimi veremiyoruz.

2. Metinde geçen “Ağaç yaşken eğilir, demiş geçmişteki bilge atalarımız.“ cümlesindeki altı çizili ifade, cümlenin han-

gi ögesidir?

A) Özne B) Nesne   C) Yer tamlayıcısı  D) Zarf tamlayıcısı

3. Metinde geçen altı çizili cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Nesne B) Özne   C) Yüklem  D) Zarf tamlayıcısı

4. Metinde geçen “Yemeklerden önce ellerini yıkama alışkanlığını çocukken edinemeyen kişi, yetişkinlikte de bunu edi-

nemez.” cümlesinin öge dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Özne - Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yüklem

B) Nesne - Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem

C) Özne - Zarf tamlayıcısı - Nesne - Yüklem

D) Zarf tamlayıcısı - Özne - Yer tamlayıcısı - Nesne

5. Metinde geçen “Çocuklukta temizliğin önemi kavratılmamış birey, bütün yaşamı boyunca bu önemi anlayamaz.” 

cümlesinin ögelerini bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini sormaya gerek yoktur?

A) Kim? B) Neyi?   C) Ne zaman?  D) Nerede?

CÜMLENİN ÖGELERİ
GENEL TEKRAR - 3



S.B. Türkçe

113

6. Metnin anlatımıyla ilgili hangi seçenekte yapılan 

değerlendirme yanlıştır?

A) Deyimlerden yararlanılmıştır.

B) Anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır.

C) Devrik cümleler kullanılmıştır.

D) Öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır.

7. Numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sayısı 

diğerlerinden fazladır?

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

8. Metinde geçen “Fakat niçin, niçin bu işi başarama-

mıştı?” cümlesi aşağıdaki ögelerden hangisini bul-

durmaya yönelik bir sorudur?

A) Özne B) Nesne

C) Yer tamlayıcısı D) Zarf tamlayıcısı

9. Metinde geçen altı çizili cümlenin ögeleri hangi 

seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) Özne - Zarf tamlayıcısı - Nesne - Yüklem

B) Özne - Nesne - Yüklem

C) Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem

D) Zarf tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı - Yüklem

10. Metinde geçen “Kılavuz ona çok sarp bir yarın göv-

desinde kaçakçıların yapmış olduğu merdivenimsi 

pek gizli bir geçitten geçerek sarp sınırı aşacaklarını 

ve sınır karakollarının tehlikesinden kurtulacaklarını 

söylemişti.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden han-

gisi yoktur?

A) Zarf tamlayıcısı B) Yer tamlayıcısı

C) Nesne D) Özne

6 - 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
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(I) Bir saat kadar yürüdükten sonra kılavuz onu bir ormana soktu. (II) Bir buçuk saat kadar da ormanda yürüdüler. 

(III) Sonra ormanın kenarındaki fundalıklı bir bayırdan tırmanarak bir tepeye çıktılar. (IV) Sınıra yaklaşıyorlardı. 

Kılavuz ona çok sarp bir yarın gövdesinde kaçakçıların yapmış olduğu merdivenimsi pek gizli bir geçitten geçe-

rek sarp sınırı aşacaklarını ve sınır karakollarının tehlikesinden kurtulacaklarını söylemişti. Şimdi bu yarın önünde 

idiler.

Kahrından içi içini yiyerek uzaklaşmaya başladı. Fakat niçin, niçin bu işi başaramamıştı? O kadar tehlikeleri aşıp 

buraya kadar yaklaştıktan sonra böyle hiçbir şey yapamadan, eli boş olarak dönmek kendisini mahvediyordu.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Her yer öyle kalabalık ki araba park edecek yer bile bulamadık.

B) Aynı konuları seninle daha önce belki yüz kez konuştuk.

C) Programın sonunda verilecek ödüller arabada unutulmuş.

D) İşimizin bazı zorlukları olsa da yine de işimizi severek yapıyoruz.

2.   I. Gençlik yıllarında kısa bir süre de İstanbul’da da bulunmuş.

II. Salona insanlar üstleri aranarak alınmış.

Numaralanmış cümlelerin öznesine göre çatı özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Etken Fiil Etken Fiil

B) Edilgen Fiil Edilgen Fiil

C) Edilgen Fiil Etken Fiil

D) Etken Fiil Edilgen Fiil

3.   I. Kar topu oynamaya giderken onu çağırmadığımız için çok üzülmüş.

II. Dünkü rüzgârda bahçedeki ağaçların bir kısmı devrilmiş.

III. Komşumuzun kaybolan köpeği en son köşedeki parkta görülmüş.

IV. Apartmanımızdaki çatı katı geçen hafta öğretmen karı kocaya satılmış.

Numaralanmış cümlelerin hangileri edilgen çatılıdır?

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

4. “Söylen-“ fiili, aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken fiil olarak kullanılmıştır?

A) Annem dün akşam eve biraz geç kaldığımız için bize söylendi.

B) Sınav sonuçlarının hafta sonuna kadar açıklanacağı yetkililer tarafından söylendi.

C) Depremde yıkılma riski olan eski binaların kentsel dönüşüme gireceği söyleniyor.

D) Pazartesi günü başvuru süresinin bir hafta daha uzatıldığı söylenmiş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi etken çatılı değildir?

A) Onun tekin biri olmadığını ilk görüşte anlamıştım.

B) Bankamatiğin bozuk olduğunu öğrenince adam öfkelendi.

C) Son kararnameyle bazı valilerin görev yeri değiştirildi.

D) Kırmız ışıkta durmayan araç bir yayaya çarpmış. 
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6. Aşağıdaki cümlelerin öznesine göre çatı özellikleri 

yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Yeni atandığı bu küçük ilçede tanıdığı kimse ol-

madığı için çok sıkılıyordu. (Edilgen)

 Dünkü toplantıda şirketin harcamaları konusun-

da radikal kararlar alındı. (Edilgen)

 Küçük kızın şiiri bu kadar güzel okuyabilmesine 

çok şaşırmıştık. (Etken)

 Gündüz çok yorulduğu için akşam yemek bile 

yemeden uyumuş. (Etken)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

7. Aşağıda fiillerin özne yüklem ilişkisine göre  durumuy-

la ilgili bir etkinlik verilmiştir.

Etken Edilgen

Etken Edilgen

Geç vakte kadar bu 
işi halledebilmek için 
uğraştık.

Binamızdaki asansör 
uzun bir aradan sonra 
tamir edildi.

Adam, çocuklarının hepsinin üni-
versite mezunu olmasıyla övünü-
yordu.

Etken Edilgen
●  

Bu etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembo-

le ulaşılır?

A)● B)  C)  D) 

8. 
Hava güzel olduğu için okula yü-

rüyerek gittim.
Fatma

Haksızlık yapıldığını söyleyerek 

finale kaldığı yarışmadan çekildi.
Sami

Onun gibi olgun birinden tabi ki 

de böyle davranması beklenirdi.
Hatice

Bu kişilerin söylediği cümleler hangi seçenekte öz-

nesine göre doğru belirlenmiştir?

Fatma Sami Hatice

A) Etken Etken Edilgen

B) Etken Edilgen Edilgen

C) Edilgen Edilgen Etken

D) Edilgen Etken Etken
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesine göre çatısı diğerlerinden farklıdır?

A) Sabah erkenden kalkacağım için bugün erkenden uyumalıyım.

B) Yarın iş çıkışı emlakçıdaki kiralık dairelerden birkaçına bakacağım.

C) Hafta sonu diğer günlere oranla neredeyse beş katı yoruluyoruz.

D) Kayseri’den gelirken yakın arkadaşlarıma pastırma ve sucuk getireceğim.

2.   I. Çocuk, dedesini büyük bir özemle kucakladı.

II. Bazı mağazalar iş olmadığı için kapandı.

III. Karşısında birden onu görünce çok korkmuş.

Numaralanmış cümlelerin nesnesine göre çatı özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Geçişsiz Geçişli Geçişsiz

B) Geçişli Geçişsiz Geçişli

C) Geçişli Geçişsiz Geçişsiz

D) Geçişsiz Geçişli Geçişli

3. 
_____________________________ çıkardı.

Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa cümlenin fiili nesnesine göre diğerlerinden farklı 

olur?

A) Biraz hava almak istediğinde onunla dışarı

B) Eşyaların bir kısmını dün sabah üst kata 

C) Okuldan gelir gelmez okul kıyafetlerini

D) Bu okul geçen sene sınavda Türkiye birincisi

4. Öğretmen, öğrencilerinden geçişsiz bir fiil yazıp bu fiili geçişli hâle getirmelerini istemiştir. Bazı öğrenciler bu isteği 

aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Okudum

Okuttum
Sinem

 
Ağlamışsın

Ağlatmışsın
Zümral

 
Gülelim

Güldürelim
Sevde

 
Dolacaklar

Dolduracaklar
Mustafa

Buna göre öğretmen hangi öğrencinin yanlış yaptığını söyleyecektir?

A) Sinem    B) Zümral  C) Sevde   D) Mustafa

 FİİLDE ÇATI
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli 

bir fiildir?

A) Kayboldu dediğin kol saati geçen gün kitaplıkta du-

ruyordu.

B) Her sabah kahvaltıdan önce evimizin yanındaki 

parkta yarım saat koşuyorum.

C) Arabamızın lastiği patladığı için kamp yerine iki 

saat gecikmeli vardık.

D) Okulumuzun yanında üç odalı şirin bir daire kirala-

mıştık.

6. Aşağıdaki cümlelerin nesnesine göre çatı özellikleri 

yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Gecenin bir yarısı telefonum çalınca önemli bir 

şey var sandım. (Geçişli)

 Düne kadar bir şeyi yokken birden yataklara dü-

şecek kadar hastalandı. (Geçişsiz)

 Hava aşırı sıcak olduğu için hepimiz çok susa-

mıştık. (Geçişli)

 Ben gelmeyeli eski mahallemizde ne çok şey de-

ğişmiş. (Geçişsiz)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

7.   I. Uzun süredir görmediği eski dostuna sıkı 

  sıkıya sarıldı. 

II. Vaktiniz varsa size cevabını çok merak ettiğim 

birkaç soru soracağım.

III. Acil paraya ihtiyaçları olduğu için o güzelim ara-

bayı bedavaya satmışlar.

IV. Polisin uzun uğraşları neticesinde mahalleliyi 

tedirgin eden hırsızlar yakalandı.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi 

geçişli fiildir?

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

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem geçişli hem 

geçişsiz fiil vardır?

A) Öğretmenimiz bu konuyu bize anlatmış fakat ben 

hiç hatırlamıyorum.

B) Onu bu konuda birçok kez uyardım ancak benim 

sözlerimi dinlemedi.

C) Salondaki kanepeye uzanmış, iki saat sonra ancak 

uyanabilmiş.

D) Dün onunla bir çay bahçesinde buluştuk, zor da 

olsa onu birlikte çalışmaya ikna ettim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnesine göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Amcamla sabahleyin bahçeden domates topladık.

B) Yağmurdan sonra her taraf toprak kokardı.

C) Otobüs dolu olduğu için durakta durmadı.

D) Koşarak geldiği için çocuk fena terlemiş.
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1. 
Ablamın sınavı kazanmasına hepimiz çok sevinmiştik.

Bu cümlenin çatı özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Öznesine göre Nesnesine göre

A) Etken Geçişli

B) Etken Geçişsiz

C) Edilgen Geçişli

D) Edilgen Geçişsiz

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken ve geçişli bir fiildir?

A) Toplantıda söylediğim sözlerin bir kısmı yanlış anlaşıldı.

B) Çok basit gibi görünen bu işi yaparken nedense çok zorlandım.

C) Babam her zamanki gibi bugün de hava kararmadan eve geldi.

D) Oda çok soğuduğu için açık olan pencereleri biraz önce kapattım.

3. 
Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya, 

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya 

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.

Bu dizelerdeki fiilin çatı özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Geçişli - Etken B) Etken - Geçişsiz  C) Geçişsiz - Edilgen D) Edilgen - Geçişli

4.  I. Babam gibi ablam da Erciyes Üniversitesinde işletme okumuştu.

II. Annem de çalışmaya başladığı için küçük kardeşime teyzem bakıyor.

III. Oyuncağını elinden alınınca çocuk, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.

IV. Geçen günkü maçı çok önemli bir işim olduğu için izleyememiştim.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiiller geçişsizdir?

A) I ve II. B) I ve IV.   C) II ve III.   D) III ve IV.
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5. 
Geçen hafta sonu _______________________.

Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa 

oluşan cümlede edilgen çatılı fiil olur?

A) arkadaşlarımla sinemaya gitmiştim.

B) yapılan sınavın sonuçları ilan edildi.

C) evden dışarı adımımı atmadım.

D) başlayan kitap fuarı bu hafta sona eriyor.

6. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği ata-

sözünde çatı özelliği aranmaz?

A) 
Kaymağı seven, mandayı yanında 
taşır.

B) 
Deveyi yardan uçuran bir tutam 
ottur.

C) 
Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış 
günü.

D) 
Rüşvet kapıdan girince insaf baca-
dan çıkar.

7. Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmama-

lıdır.

Bu cümlenin yüklemi nesnesine göre - - - - fiil, öznesi-

ne göre - - - - fiildir.

Bu cümlede sembollerle gösterilen yerlere yazıl-

ması gereken kelimeler hangi seçenekte doğru 

verilmiştir?

A) geçişli etken

B) geçişli edilgen

C) geçişsiz etken

D) geçişsiz edilgen

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hazırlandı“ fiili 

etken çatılı olarak kullanılmıştır?

A) Gösterinin yapılacağı salon günler öncesinden ha-

zırlandı.

B) Sınıflardaki panolar bu ay okumanın önemiyle il-

gili hazırlandı.

C) Çıkış saati yaklaşınca bürodaki çalışanlar çıkmak 

için hazırlandı.

D) Misafirleri evlerine bırakmak için on dakika önce 

iki araç hazırlandı.

9. Aşağıdaki ilanların hangisinde yer alan fiil etken 

çatılıdır?

A) 
Mağazamızdan aldığınız ürünler en geç iki gün 

içinde adresinize teslim edilir.

B) 
İş değişikliği nedeniyle mağazamızdaki ürünler 

yarı fiyatına satılmaktadır.

C) 
Kırmızı etiketli ürünlerde bir alana bir bedava 

kampanyası devam ediyor.

D) 
Bundan sonra mağazamız hafta sonları 22.00’de 

kapatılacaktır.
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1.  I. Dün yaşanan olaylardan evde kimsenin haberi yoktu.

II. Onları ziyarete gittiğimizde bize kapıyı evin en küçük çocuğu açtı.

III. Yaklaşık iki aydır evdeki televizyon ve bilgisayar bozukmuş.

IV. Kamp alnına vardığımızda ilk iş olarak çadırları kurduk.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde çatı özelliği aranmaz?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin nesnesine göre durumu yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Dün bir fırsatını bulup otelin yanındaki alışveriş merkezini gezdik. (Geçişli) 

 Köpeklerin geldiğini gören çocuklar hızla uzaklaştı. (Geçişsiz)

 Yarın bir işin yoksa seninle Ahmet’i ziyarete gidebiliriz. (Geçişli)

 Böyle bir fırsatı değerlendirmediğin için sonra çok üzüleceksin. (Geçişsiz)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) ●  B)    C)    D) 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi edilgen çatılıdır?

A) O mesajların bazılarını ona ben gönderdim. 

B) Çevresindeki hemen hemen herkese borçlanmış.

C) Ailenin tüm sorumluluğunu o genç yaşta yüklenmiş.

D) Onların pek de iyi niyetli olmadığı sonradan anlaşılmış.

4. 
Dışarı çıkmak istemediğini söyleyerek akşama kadar evde oyalandı.

Bu cümlede yer alan fiille ilgili hangi seçenekte yapılan değerlendirme doğrudur?

A) Etken, geçişli bir fiildir.      B)  Edilgen, geçişsiz bir fiildir.

C) Etken, geçişsiz bir fiildir.     D)  Edilgen, geçişli bir fiildir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatı özelliği doğru belirtilmiştir?

A) Adam çok yorulduğunu söyleyip yol kenarındaki ağacın dibine oturdu. (Geçişli-Etken)

B) Gördüğümüz bu güzel manzara karşısında hepimiz çok duygulandık. (Geçişsiz-Edilgen)

C) Ödül töreni, yaşanan teknik sıkıntılar sebebiyle uzadı biraz. (Geçişsiz-Etken)

D) Hava muhalefeti sebebiyle yapılamayan program ileri bir tarihe ertelendi. (Geçişli-Edilgen)
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6. Fiilde çatı ile ilgili hangi seçenekte yapılan açıkla-

ma yanlıştır?

A) Yüklemdeki işi yapan bir özne varsa o cümle etken 

çatılıdır.

B) Bir cümlenin yüklemi nesne alabilen bir fiilse o 

cümle geçişli olur.

C) Edilgen fiiller kullanıldığı cümleye göre geçişli de 

geçişsiz de olabilir.

D) Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz.

7. I. Akranlarının çoğunun üniversite okuduğunu 

öğrenince hırslanmış.

II. Sık sık arızalandığı için cep telefonunu değiştirmiş.

III. Eğitimi tamamlayan her bir kursiyere katılım 

belgesi verilmiş.

Numaralanmış cümlelerin öznesine göre çatı 

özelliği hangi seçenekte doğru yazılmıştır?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Etken Etken Edilgen

B) Edilgen Etken Edilgen

C) Edilgen Edilgen Etken

D) Etken Edilgen Etken

8.  I. Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter.

II. Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez.

III. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

IV. Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte 

yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) I. cümle nesnesine göre geçişsizdir.

B) II. cümle öznesine göre etken fiildir.

C) III. cümle nesnesine göre geçişlidir.

D IV. cümlede çatı özelliği aranmaz.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçişli fiil vardır?

A) Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner, aşarım;

 Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı 

 Bir dakika araba yerinde durakladı.

C) Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 

 Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.

D) Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 

 Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu.

10. Bu çocuklarla oyun oynarken gerçekten çok eğ-

leniyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısına göre bu 

cümleyle aynı özelliklere sahiptir?

A) Ehliyet aldığım için ben de trafikte araba kullana-

biliyorum.

B) Bir süredir küs olan iki eski dost, öğretmenlerinin 

ricası üzerine barışmış.

C) Denetimler sonucu standartlara uygun olmadığı 

belirlenen lokantalar kapatıldı.

D) Memleketteki teyzemi her hafta olmasa da iki haf-

tada bir mutlaka arıyorum.
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1 - 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Kasabamızın evleri genelde hammaddesi su, saman ve toprak olan kerpiçtendir. (II) Şehirdeki gibi beton yı-

ğınlarını bulamazsınız bu kasabada. (III) Evlerin kapılarında kentlerde olduğu gibi kalın kilitler göremezsiniz. (IV) 

Her kapının üzerinde bir ip bulunur. İpi çeken herkes kapıyı açıp içeri girebilir burada. Düğünlerde, sünnetlerde 

sokak boyunca masalar kurulur, kasabanın belli başlı yemekçileri kazanlarla yemek pişirirler. Elinde eldiven olan, 

gömlekli, siyah papyonlu garsonlar göremezsiniz şehirdeki gibi. Yemek mi dağıtılacak çağır Sütçü Ahmet Abinin 

oğullarını. Masa mı taşınacak seslen Hüseyin emmiye yollasın torunları. Gerçekten de komşuluk işte burada ken-

dini gösteriyor.

1. Parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

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

2.  I. Şehirdeki gibi beton yığınlarını bulamazsınız bu kasabada.

II. İpi çeken herkes kapıyı açıp içeri girebilir burada.

III. Evlerin kapılarında kentlerde olduğu gibi kalın kilitler göremezsiniz.

IV. Her kapının üzerinde bir ip bulunur.

Parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiiller nesnesine göre geçişlidir?

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

3. Parçada geçen “Elinde eldiven olan, gömlekli, siyah papyonlu garsonlar göremezsiniz şehirdeki gibi.” cümlesinin 

çatı özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir.

B) Öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişlidir.

C) Öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişsizdir.

D) Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişlidir.

4. 
Fiil kök ya da gövdelerine “-l” veya “-n” eki getirilerek fiiller edilgen hâle getirilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir fiil vardır?

A) Otobüs arızalanınca yolcular da aşağı indirildi.

B) İşlerin istediği gibi yapılmadığını öğrenince sinirlendi.

C) Yaşadığı son olaylardan sonra az da olsa akıllanmış.

D) Geçen gün bir saatte iki kilo balık yakalamış.
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5. Paragrafın anlatımıyla ilgili hangi seçenekte yapı-

lan açıklama yanlıştır?

A) Deyimlere yer verilmiştir.

B) Öyküleme anlatım tekniği tercih edilmiştir.

C) Anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır.

D) İkilemelerden yararlanılmıştır.

6. Metnin anlatımında hangi duyuyla ilgili ayrıntıya 

yer verilmemiştir?

A) Dokunma B) Tatma

C) Duyma D) Görme 

7. Metinde geçen altı çizili cümlenin çatı özellikleri 

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Etken - Geçişli  B) Etken - Geçişsiz

C) Edilgen - Geçişli D) Edilgen - Geçisşiz

8. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte 

yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) I. cümlede çatı özelliği aranmaz.

B) II. cümlenin fiili öznesine göre etkendir.

C) III. cümledeki fiil edilgen çatılıdr.

D) IV. cümlenin fiili nesnesine göre geçişlidir.

9. Metinde geçen numaralanmış cümlelerle ilgili yapılan,

● VI. cümle nesnesine göre geçişsizdir.

 VII. cümle öznesine göre etken fiildir.

 VIII. cümle nesnesine göre geçişli fiildir.

 IX. cümle öznesine göre edilgen fiildir.

açıklamalarından hangi sembolle gösterilen yanlıştır?

A) ● B)  C)  D) 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili etken çatılıdır?

A) Misafirler geleceği için evin her tarafı iyice temiz-

lendi.

B) Sınav esnasında kimsenin birbiriyle konuşmaması 

gerektiği hatırlatıldı.

C) Anma programının açılışında ünlü şairin en sevilen 

şiirleri okundu.

D) Bardağı kırdığı için annesinin kendine kızacağını 

düşünen çocuk kapının arkasına saklandı.
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5 - 9. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Mayıs ayının bir cumartesi günüydü. (II) O zamanlar okullar saat 13.00’te hafta tatiline girerdi. (III) Okul da-

ğıldıktan sonra kitaplarımı bisikletin arkasındaki seleye bağlayıp okuldan ayrıldım. (IV) İlçenin içinden geçip 

köy yoluna sapınca çantalı küçük radyomu boynuma asıp açtım. (V) Ağır ağır bisikletle gidiyordum. (VI) İçimde 

okulla, dersler le, yalnızlık dolu yaşamımla çevredeki böcek, kuş sesleri ve yeşillikler bütünleşiyordu. (VII) Git-

tikçe uzaklaşan ilçeden köye doğru yaklaşıyordum. (VIII) Kanlıpınar yokuşunu geçtikten sonra bisikleti iniş aşağı 

saldım. (IX) Yokuşta çok terlemi şim. (X) Hava da inadına sıcak mı sıcak! (XI) Ama şimdi de serin serin rüzgârlar 

esmeye başladı.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Otobüsümüz iki saat gecikmeli de olsa konaklayacağımız otele vardı.

B) Birkaç haftadır benim evdeki bilgisayarım da bozuktu.

C) Belki yetişebilirim diye hareket eden otobüsün ardından koştum.

D) Sınavının çok iyi geçmediğini söylemesine rağmen iyi bir lise kazandı.

2.   I. Bir insanda en önem verdiği şey güvendi.

II. Ailem bana her zaman her konuda güvendi.

Numaralanmış cümlelerin yüklemine göre türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Fiil cümlesi Fiil cümlesi

B) Fiil cümlesi İsim cümlesi

C) İsim cümlesi Fiil cümlesi

D) İsim cümlesi İsim cümlesi

3. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerine göre türleri yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Daha dün hava sıcak olmasına rağmen bugün oldukça soğuktu. (Fiil cümlesi)

	Hafta sonu olduğu için iki alışveriş merkezi de çok kalabalıkmış. (İsim cümlesi)

	Ciddi bir sakatlık yaşayınca futbolu genç yaşta bıraktı. (Fiil cümlesi)

	Bu mağazanın ürünleri diğer mağazanın ürünlerinden de pahalıydı. (İsim cümlesi)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede yanlışlık yapılmıştır?

A) ●  B) 	 	 	 C) 		 	 	 D) 

4.   ● Merakla beklenen derbi maç yarım saat sonra başlayacak.

● Geçen gün bize emlakçının gösterdiği dubleks daire satılıkmış.

● Bakanlık, yoğun talep olunca başvuru süresini çarşambaya uzatmış.

● Kardeşim şu sıralar çevresinde gördüğü her şeyle ilgili garip sorular soruyor.

● Üzerine giydiği kırmızı paltonun rengi sanki biraz soluktu.

Yazdığı her fiil cümlesi için 10 puan alacak bir öğrenci yukarıdaki cümleleri yazdığında kaç puan alır?

A) 20  B) 30   C) 40   D) 50

 CÜMLE TÜRLERİ
YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER



S.B. Türkçe

125

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?

A) Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eli-

ne kılıç vermektir.

B) Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirler-

le savaşmak zorunda kalır.

C) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının gö-

receği eğitime bağlıdır.

D) Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini par-

çalamaktan daha zordur.

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem isim cüm-

lesi hem fiil cümlesi vardır?

A) Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin 

ayakları bile yoktur.

B) Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek 

başkalarına ışık verir.

C) Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir 

zafer arzusu yatar.

D) Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir; ilerleye-

mediğiniz takdirde gerilersiniz.

7. Aşağıda  cümlelerin yükleminin türüne göre duru-

muyla ilgili bir etkinlik verilmiştir.

İsim c. Fiil c.

İsim cümlesi Fiil cümlesi

Konser bitip de biz 
eve vardığımızda 
vakit çok geçti.

Daha önce kimseye 
söylememiştim ara 
sıra şiir yazdığımı.

Konu kapsamının geniş olmasına 
rağmen sorular kolaydı.

İsim c. Fiil c.
●  

Bu etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembo-

le ulaşılır?

A) ● B) 	 C) 		 D) 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan 

yere getirilecek “yakındı” kelimesi cümleyi fiil cüm-

lesi yapar?

A) Yaşlı kadın, kızının kendisiyle yeterince ilgilenme-

diğinden __________

B) Oturduğu daire ile çalıştığı bina birbirine çok _____

C) Uzak gibi duran bu iki köy araçla gidince aslında 

çok __________

D) İki arkadaşın evleri arasındaki mesafe yürünebile-

cek kadar birbirine __________

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir?

A) Dün akşam tam maç saatinde mahallemizin elekt-

riği kesildi.

B) Adam benim söylediğim adresi cebinden çıkardığı 

bir kâğıda yazdı.

C) Genç adam yanındaki çantadan bir dosya çıkarıp 

görevliye uzattı.

D) Vakit çok geç olduğu için çarşıdaki dükkânlar kapa-

lıydı.
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1.   I. Ben de tahmin etmemiştim bu işin böyle sonuçlanacağını.

II. Sınıfta öğretmenlerinin anlattıklarını daha dikkatli dinlemelisin artık.

III. Konuyla ilgili yetkililerin bir açıklama yapması bekleniyor.

IV. En kısa zamanda onunla bu konu hakkında konuşacağım.

Numaralanmış cümlelerin hangileri devrik cümledir?

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

2. Aşağıdaki cümlelerde devrik cümleler kurallı hâle getirilerek yeniden yazılmıştır.

● Onunla bu işi devam ettiremeyeceğimizi sen de anladın sonunda.

 Onunla bu işi devam ettiremeyeceğimizi sonunda sen de anladın.

	Raporu bu kadar hızlı hazırlayacağını tahmin etmemiştik hiçbirimiz.

 Hiçbirimiz raporu bu kadar hızlı hazırlayacağını tahmin etmemiştik.

	Bizim de ona söyleyecek bir iki çift lafımız olacak tabi ki.

 Tabi ki bizim de ona söyleyecek bir iki çift lafımız olacak.

	Seminer sonunda konuşmacıya birkaç kişi soru sordu sanırım.

 Sanırım konuşmacıya birkaç kişi soru sordu seminer sonunda.

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede yanlışlık yapılmıştır?

A) ●  B) 	 	 	 C) 		 	 	 D) 

3.   I. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi iki gün içinde verebiliriz ancak.

II. Hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayın gelişmesine şaşırdık.

Numaralanmış cümlelerden kurallı cümle olanlar +, olmayanlar – ile gösterildiğinde hangi seçenekte verilen-

ler doğru olur?

I. Cümle II. Cümle

A) – +

B) – –

C) + +

D) + –

4.   I. Gün çekildi pencerelerden;

II. Aynalar baştan başa tenha.

III. Ses gelmez oldu bahçelerden;

IV. Gök kubbesi döndü siyaha.

Numaralanmış dizelerin hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

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

 CÜMLE TÜRLERİ
YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLELER
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5. 
Annem çalışmaya başlayacağı için bu haftadan iti-

baren kardeşimi ben bırakacağım okuluna.

Bu cümlenin yükleminin yerine göre durumunun 

değişmesi için hangi kelimeler yer değiştirmelidir?

A) bırakacağım - okuluna

B) bu haftadan itibaren - ben

C) okuluna - ben

D) kardeşimi - bırakacağım

6. 
Sizinle biraz konuşmak, yaşadığımız sıkıntıları 

paylaşmak istiyorum vaktiniz varsa.

Bu cümle ile ilgili hangi seçenekte yapılan değer-

lendirme doğrudur?

A) Devrik bir isim cümlesidir.

B) Kurallı bir fiil cümlesidir.

C) Devrik bir fiil cümlesidir.

D) Kurallı bir isim cümlesidir.

7. 
Yüklemi sonda yer almayan cümlelere devrik 

cümle denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya örnek 

gösterilebilir?

A) Köpeklerin geldiğini fark eden çocuklar sağa sola 

kaçıştı.

B) Yarından itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir dü-

şüşler yaşanacak. 

C) Yarışmacıların o kadar hazırlığının boşa gitmesine 

üzüldüm en çok da.

D) Böyle zor bir görevi hakkıyla yerine getirdiğimiz 

için çok mutluyuz.

8. Aşağıdaki kişilerin hangisinin söylediği cümlede 

hem kurallı hem devrik cümle vardır?

A) 
Onunla karşılaşmadık bir daha fakat 
son sözleri hiç aklımdan çıkmıyor.

B) 
Kuru ağaç dalları topladık ve büyük bir 
ateş yaktık.

C) 
Adama yardımcı olmaya çalıştık, adam 
yardım istemediğini söyledi.

D) 
Başımıza gelmeyen kalmadı yolda, bir 
saatlik yol üç saat sürdü neredeyse.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine 

göre diğerlerinden farklıdır?

A) Ağacın dalları meyvelerin çokluğundan yere deği-

yordu.

B) Programın iptal edildiğini bize kimse haber verme-

di.

C) Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan halledebili-

riz bu işi.

D)  Konukların bir kısmı, İstanbul’a ilk kez geldiğini 

söyledi.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Her zamanki gibi sabah erkenden onunla yola çıkmıştık.

B) Biz duraktan otobüse bindiğimizde otobüs ağzına kadar doluydu.

C) Bize ilettiğiniz sorunlarla ilgili en geç iki gün içinde tarafınıza dönüş sağlanır.

D) Tok olduğumu söyleyince yemek konusunda ısrar etmedi.

2.   I. Bu sene İstanbul’a hemen hemen hiç kar yağmadı.

II. Yeni taşındığımız ev okulumuza uzaktı.

III. Haftaya kadar hiçbir şirkette bilet yokmuş.

Numaralanmış cümlelerin anlamlarına göre özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Olumlu Olumsuz Olumlu

B) Olumlu Olumlu Olumsuz

C) Olumsuz Olumsuz Olumlu

D) Olumsuz Olumlu Olumsuz

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem olumlu hem olumsuz cümle vardır?

A) Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış. 

B) Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.

C) Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var.

D) Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.

4.   I. Onların elinde de buna benzer bir malzeme yokmuş.

II. Çok iyi geçtiğini söylediği sınavdan beklemediği bir not aldı.

III. Beni ne kadar zorlasanız da bu konuda size bir şey anlatmayacağım.

IV. Caddedeki trafik bu akşam sabaha göre çok daha yoğundu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan cümleler olumludur?

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

 CÜMLE TÜRLERİ
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre olum-

suzdur?

A) 
Onunla karşılaşmadık bir daha fakat 
son sözleri hiç aklımdan çıkmıyor.

B) 
Kuru ağaç dalları topladık ve büyük bir 
ateş yaktık.

C) 
Adama yardımcı olmaya çalıştık, adam 
yardım istemediğini söyledi.

D) 
Başımıza gelmeyen kalmadı yolda, bir 
saatlik yol üç saat sürdü neredeyse.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu ol-

duğu hâlde anlamca olumsuzdur?

A) 
Onunla karşılaşmadık bir daha fakat 
son sözleri hiç aklımdan çıkmıyor.

B) Kuru ağaç dalları topladık ve büyük bir 
ateş yaktık.

C) 
Adama yardımcı olmaya çalıştık, adam 
yardım istemediğini söyledi.

D) 
Başımıza gelmeyen kalmadı yolda, bir 
saatlik yol üç saat sürdü neredeyse.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamına göre 

olumsuz cümle vardır?

A) Ey sevdiğim bir gün bana 
 Yar demedin yar demedin

B) Dağlar seni delik delik delerim 
 Kalbur alır toprağını elerim 

C) Odası toz olmuş dolabı duman
 Uyan kömür gözlüm uykudan uyan

D) Sen ağladın canım, ben ise yandım
 Dünyayı gönlümce olacak sandım

8. Aşağıda anlamlarına göre cümlelerle ilgili bir etkinlik 

verilmiştir.

Olumlu C. Olumsuz C.

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle

Mağazadaki ürünler 
indirime girince hızla 
tükendi.

Onun bize her konu-
da yardımcı olacağın-
dan şüphem yok.

Bu öğrencilerin gelecekte iyi işler 
yapacağından ümitsiz değilim.

Olumlu C. Olumsuz C.

●  

A) ● B) 	 C) 		 D) 

9.   I. Yâr deyince kalem elden düşüyor. 

II. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.

III. Lambada titreyen alev üşüyor. 

IV. Ask kâğıda yazılmıyor Mihriban.

Numaralanmış dizelerle ilgili hangi seçenekte ya-

pılan değerlendirme yanlıştır?

A) I. dizede kurallı bir cümle vardır.

B) II. dizede hem olumlu hem olumsuz cümle vardır.

C) III. dizedeki cümle fiil cümlesidir.

D) IV. dizede olumlu bir cümle vardır.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bankada sıra beklemek istemediğim için faturaları otomatik ödemeye verdim.

B) Bu kadar kısa sürede böyle bir inşaatın bitirilmiş olması gerçekten inanılmaz.

C) Hastaneden aldığım randevuyu bile unutmuşum yoğunluktan.

D) Öğretmenliğimin ilk yıllarında ben de böyle ufak tefek hatalar yapıyordum.

2.   I. Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer.

II. Başkalarının hürriyetini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

III. Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim.

IV. Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak çok güçtür.

Numaralanmış cümlelerin hangileri yapısı bakımından özdeştir?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre sıralı cümledir? 

A) Bu aralar nefes almadan çalışıyorum çünkü haftaya sınavlar başlıyor.

B) Dışarı çıkıp biraz hava almak, kafamı dağıtmak istiyorum.

C) Bu işlerin onun sandığı kadar kolay olmadığını anlattım, o anlamak istemedi.

D) Onun bugünkü görüşmemizi unutacağı aklıma gelmişti.

4. 
Bir sonraki hafta ________________________

Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa oluşan cümle yapısına göre tek yüklemli olur?

A) yapılacak program için hazırlıklar şimdiden başladı.

B) başlayacaktık fakat bazı terslikler yaşandı.

C) istediğimiz tüm malzemeler hazır olur.

D) sizinle bu konuları tekrar ele alalım.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağlacı olan cümledir?

A) Az mal kan yutturur, çoğu birbirini güttürür.

B) Düşüne düşüne örmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

C) Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.

D) Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur.

 CÜMLE TÜRLERİ
YAPISINA GÖRE CÜMLELER
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6. 

Ömrünü seyahatle geçirenler, 
birçok otelci bulur ama dostluk 
kuramaz.

Bu cümlenin yapısına göre türü aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Bağlacı olan cümle

B) Birden çok yüklemli cümle

C) Fiilimsi bulunan cümle

D) Tek yüklemli cümle

7.   ●  Tek yüklemi vardır.

● İçinde fiilimsi yoktur.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan cümle 

bu özelliklere sahiptir?

A) Sabah kahvaltı yapmadığımız için öğleye doğru 

çok acıkmıştık.

B) Daha düne kadar bu adamların köşede küçük bir 

marketleri vardı.

C) Üniversiteyi bu sene bitiriyorum, seneye de iş ha-

yatına atılacağım.

D) Şiddetli fırtına; çatıların uçmasına, ağaçların devril-

mesine yol açmıştı.

8. (I) Çocuklar için fast-food tüketimi konusunda çok 

daha dikkatli olmak gerekiyor. (II) Çocuğa “Yeme!” de-

mek, yediği lokmayı saymak, çocuğu sınırlamak prob-

lemi daha da büyütür ve problemin zararlarını derin-

leştirir. (III) En temel ihtiyacımız olan beslenmeyi 

kalıba sokup sınırlamak, çözüm olmaz. (IV) Çocuk her 

davranışında olduğu gibi beslenme alışkanlıklarında 

da söylediklerinizden çok yaptıklarınızdan etkilenir.

Numaralanmış cümlelerin hangisi yapısına göre 

diğerlerinden farklıdır?

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

9. Aşağıdaki kişilerin hangisinin söylediği cümle 

bağlacı olan cümledir?

A) 
Bu konsere gitmeyi çok ama çok iste-
dim, işim yüzünden gidemedim.

B) 
Meğerki adam bizim söylediğimiz her 
şeyi gidip ona anlatıyormuş.

C) 
Hafta sonu bizim eve sınıftan bazı 
arkadaşlarım da gelecek.

D) 
Öğretmenimiz sınıfa girdi ve ödevleri-
mizi çıkarmamızı söyledi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, ortak öge 

olarak kullanılmıştır?

A) Yağmur yağdığı için çocukları eve çağırdım fakat 

gelmek istemediler.

B) Seyirciler, tiyatro oyununu çok beğendiler ve oyun-

cuları uzun süre ayakta alkışladılar.

C) Ahmet, babaannesini ziyarete gitmiş, kadıncağız 

onu görünce çok sevinmiş.

D) İki gün önce de aynı soruyu sormuştum, yine kim-

se tam cevap vermemişti.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalk.

B) Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

C) Tok iken ekmek yiyen, mezarını dişiyle kazar.

D) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

2.  I. Ahmet’in boyu sınıftaki öğrencilerin hepsinin boyundan uzundu.

II. Altın fiyatları geçen hafta bir anda çok yükseldi.

III. Yeni aldığımız araba, öncekine göre oldukça rahattı.

Numaralanmış cümlelerin yüklemine göre türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) İsim cümlesi Fiil cümlesi İsim cümlesi

B) Fiil cümlesi İsim cümlesi Fiil cümlesi

C) İsim cümlesi İsim cümlesi Fiil cümlesi

D) Fiil cümlesi Fiil cümlesi İsim cümlesi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre olumsuz cümledir?

A) Ona ne kadar ısrar ettiysek de gelmeyeceğim diye inat etti.

B) Geçen günkü yağmurda dedesinin iki serasını da sel basmış.

C) On aracın karıştığı trafik kazasında bir kişinin bile burnu kanamadı.

D) Bugün hava insanın nefes almasını zorlaştıracak kadar bunaltıcıydı.

4.  I.  Herkes tarafından doğru kabul edilen şeyler, büyük olasılıkla yanlıştır.

II. Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız.

Numaralanmış bu iki cümle aşağıdaki özelliklerin hangisi bakımından birbirinden farklıdır?

A) Yükleminin yerine göre     B)  Yükleminin türüne göre

C) Anlamına göre     D)  Yapısına göre

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan cümle devriktir?

A) Seyahatimizin son günlerinde birkaç kişi gribe yakalandı.

B) İşin acemisi olduğumuz için başta biz de bilmiyorduk ne yapacağımızı.

C) Konuyla ilgili en yakın zamanda basın mensuplarına detaylı bir açıklama yapacağız.

D) Son deneme sınavındaki matematik soruları gerçekten çok zordu.

 CÜMLE TÜRLERİ
GENEL TEKRAR - 1
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6. 
Günümüzde en önemli çevre sorunlarından 

biri de hava kirliliğidir.

Bu cümleyle ilgili hangi seçenekte verilen bilgi 

doğru değildir?

A) Anlamına göre olumludur.

B) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir.

C) Yükleminin yerine göre kurallı cümledir.

D) Yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Çocuklukta temizliğin önemi kavratılmamış 

birey, bütün yaşamında bu önemi anlayamaz 

ve temiz olma adına pek bir gayret gösteremez. 

(II) Yemeklerden önce ellerini yıkama alışkanlı-

ğını çocukken edinemeyen kişi, yetişkinlikte de 

bunu edinemez. (III) Eğer sosyal bir ortamday-

sa mahcup olmamak için yıkar fakat yalnızken 

ellerini yıkama gereği duymaz. (IV) Banyo yap-

manın önemini çocukken kavrayan biri, yıkan-

mak için çok sık banyo yapar ama bu alışkanlığı 

olmayan birey, eşinin veya başka birinin dayat-

masıyla banyo yapar.

7. Numaralanmış cümlelerin hangisi yapısı bakımın-

dan diğerlerinden farklıdır?

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

8. Parçada geçen “Yemeklerden önce ellerini yıkama 

alışkanlığını çocukken edinemeyen kişi, yetişkinlikte 

de bunu edinemez.” cümlesiyle ilgili hangi seçe-

nekte verilen bilgi doğrudur?

A) Anlamına göre olumsuz cümledir. 

B) Yapısına göre birden çok yüklemli cümledir.

C) Yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

D) Yükleminin yerine göre devrik cümledir.

9. 
Herkesin istediğini yapabileceği bir yerde hiç 

kimse istediğini yapamaz.

Bu cümle için söylenen,

I. Olumlu bir cümledir.

II. Birden çok yüklemli cümledir.

III. Kurallı bir cümledir.

IV. Fiil cümlesidir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

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

10.  I. Benim yârim yaylalarda oturur.

II. Ak elini soğuk suya batırır.

III. Demedim mi nazlı yârim ben sana?

IV. Çok muhabbet tez ayrılık getirir.

Numaralanmış dizelerin hangisi yükleminin yeri-

ne göre diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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1 - 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Firavunların mumyaları bir mağara içerisindeki gizli bir mezarlıkta bulunmuştur. (II) O dönemin mumyalama 

tekniği sayesinde binlerce yıl sonra bile hâlâ yüzleri tanınabilir şekilde kalan 40 kadar mumya çıkartılmıştır. (III) 

Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu mezarlıkta duvarlara çizilen hiyerogliflerden anlaşılmaktadır. (IV) O dö-

nemin insanları öldükten sonra tekrar dirileceğini düşünüyordu ve tüm parasını mumyalama işlemi için saklıyor-

du. (V) Çünkü ölümden sonra bedenlerine ihtiyaçları olacaktı.

1. Numaralanmış cümleler yapılarına göre ikişerli eşleştirildiğinde kaç numaralı cümle dışta kalır?

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

2. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır?

A) I. cümle yapısına göre tek yüklemli cümledir.

B) II. cümle anlamına göre olumlu cümledir.

C) III. cümle yükleminin yerine göre kurallı cümledir.

D) IV. cümle yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

3. Parçada geçen “Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu mezarlıkta duvarlara çizilen hiyerogliflerden anlaşılmakta-

dır.” cümlesiyle ilgili yapılan hangi değerlendirme doğrudur?

A) I. cümleyle aynı yapı özelliğine sahiptir.

B) Anlamına göre olumsuzdur.

C) Yükleminin türüne göre diğer dört cümleden farklı özelliğe sahiptir.

D) Yükleminin yerine göre II ve IV. cümleden farklıdır.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan cümleyle ilgili yay ayraç içinde verilen bilgi yanlıştır?

A) Daha önce bu konuda bize herhangi bir uyarı yapılmadı. (Olumsuz cümle)

B) Geçen hafta vizyona giren bu film, arkadaşların söylediğinden de güzelmiş. (Olumlu cümle)

C) Senin gibi vefalı ve eski bir dostumu düğünüme davet etmez miyim hiç? (Olumsuz cümle)

D) Ona en çok ihtiyacımızın olduğu dönemlerde bile bizi yalnız bırakmamış değil. (Olumlu cümle)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kuruyup gider.

B) Bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

C) Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.

D) Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.

 CÜMLE TÜRLERİ
GENEL TEKRAR - 2
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6. 

Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu 

hedefe ulaştıramayan okçudan daha ba-

şarılı değildir.

Bu cümlenin özellikleri hangi seçenekte doğru ve-

rilmiştir?

A) Olumlu-kurallı-bağlacı olan -isim cümlesi

B) Olumsuz-kurallı-fiilimsi bulunan-isim cümlesi

C) Olumsuz-kurallı-tek yüklemli-fiil cümlesi

D) Olumlu- devrik-birden çok yüklemli-isim cümlesi

7. I. Geçmişteki acılarımıza gülümseyerek baktığı-

mız anda büyümüşüz demektir.

II. Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğre-

ten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

Bu iki cümle aşağıdakilerin hangisi bakımından 

birbirinden farklıdır?

A) Yapısına göre  B) Yükleminin yerine göre

C) Anlamına göre D) Yükleminin türüne göre

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemli dev-

rik bir isim cümlesidir?

A) Kapılar erkenden açılmıştı çocuklar dışarıda üşü-

mesin diye.

B) Seminerin başlamasına yarım saat kala seminer 

yapılacak salon bomboştu.

C) Benden izin almadan dolabıma bir şey koyma bun-

dan sonra.

D) Bugün Ankara’da hava çok daha sıcaktı önceki 

günlere göre.

9.  I. Görmedin sen bizim mavi suları. 

II. Karlar eriyince kırar yuları. 

III. Köpük olur beyaz, sel olur sarı; 

IV. Hele taştan taşa dökülsün de gör

Numaralanmış dizelerin hangisi yükleminin yeri-

ne göre diğerlerinden farklıdır?

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

10. (I) Kendilerine ait özel kıyafetleri olmayan meddahlar, 

her şekle ve kılığa girerler. (II) Başlangıçta süngü, tuğ 

ve teberzin gibi simgeleri bulunan meddahların gü-

nümüzde aksesuarları değişmiştir. (III) Bugün med-

dahlar, omuzlarında bir mendil ve bir değneği akse-

suar olarak kullanmaktadırlar. (IV) Mendil ile zaman 

zaman terini silen meddah, bu aksesuarından çeşitli 

tiplemeleri canlandırmada, değişik ses taklitlerini 

yapmada yararlanır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi yükleminin tü-

rüne göre diğerlerinden farklıdır?

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

11.  ● Sade ama güzel bir törenle dünya evine girdi.

● Konuşamadık onunla bu akşam, ikimiz de çok 

yoğunduk.

● Elindekinin kıymetini bilmeyen, elindekini de 

kaybedebilir.

Aşağıdakilerin hangisi, bu cümlelerin herhangi 

birinin yapı özellikleriyle ilgili değildir?

A) Tek yüklemli cümle

B) Bağlacı olan cümle

C) Fiilimsi bulunan cümle

D) Birden çok yüklemli cümle
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1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Misafire karşı sergilenen gönülden paylaşmak duygusunu, samimi bir karşılamayı, sevgi ve saygıdaki cömertli-

ği Anadolu kültürüne ve insanına yabancı olanlar anlamakta zorluk çeker. (II) Bencilliğin, yabancılaşmanın, kabu-

ğuna çekilmenin yaygınlaştığı bir dünyada Anadolu misafirperverliğinin varlığını sürdürüyor olması kadim toprak 

olmanın şanına da yakışan olmaktadır. (III) Çok yoksul da olunsa konuğa vermek için ayrılmış bir yorgan döşek, 

konuğun önüne sermek için özel sofra bezleri vardır mutlaka. (IV) Bir ev yaptırılırken bir odanın misafir odası olarak 

düşünülmesi, evde odalardan birinin bu adı taşıması, geleneğimizin yerleşikliğinin göstergesidir. Köylerde bunun 

için misafir evleri yapılmıştır. Anadolu misafirperverliği insan odaklı bir anlayışın ürünü olup insana verilen değerin 

en güzel örneklerinden birisidir. Bu konuya yönelik şu tespitler önemli: “…Anadolu halkı, misafirliğe verdiği değeri 

‘Tanrı misafiri’ olarak kavramlaştırmıştır. Gelenektir; her şeyin en iyisi, en güzeli, en yenisi çıkarılır misafirin önüne. 

Yaşlı veya genç olması çok önemli değildir. Misafir emanettir kendisine. Bu gözle bakar; korur, kollar, evindeymişçe-

sine rahat etmesini sağlar.”

Anadolu insanı gülen gözlerle karşılar sizi. Ellerinizi ellerinin içine alıp sallamaya başlar. Farklı dil ya da dinden olmak 

özünde çok farklılık taşımaz Anadolu insanı için. Anadolu halkının konukseverlikleri üst boyuttadır. Göreneklerine 

göre misafirin davetlisi de davetsizi de birdir. Avludaki, dairedeki, evdeki en iyi yer konuklara ayrılmıştır. Bir misafirin 

“yedi hayır’”getirdiğine inanılır. Misafir ayrılırken ziyaretinin sürekli hatırlanması için bir hediye verilmesi adettendir.

1. Parçanın konusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Anadolu insanının misafirperverliği

B) Anadolu insanını diğer insanlardan ayıran belli başlı özellikler

C) Geleneklerin Anadolu insanı açısından önemi

D) Anadolu insanının misafiri sevmesinin sebepleri

2. Parçada geçen aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Köylerde bunun için misafir evleri yapılmıştır.

B) Anadolu insanı gülen gözlerle karşılar sizi.

C) Farklı dil ya da dinden olmak özünde çok farklılık taşımaz Anadolu insanı için.

D) Göreneklerine göre misafirin davetlisi de davetsizi de birdir.

3. Parçada geçen “Anadolu misafirperverliği insan odaklı bir anlayışın ürünü olup insana verilen değerin en güzel ör-

neklerinden birisidir.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Olumlu, tek yüklemli, devrik, fiil cümlesi

B) Kurallı, olumsuz, birden çok yüklemli, isim cümlesi

C) Fiilimsi bulunan, olumlu, kurallı, isim cümlesi

D) Olumsuz, kurallı, fiilimsi bulunan, fiil cümlesi

4. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

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

 CÜMLE TÜRLERİ
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5 - 7. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Dünyadaki yaşamın varlığı suya bağlıdır. (II) 

Güneş ısısı suyu buharlaştırır. (III) Buharlaşan su, 

damlacıklardan oluşan bulutlar hâlinde atmosfer-

de kümelenir. (IV) Bu kütleler yeterli bir büyüklüğe 

ulaşınca yağmur, dolu ya da kar hâlinde yeryüzüne 

iner ve yaşamın sürmesini sağlar. (V) Buna yağış 

denir, suyun toprağı işlemesi de bu süreçte olur. 

(VI) Bitkiler suyu topraktan soğurur ve bunun be-

lirli bir bölümünü terleme denen bir süreç sonu-

cunda tekrar atmosferde bırakır. (VII) Buharlaşma, 

yağış ve terleme su çevrimini oluşturan unsurlardır.

5. Numaralanmış cümleler yapılarına göre ikişerli 

eşleştirildiğinde kaç numaralı cümle tek kalır?

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

6. Parçada geçen altı çizili cümleyle ilgili hangi seçe-

nekte yapılan değerlendirme yanlıştır?

A) Anlamına göre olumludur.

B) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir.

C) Yükleminin türüne göre isim cümlesidir.

D) Yükleminin yerine göre kurallı cümledir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi parçada geçen 

“Dünyadaki yaşamın varlığı suya bağlıdır.” cümlesiy-

le anlamına göre farklı özelliğe sahiptir?

A) O kadar kişiye davetiye gitmesine rağmen progra-

ma katılım çok azdı.

B) Onların sizden kaynaklı herhangi bir sıkıntısı ola-

cağını sanmıyorum.

C) İnsanlara pak de güvenilmemesi gerektiğini bir 

kez daha anlamış oldum.

D) Geçen hafta sinemaya giderken onları da çağır-

mamış değiliz.

8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Bir litre kolada yer alan ve aşağı yukarı 400 

kalori diyebileceğimiz enerji özellikle çocuk-

luktan başlayarak şişmanlık, obezite gibi pek 

çok kilo rahatsızlığına sebep oluyor. (II) Bunun 

yanında fast food tüketimi ile de özdeşleşen 

kolanın bu tip yiyeceklerin tüketimini arttır-

ması bu kilo problemini daha da pekiştiriyor.  

(III) Kola, içildiği andan itibaren kan şekerinizi mu-

azzam bir biçimde yükseltiyor ve vücudunuzun 

yağ depolama mekanizmasını aktif hâle getir-

mesine sebep oluyor. (IV) Kan şekerindeki bu ani 

yükselme elbette ki ardından ani bir düşüşe yerini 

bırakıyor ve bu şekilde gerçekleşen dalgalanmalar 

öncelikle kalp ve damar hastalıkları olmak üzere 

pek çok alanda hastalıkların baş göstermesine se-

bep oluyor. (V) Elbette zararlı etkisi sadece kan şe-

keri ve şişmanlıkla sınırlı kalmıyor.

8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek ola-

bilecek bir cümle yoktur?

A) Tek yüklemli cümle 

B) Birden çok yüklemli cümle

C) Bağlacı olan cümle 

D) Fiilimsi bulunan cümle

9. Numaralanmış cümlelerin hangisi anlamına göre 

diğerlerinden farklıdır?

A) II. B) III. C) IV. D) V.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuyu hem anneme anlattım uzun uzun hem babama.

B) Evlerimiz yan yana olduğu için bazen onlar bize, bazen biz onlara gideriz.

C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…

D) Böyle çalışırsan ne sınavı kazanabilirsin ne de başka bir şeyi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocuklar az önce bahçede top oynuyorlardı.

B) İnsanlar, kendilerine yapılmasını istemedikleri davranışları başkasına yapabiliyorlar.

C) Kuşlar, bugün yuvalarından bir bir uçtular.

D) Kollarım bu ağır poşetleri taşımaktan çok yoruldu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı.

B) Adam içeri giremediği için çok sinirlendi ve oturup ağlamaya başladı.

C) Öğretmenimiz verdiği ödevleri her hafta ilk derste mutlaka kontrol eder.

D) İşçiler, yağmur yağsa da çalışmaya devam ediyorlardı.

4.   I. Annem ve ben birazdan alışveriş yapmak için dışarı çıkacağız.

II. Birçok kişi bu kararın mağduriyetlere yol açacağını söylüyor.

III. Bahçedeki erik ağaçları, şubat ayında çiçek açmışlardı.

IV. O kadar kişi arasından sadece iki kişi sonuçlara itiraz etmişti.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde özne - yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?

A) 
Kardeşim basket oynamayı, ben ise 
futbol oynamayı seviyorum.

 B)  Çalışma masamın üstündeki çiçek-
ler birkaç gündür sulamadığım için 
kurudular.

C) 
Sinemaya bazen, tiyatroya ise hemen 
hemen hiç gitmiyorum.

 D)  
Onun bu işi başaracağına dün de 
bugün de inanıyorum.

 ANLATIM BOZUKLUKLARI
ÖZNE VE YÜKLEMLE İLGİLİ YANLIŞLIKLAR 

ÖZNE - YÜKLEM UYUMSUZLUĞU
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-

ğu vardır?

A) Ahmet ve Sami, ne olursa olsun bu işin peşini bı-

rakmamalılar.

B) Konuyla ilgili hiç kimsenin fikri sorulmadığı için 

sıkıntı yaşandı.

C) Yarın ben müsaitim, fırsat olursa ablan ve sen zi-

yaretime gelebilirsin.

D) Telefonumun şarjı bittiği için bugün kimseyi ara-

yamadım. 

7. 
Başlangıçta, ____________bizim böyle zor bir işi 

başarabileceğimize inanmamıştı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelime-

lerden hangisi getirilirse cümlede anlatım bozuk-

luğu olmaz?

A) hepsi B) herkes

C) çoğu insan D) kimse

8. 
Belediye tarafından yaptırılan kültür merkezinin 

inşaatı bitti ve hizmete girdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğuyla ilgili hangi se-

çenekte yapılan değerlendirme doğrudur?

A) Özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu 

vardır.

B) Yüklem eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu 

vardır.

C) Özne - yüklem uyumsuzluğu vardır.

D) Cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur.

9. 
Bu hafta sonu sen, ben ve komşumuzun kızı 

Ayşe birlikte sinemaya _________________

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden 

hangisi getirilirse anlatım bozukluğu olmaz?

A) gidersiniz B) gidelim

C) gidecekler D) gitsen 

10.   ● Özne - yüklem uyumsuzluğu

● Yüklem eksikliği

● Özne eksikliği

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen sebep-

lerden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllerini dün 

aldılar.

B) Her sabah olduğu gibi bu sabah da annem, babam 

işe; ben ise okula gittim.

C) Hasta olduğu için birkaç öğrenci bugünkü sınava 

katılamamışlar.

D) Maç yaparken çocuğun bacağı kırıldı ve hastaneye 

götürüldü.
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1. 
Şimdiki gençlerin büyük bir kısmı teknolojiye ilgi duyuyor ve seviyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer tamlayıcısı eksikliği     B)  Zarf tamlayıcısı eksikliği

C) Nesne eksikliği     D)  Tamlama yanlışlığı 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) Yarın yürürlüğe girecek bu uygulamalar, özel ve kamu hastaneleri için geçerlidir.

B) Okulumuz kültürel ve sportif başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

C) İlkbahar ve yaz aylarında ilçemizin nüfusu daha da artmaktadır.

D) İnsan isterse evde, iş yerinde, otobüste, tatilde kısacası her yerde kitap okuyabilir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir öge eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmenimiz bizi yanına çağırdı ve çok önemli tavsiyelerde bulundu.

B) Ahmet amca bizi çok sever ve her zaman güvenirdi.

C) Bebek uyuduğu için odaya sessizce girdi ve eşyalarını alıp sessizce çıktı.

D) Bu tarz yiyecekler beni rahatsız eder, bu yüzden pek sevmem.

4.   I. Gazetenin bu sayfalarını ekonomi ve spor haberleri için ayırdık.

II. Bir süre sonra olay yerine birçok polis ve askerî araç gelmişti.

III. Çocuklar, bugün size niteleme ve belirtme sıfatlarını anlatacağım.

IV. Bilimsel ve sanatsal çalışmalarımızı bu atölyelerde yapıyoruz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

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

5.   I. Ben de sizin gibi korku ve romantik filmleri seviyorum.

II. Küçük çocuk, annesine sarıldı ve doya doya öptü.

III. Yaşı genç olmasına rağmen herkes onu seviyor ve saygı gösteriyordu.

Numaralanmış cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?

A) Zarf tamlayıcısı eksikliği     B)  Nesne eksikliği

C) Tamlama yanlışlığı     D) Yer tamlayıcısı eksikliği

 ANLATIM BOZUKLUKLARI
YARDIMCI ÖGE EKSİKLİĞİ - TAMLAMA YANLIŞLIĞI
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6. 
Ailem beni her zaman destekledi, yalnız bırak-

madı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için 

hangi seçenekteki değişiklik yapılmalıdır?

A) “Ailem” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

B) “Beni” kelimesi “her zaman” ifadesinden sonraya 

alınmalıdır.

C) “Bırakmadı” kelimesi “bırakmadılar” şeklinde yazıl-

malıdır.

D) “Yalnız” kelimesinden önce “hiçbir zaman“ ifadesi 

getirilmelidir.

7. 
Torunlarımı çok severim ve zaman 
zaman hediyeler alırım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Tamlama yanlışlığı

B) Yer tamlayıcısı eksikliği

C) Nesne eksikliği

D) Zarf tamlayıcısı eksikliği

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-

ğu vardır?

A) Kitapları çantama koydum, istediği-

niz zaman size verebilirim.

B) Bu olayın kişi ve toplumsal etkileri 
üzerinde bir araştırma yapmayı düşü-
nüyorum.

C) Yaşlı adam nihayet evini kiraya ver-
meye razı olmuştu.

D) Program sona ermemişti fakat izleyi-
ciler salonu terk etmeye başladı.

9. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarının se-

bepleri yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Ablam beni çok sever ve her konuda yardımcı 

olurdu. (Yer tamlayıcısı eksikliği)

 Müşterilerden biri tabloya uzun uzun baktı ve 

satın aldı. (Nesne eksikliği)

 Özel ve devlet okulu öğretmenleri bu haktan ya-

rarlanabiliyor. (Tamlama yanlışlığı)

 Ona bu konularda kaç kez uyarılarda bulundum 

fakat dinlemedi. (Zarf tamlayıcısı eksikliği)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-

ğu vardır?

A) Kardeşim şu sıralar kültürel ve tarih kitaplarına me-

rak saldı.

B) Annem hastalandığı için kardeşimi okula ben bıra-

kacağım.

C) Sınava girecek öğrencilere girişte kısa bir sunum 

yapıldı.

D) Bu konuda sadece size değil herkese büyük görev-

ler düşüyor.
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1. 
Mahallemizdeki eski binalar yıkılıp yerine yenilerini yaptılar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerin hangisidir?

A) Çatı uyuşmazlığı     B)  Anlam belirsizliği

C) Öge eksikliği      D)  Tamlama yanlışlığı

2. 
Burada yaşayan insanlar temel ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması gerekir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) “Karşılanması” kelimesi yerine “giderilmesi” kelimesi getirilmelidir.

B) “İnsanlar” kelimesi “insanların“ şeklinde değiştirilmelidir.

C) “Bir an önce” kelimesi “temel” kelimesinden önceye alınmalıdır.

D) “Burada” kelimesi “buradaki” şeklinde değiştirilmelidir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) Kitaplarımı, aceleyle çıktığım için evde unutmuşum.

B) Arabayı servise verdiğimiz için hastaneye taksi ile gittik.

C) Çocukları, çimlere basmamaları konusunda birkaç kez uyardık.

D) Elbiselerini dün akşam ütüleyip dolaba yerleştirdim.

4.   I. İki günde bu kadar siparişi hazırlayıp kargoya vermek mümkün değil.

II. Bu kadar güzel yemek yapmasını ona annesi öğretmişti.

III. Garson çocuğa da bir miktar bahşiş vermemi rica etti.

IV. Sınava başvuru yapamadım çünkü evraklarım hazır değildi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?

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

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?

A) Bizim mahalledeki manavcıda kışın da yaz meyvelerini bulabilirsiniz.

B) Kuralları ihlal eden sürücülere trafik polisleri ceza kesiyordu.

C) Kardeşim Murat, her zamanki gibi ödevlerini son güne bırakmıştı.

D) Bozulan arabayı tamir etmek için bir taksiciden yardım istedik.

 ANLATIM BOZUKLUKLARI
EK YANLIŞLIKLARI - ÇATI UYUŞMAZLIĞI - ANLAM BELİRSİZLİĞİ - 

NOKTALAMA EKSİKLİĞİ - BAĞLAÇ YANLIŞLIĞI
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6. I. Toplanan yardım malzemelerini bir kamyona 

yükleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

II. Ona yarım saat dil döktük çünkü onu bu işe ikna 

etmeyi başardık.

III. Telefonunu az önce çalışma masasının çekme-

cesinde görmüştüm.

Numaralanmış cümlelerdeki anlatım bozuklukları 

aşağıdakilerin hangisiyle ilgili değildir?

A) Anlam belirsizliği

B) Noktalama eksikliği

C) Çatı uyuşmazlığı

D) Bağlaç yanlışlığı

7. 
Şefin söylediği işi öğlen olmadan bitirmiş_______

başkalarına da yardım etmişti.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaç-

lardan hangisi getirilirse cümlede anlatım bozuk-

luğu olmaz?

A) ama B) çünkü

C) üstelik D) hâlbuki

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-

ğunu gidermek için virgül kullanılmalıdır?

A) Çocuk odasını toparladıktan sonra dinlenmek için 

yatağa uzandı.

B) Bilgisayarını bozduğu için mahcubiyet hissediyordu.

C) Yönetici site sakinlerinin bu taleplerini bir kâğıda 

not alıyordu.

D) Mahalledeki gençler bir araya gelip bir gençlik der-

neği kurdu.

9. Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun se-

bepleri yay ayraç içinde belirtilmiştir.

● Kardeşini geçen gün markette alışveriş yapar-

ken görmüştüm. (Anlam belirsizliği)

 Genç doktorun bu sözlerine bir anlam vereme-

mişti. (Noktalama eksikliği)

 Olayın üstünden birçok zamanlar geçmesine 

rağmen acısı hâlâ dinmemişti. (Çatı uyuşmazlığı)

 Sınavlara vaktinde çalışması konusunda onu 

uyardım ve beni dinlemedi. (Bağlaç yanlışlığı)

Buna göre hangi sembolle gösterilen cümlede 

yanlışlık yapılmıştır?

A) ● B)  C)  D) 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuklu-

ğu vardır?

A) Sınav sonucunu öğrendiğimizde hepimiz gerçek-

ten çok sevinmiştik.

B) Gençlerin bu konuda desteklenip teşvik edilmeleri 

daha doğru olur.

C) Kış günlerinde gündüzler kısa olduğundan dük-

kânlar erkenden kapanıyordu.

D) Tur şirketinden memnun kalmamıştık çünkü onlar 

verdikleri sözleri tutmamışlardı.
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1.  I. Konu, detaylı bir şekilde araştırılıp konuyla ilgili bir rapor hazırlanacak.

II. Her genç gibi o da futbol oynamasını çok seviyordu.

III. Annem çayı az, kahveyi ise hiç sevmezdi.

Numaralanmış cümlelerden anlatım bozukluğu olanlar +, olmayanlar – ile gösterildiğinde hangi seçenekte 

verilenler doğru olur?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) + + –

B) – – +

C) – + +

D) + – –

2. 
Çocukluğumdan beri macera ve tarihî romanları okumayı çok severim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatı uyuşmazlığı    B) Ek yanlışlığı

C) Tamlama yanlışlığı    D) Yer tamlayıcısı eksikliği

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne - yüklem uyumsuzluğu vardır?

A) Bir fırsat bulup yarın sabah sen ve ben onu ziyarete gidelim.

B) Gözlerim dün akşamdan beri çok fena yanıyorlar.

C) Seminer hafta sonu olunca birçok veli katılamamıştı.

D) İşin aslının anlatıldığı gibi olmadığına kimseyi ikna edemedik. 

4.  I. Yarından itibaren batıdaki illerde hava sıcaklığı artması bekleniyor.

II. Küçük ağacın altında annesinin gelmesini bekliyordu.

III. Yağmurlu havalarda sahilde dolaşmasını çok seviyorum.

IV. Geçen hafta okula gidemedim hatta çok hastaydım.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki anlatım bozukluğunun sebebi aynıdır?

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

 ANLATIM BOZUKLUKLARI
GENEL TEKRAR - 1
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-

luğu yapılmıştır?

A) Yarın teslimatı yapılacak koliler depoya istiflenip 

deponun kapısını kilitledik.

B) Matematik sınavından düşük puan aldığım için çok 

üzüldüm.

C) Dün kırtasiyeden aldığım kitaplardan birini Enes’e, 

diğerini Tayfun’a verdim.

D) Yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara ve-

rilmişti.

6.  
Herkes bu konuda sana çok güvendi, 

senin başaramayacağını düşünmedi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğuyla ilgili hangi 

seçenekte yapılan değerlendirme doğrudur?

A) Özne eksikliği vardır.

B) Noktalama eksikliği vardır.

C) Eksik kullanılan ek vardır.

D) Tamlama yanlışlığı yapılmıştır.

7. 
Kütüphaneden ödünç alınan kitapların 

iki hafta içinde teslim etmek gerekir.
Hatice

Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları Ayşe 

ve sen yaparsın.
Esra

Dünkü meseleyi onunla paylaşmayın, 

pek güvenmiyorum doğrusu.
Ahmet

İyice araştırılmadan bir şey söylenmesi 

doğru olmaz.
Sami

Kimin söylediği cümlede anlatım bozukluğu yoktur?

A) Hatice’nin B) Esra’nın

C) Ahmet’in D) Sami’nin

8. Aşağıdaki cümlelerde eksik olan ögeler yay ayraç 

içinde verilmiştir.

I. İşime çok önem veririm ve en iyi şekilde yapa-

rım. (Nesne)

II. Okuldan çıktıktan sonra o evine, ben babamın 

yanına gittim. (Yüklem)

III. Onu dün ofisine çağırmış ve güzel bir iş teklifin-

de bulunmuş. (Zarf tamlayıcısı)

IV. Öğrencilerin talepleri yerine getirildi, bu yüz-

den çok mutlu oldular. (Özne)

 Buna göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?

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

9. 
Önümüzdeki hafta yapılacak sınavda kişi ve bel-

gisiz zamirden de soru gelecekmiş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 

hangisiyle giderilebilir?

A) “Hafta” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

B) “Sınavda” kelimesinden önce “olan” kelimesi geti-

rilmelidir.

C) “Kişi” ve “belgisiz” kelimeleri birbiriyle yer değişti-

rilmelidir.

D) “Ve” kelimesinden önce “zamiri” kelimesi getiril-

melidir.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun sebebi yanlış verilmiştir?

A) Bakkalcı Ahmet amca, sabah çok erken saatlerde dükkânını açardı. † Ek yanlışlığı

B) Sonbaharın gelmesiyle ağaçlardaki yapraklar da döküldüler. † Özne-yüklem uyumsuzluğu

C) Vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz bu mekânlara çöp atmayın, temiz tutun. † Yer tamlayıcısı eksikliği

D) İhtiyacımız olan malzemeleri bir kâğıda yazıp temin edilmesi için ona 

verildi.

† Çatı uyuşmazlığı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Genç yaşta ailenin tüm sorumluluğu onun omuzlarına binmişti.

B) Bozulan musluğu tamir etmek için öğleden sonra tamirci gelecek.

C) İşten anlayan anlamayan herkes, ortaya konan çalışmayla ilgili eleştiri yapması doğru değil.

D) Vaktin varsa eşyaları taşırken sen de ona yardım edebilirsin.

3. Aşağıdaki cümleler, anlatım bozukluğu giderilerek yeniden yazılmıştır.

I. Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti.

 Hiç kimse okula gelmedi, herkes geziye gitti.

II. Ünlü sanatçının düğününe birçok davetliler katılmıştı.

 Ünlü sanatçının düğününe birçok davetli katılmıştı.

III. Evdeki işlerin bir kısmını sen, bir kısmını da o halleder.

 Evdeki işlerin bir kısmını sen halledersin, bir kısmını da o halleder.

IV. Bugün çok yoruldum fakat ay sonu olduğu için işler yoğundu.

 Bugün çok yoruldum hâlbuki ay sonu olduğu için işler yoğundu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

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

4. 
Bu sene kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha da ağırlık verdik mademki insanlar yine de memnun olmuyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne - yüklem uyumsuzluğu   B)  Bağlaç yanlışlığı

C) Öge eksikliği      D)  Tamlama yanlışlığı

 ANLATIM BOZUKLUKLARI
GENEL TEKRAR - 2
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 

uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu 

vardır?

A) Birçok insan,  İstanbul’da yaşamanın çok zorlaştı-

ğından söz ediyorlardı.

B) İnsanların yapmakta zorlandığı bu işi sen ve ben 

kolayca halledebiliriz.

C) Çiçekler, uzun süre su dökülmediği için maalesef 

kurumuş.

D) Kimse bu genç adamın böyle bir şey yapabileceği-

ni tahmin etmemişti. 

6. I. Dün akşam seni birkaç kez telefonla aradım fa-

kat bir türlü ulaşamadım.

II. İyi bir lisede okumak istiyorsanız sınavdan iyi 

bir puan almalısınız.

III. Koca okulda sadece iki öğrenci şiir okuma yarış-

masına katılmak istemişler.

IV. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kimse-

nin fikrini sormadan karar vermiş.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım 

bozukluğu vardır?

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

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizli-

ği vardır?

A) Annem kardeşimin ödevlerine yardımcı olmamı 

istedi.

B) Sınıfımıza geldiğinden beri derslerde daha çok 

gürültü olmaya başladı.

C) Bugün yapılan sınavın sonuçlarının iki gün içinde 

açıklanması bekleniyor.  

D) Son yaptığımız toplantının tutanaklarını bana da 

gönderebilir misin?

8. 
O kitapları geçen hafta sınıftakilere göstermek 

için getirmişti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek 

için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalı-

dır?

A) “O” kelimesinden sonra virgül getirilmelidir.

B) “Hafta” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır.

C) “Sınıftakiler” kelimesi “sınıftaki öğrenciler” şeklin-

de değiştirilmelidir.

D) “Getirmişti” kelimesi “getirdi” şeklinde yazılmalıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozuk-

luğu yoktur?

A) Telefonumu çantama koymuştum fakat şimdi bu-

lamıyorum.

B) Hafta sonu ders çalışmam lazım ama sınavlarım 

başlayacak.

C) Bizim üst katımıza geçen hafta bir öğretmen taşındı.

D) Balıkları güzelce temizleyip pişmeye hazır hâle ge-

tirildi.
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1. Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir.

• Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.

• Kişi adlarından sonra gelen “teyze, dayı, amca…” gibi akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. 

UYARI: Akrabalık ifade eden kelimeler lakap ya da saygı amacıyla kullanılırsa büyük harfle başlar. 

• Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar. 

• Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. 

Buna göre,

I. Yarın tüm yurtta Cumhuriyet bayramı etkinlikleri düzenlenecek. 

II. LGS, 1 Haziran 2019 cumartesi günü sorunsuz bir şekilde yapıldı. 

III. Arkadaşımla Kadıköy ilçesinde buluştuk ve hasret giderdik. 

IV. Uzun zaman sonra Suat amcamla oturup muhabbet etme fırsatı buldum. 

cümlelerinden  hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

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

2.   ● Dil ve edebiyat dergisinin yeni sayısını çok beğendim.

● Komşumuzun ineği sarıkız, günde on beş litreye yakın süt veriyormuş.

● Uzun süre Rusya’da kaldığı için rusçası çok iyidir.

Bu cümlelerde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklı yazım yanlışlığı yapılmamıştır?

A) Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.

B) Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar.

C) Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar.

D) Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar.

3. (I) İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. (II) İstanbul Topkapı Sarayı’ndan sonra son devirde yapılmış sarayların 

en ünlüsüdür. (III) Doğubeyazıt İlçesi’nin 5 km doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan saray, Osman-

lı İmparatorluğu’nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısıdır. (IV) 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin 

örneklerinden olduğu kadar sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

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

YAZIM KURALLARI
BÜYÜK HARFLERİN YAZILIŞI
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4. Şairlere verdiği ilham kadar sahip olduğu efsaneler ile 

de insanları şaşırtan Kız Kulesi,

                                   I

 İstanbul boğazının hemen giriş kısmında 

              II

bulunmaktadır. Sarayburnu ile Salacak’ın 

                                                 III

ortasında kalan bölgede boğaz sularının arasında ko-

numlandırılmıştır. Anadolu Yakası’na

                                    IV

yaklaşık iki yüz metre uzaklıktaki bir adacığın üzerin-

dedir.

Bu metinde numaralanmış bölümlerin hangisinde 

yazım yanlışlığı yapılmıştır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin 

kullanımıyla ilgili yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Ziya Gökalp caddesi yol yapım çalışması nedeniyle 

trafiğe kapatılmış.

B) Ablamın doğum günümde bana Van kedisi hediye 

etmesine çok sevindim.

C) İç Anadolu’da yarından itibaren yoğun kar yağışı 

etkili olacak.

D) Bir işimi halletmek için yarın akşam Ankara’ya gide-

ceğim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan 

yere getirilecek “pazartesi” kelimesi büyük harfle 

başlamalıdır?

A) Arkadaşım her _________ sınıfımızdaki öğrencilere 

çikolata ısmarlardı.

B) Bugün_________ olduğu için sabahleyin bayrak tö-

reni yapılır.

C) Kardeşim 9 Temmuz _________  günü on bir yaşına 

girecek.

D) Her ayın ikinci_________ günü liseden arkadaşla-

rımla burada buluşuyoruz.

7.   I. Kahvedekilerin deli Hasan dedikleri bu adam,  

  orta yaşlı zayıf biriydi.

II. Anneler günü dolayısıyla okulumuzda yapılan 

programda ben de bir şiir okudum.

III. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ile Ege Deni-

zi’ni bağlayan önemli bir su yoludur.

IV. Ben askerdeyken Murat isimli Karadenizli bir 

yüzbaşımız vardı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım 

yanlışlığı yoktur?

A) I ve III. B) I ve IV.

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili 

kelimenin yazımı yanlıştır?

A) Kurban Bayramı yaklaştığı için uçak bileti de oto-

büs bileti de bulmakta zorlandık.

B) Kaplumbağa terbiyecisi tablosu rekor fiyata alıcı 

bulmuştu.

C) Geçen gün bir arkadaşımın elinde Dergâh dergisi-

nin son sayısını görmüştüm.

D) Yarın akşam Yeşilay Derneği tarafından organize 

edilen bir programa katılacağım.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de“ bitişik yazılmıştır?

A) Gecenin bu saatinde böyle bir mesele için insan rahatsız edilir mi?

B) En geç iki sene içinde kentsel dönüşüme giren daireler sahiplerine teslim edilecek.

C) Böyle sıcak bir havada insan sığınabileceği bir ağaç gölgesi arıyor.

D) Size dün verdiğim kitapta en az elinizdeki kitap kadar güzeldir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu konuyu daha önceki toplantıda da konuşmuştuk değil mi?

B) Bu konuyu daha önce ki toplantıdada konuşmuştuk değil mi?

C) Bu konuyu daha önceki toplantıda da konuşmuştuk değilmi?

D) Bu konuyu daha önce ki toplantıda da konuşmuştuk değilmi?

3.   I. Şehir dışında olduğum için yarın ____ davetinize icabet edemeyeceğim.

II. Bir şeye ihtiyacın olduğunda bize haber ver ____ yardımcı olabilelim.

Numaralanmış cümlelere getirilecek “ki/-ki”lerin ayrı mı bitişik mi yazılacağı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Ayrı Bitişik

B) Bitişik Ayrı

C) Bitişik Bitişik

D) Ayrı Ayrı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ifadenin yazımında yanlışlık vardır?

A) Ders çalışmayıp sorumsuz davranarak niçin geleceği mi tehlikeye atayım?

B) Soğuk mu soğuk bir kışın ardından nihayet ilkbahar kendini göstermişti.

C) Senin en sıkışık zamanlarımızda bize yaptığın o yardımları unutur muyuz?

D) Bugün matematik sınavının olduğunu sen de mi unuttun yoksa?

5. 
Yarışmanın yapılacağı salonda_________________________.

Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlede yazım yanlışlığı yapılmış olur?

A) polisler bomba araması yapmış.  B)  bir kişilik bile yer yokmuş.

C) izleyiciler için de yer ayrılmış.  D)  sizin bahsettiğiniz salon kadar genişmiş.

YAZIM KURALLARI
DE/-DE’NİN YAZILIŞI-Kİ/-Kİ’NİN YAZILIŞI-Mİ’NİN YAZILIŞI
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6. Aşağıdakilerden hangisinin söylediği cümlede 

“mi” soru edatının yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

A) 
Önümüzdeki hafta ders sunumunu 
Ayşe’mi yapacaktı?

B) 
Cebindeki parayı tutumlu harcadın mı 
sıkıntı yaşamazsın.

C) 
Masanın üstündeki kırmızı kitabı bana 
uzatabilir misiniz?

D) 
Bir kişinin yardıma ihtiyacı oldu mu tüm 
mahalleli ona yardım etmeye çalışırdı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de” 

veya ek olan “-de”nin yazımında yanlışlık yapılmış-

tır?

A) Adam daire boş kalsa da kirada indirim yapmaya-

cağını söylemiş.

B) Bu iki meselede şirketin geleceği açısından büyük 

önem taşıyor.

C) İşimiz bugün bitmezse yarın da aynı işi yapmaya 

devam ederiz.

D) Talep ettiğiniz ürünlerden elimizde hemen hemen 

hiç kalmadı.

8. Aşağıdaki cümlelerde “ki/-ki”nin doğru mu yanlış mı 

yazıldığı yay ayraç içinde belirtilmiştir.

I. Pikniğe giderken onu da çağırdık hâlbuki o gel-

mek istemedi. (Doğru)

II. Kızcağız öyle heyecanlanmışki sahnede bayıla-

cakmış neredeyse. (Yanlış)

III. Benim saçlarım kardeşimin ki kadar sık ve güzel 

değil. (Doğru)

IV. Köşede ki pastanenin simitleri oldukça lezzetli-

dir. (Yanlış)

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde 

yanlışlık yapılmıştır?

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

9. 
Geçen hafta ki programda açılış konuş-
masını Ahmet Bey mi yapmıştı?

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım 

yanlışlığı yapılmıştır?

A) –ki’nin yazımı

B) –de’nin yazımı

C) Büyük harflerin yazımı

D) Mi’nin yazımı

10. 
Ahmet Sami, bir cümlede bitişik yazması ge-

reken “-de”yi farkında olmadan ayrı yazmıştır.

Ahmet Sami’nin yazdığı bu cümle aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?

A) Eninde sonunda Hatice de onun nasıl biri olduğu-

nu anlayacak.

B) Kimlerin yarışmaya katılacağına öğretmenimiz bu-

gün ilk ders de karar verecek.

C) Ondan istediğim kitapları geç de olsa bana getire-

bilmişti.

D) Bu işin böyle gitmeyeceğini söylemiştim de kimse 

beni dinlememişti.
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1. Aşağıda bazı yazım kuralları verilmiştir.

• Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır. 

• Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde son harfin veya kısaltmanın okunuşu, küçük harflerle yapılan 

kısaltmada ise getirilen eklerde kelimenin okunuşu dikkate alınır. 

• Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Ünlü ressamın gerçek üstü bir anlayışla çizdiği eseri epey beğenildi. 

B) Alacağı aracın 50.000 km.yi fazla olmasını istemiyordu. 

C) Her sınıftan 10’ar kişinin katılacağı etkinlik yarın okul bahçesinde gerçekleştirilecek.

D) Kurumumuz TSK’nin bünyesine yeni bir hava aracı daha kazandırmıştır. 

2. Aşağıda cümlelerde sayıların doğru mu yanlış mı yazıldığıyla ilgili bir etkinlik verilmiştir.

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış

Deneme sınavında 3’üncü olduğu 

için içi içine sığmıyordu.

Kardeşim oniki yaşına geldiğinde 

ben liseyi bitirmiş olacağım.

Öğretmenimiz, sınıf kütüphanesi için herkesin 4'er kitap 

getirmesini istedi.

Doğru Yanlış
●  

Bu etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembole ulaşılır?

A) ●    B)    C)    D) 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Şehir içinde trafik olacağını düşündüğüm için çevreyolundan geldim.

B) Çalışanlar arasında iş birliği olmazsa o kurumda huzur ve başarı olmaz.

C) Birkaç gündür azı dişim ağrıdığı için sıkıntı yaşıyorum.

D) Arkadaşlarının arkasından böyle veryansın etmen doğru değil.

YAZIM KURALLARI
SAYILARIN YAZIMI-KISALTMALARIN YAZIMI- AYRI VE 

BİTİŞİK YAZILMASI GEREKEN KELİMELER
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4. 1746 yılında Rumeli Hisarı’nda çok büyük bir yangın 

çıkmış ve binanın ahşap bölgeleri tamamen kül ol-

muştur. Yaklaşık kırk üç yıl boyunca harap hâlde kalan    

                                   I 

Rumeli Hisarı, 1789 yılında III. Selim tarafından tekrar

            II

restore edilmiştir. Bu restorasyon yaklaşık onsekiz yıl

                                                              III

sürmüş ve 1809’da tamamlanmıştır.
             IV

Bu metinde numaralanmış sayıların hangisinin ya-

zımında yanlışlık yapılmıştır?

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

5. 
Buranın_______________ çok güzeldir, 

mutlaka tadına bakmalısınız.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse yazım yanlışı olur?

A) kuru fasulyesi B) çiğ köftesi

C) kuru yemişi D) tavuk göğsü

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı 

vardır?

A) Evlilik programlarıyla ilgili RTÜK’e izleyicilerden bir-

çok şikâyet geliyormuş.

B) Annem, salona 4 m2’lik yün bir halı alacağını söyledi.

C) Üniversite okuyan ablası İng. kursuna devam edi-

yormuş.

D) Dayılarından biri de ASELSAN’da mühendis olarak 

çalışıyordu.

7.   I. Kardeşim, babamın ona aldığı bilekliği kayıp  

  etmiş.

II. Onun aslında göründüğü gibi biri olmadığını 

Ahmet de fark etmiş.

III. Sonbahar yaklaştığı için köyümüze gelen kırlan-

gıçlar da göç etmişti.

IV. Boş yer bulamadığı için arabayı iki sokak ileriye 

park etmiş.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı 

çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı-

mıyla ilgili yanlışlık vardır?

A) Açıldığından bu yana kütüphanemizi 1.243 kişi zi-

yaret etmiş.

B) Sınıfımızda bu sene de geçen sene olduğu gibi yir-

midört öğrenci var.

C) Milletimiz,  I. Dünya Savaşı yıllarında ciddi sıkıntılar 

yaşamıştır.

D) Ablası 12’nci sınıfa geçtiği için bu sene üniversite 

giriş sınavlarına katılacak.
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1. 
29 Mayıs 1453 tarihi hem Türk hemde dünya tarihi açısından kritik bir tarih olarak kabul edilir. Daha önce Os-

manlı İmparatorluğu tarafından tam yedi kez kuşatılan İstanbul, sonunda 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı İm-

paratorluğu’nun 7’inci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet komutasında fetih edildi.

Bu metindeki yazım yanlışlarını düzeltmek için aşağıdakilerin hangisini yapmaya gerek yoktur?

A) “hemde” kelimesinin sonundaki “-de” ayrı yazılmalıdır.

B) “dünya” kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

C) “7’inci” sayısı “yedinci” şeklinde yazılmalıdır.

D) “fetih edildi” kelimesi “fethedildi” şeklinde yazılmalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A) Arkadaşımın kalemi benim cebimde kalmış.

B) Dost dediğin zor gününde yanında olan kişidir.

C) Sözünü ettiğiniz meselede bu mesele kadar önemlidir.

D) Babam genellikle her gün bu saatlerde işten eve döner.

3. Aşağıdaki tabloda bazı  kelimelerin doğru yazımları verilmiştir.

Kelime Doğru Yazım

● Tonbalığı Ton balığı

 Güleryüz Güler yüz

 Kuzeydoğu Kuzey doğu

 Anadili Ana dili

Buna göre hangi sembolle gösterilen kelimede yanlışlık yapılmıştır?

A) ●    B)    C)    D) 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Her zamanki gibi Hayri Efendi sabah erkenden çayı demlemişti.

B) Şelaleye ulaşmak istiyorsanız Kirazlı Köyü’nden sonra hiç sapmadan 5 km daha gitmelisiniz.

C) Bu hafta sonu arkadaşlarla Galata Köprüsü’ne balık tutmaya gideceğiz.

D) Salondaki herkes ayakta ve coşkuyla İstiklal Marşı’nı okumuştu.

YAZIM KURALLARI
GENEL TEKRAR - 1
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “ki” 

veya ek olan “-ki”nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Dünkü sınavın sonuçları en geç haftaya çarşamba 

açıklanırmış.

B) Söylediğiniz sözlere kırılmış ki kaç gündür sizinle 

konuşmuyor.

C) İnsanlara hak ettiği kadar değer vermek gerekiyor-

muş demekki.

D) Ahmet ki bir zamanlar bu okulun en edepli ve ba-

şarılı öğrencileri arasındaydı.

6. Aşağıdaki cümlelerde kısaltmalara getirilen eklerin 

doğru mu yanlış mı olduğu yay ayraç içinde belirtil-

miştir.

I. NATO’ya üye ülkelerin dış işleri bakanları yarın 

Türkiye’ye geliyor. (Doğru)

II. Bu sene okulumuzdan iki öğrenci TÜBİTAĞ’ın 

proje yarışmasında dereceye girdi. (Yanlış)

III. Son zamanlardaki elektrik kesintileriyle ilgili TE-

DAŞ’dan bir açıklama yapıldı. (Yanlış)

IV. Yarın iki arkadaşıyla beş günlük bir tatil için KK-

TC’ne gidiyormuş. (Doğru)

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde 

yanlışlık yapılmıştır?

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

7. Aşağıdaki kişilerden hangisinin yaptığı açıklama 

doğru değildir?

A) 
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösteri-
lebilir.

B) 
Birden fazla kelimeden oluşan sayılar 
ayrı yazılır.

C) 
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayı-
larla işaret arasında boşluk bırakılmaz.

D) 
Üleştirme sayıları yazıyla değil, rakam-
la belirtilir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru edatı-

nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) Okuduğumdan bir şey anlamıyorum, müzi-
ğin sesini kısabilir misin?

B) Üzerindeki mavi gömleği sana Mustafa mı 
hediye etmişti?

C) 
Sınıftaki arkadaşların damı senin gibi mate-
matikten düşük not aldılar?

D) O bize bir şey söyledi mi bizim yapmama 
şansımız yoktu.

9. I. Yarın yapılması planlanan programda haftaya 

ertelenmiş.

II. Hafta sonu hava yağmurlu olduğu için evimiz 

de oturduk.

Numaralanmış cümlelerde “de/-de”nin doğru mu 

yanlış mı yazıldığı hangi seçenekte doğru veril-

miştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Doğru Yanlış

B) Yanlış Doğru

C) Yanlış Yanlış

D) Doğru Doğru
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1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Çin Seddi, “Dünyanın Ejderhası” olarak bilinen, mimari açıdan hayranlık uyandıran en büyük yapılardan biri ol-

muştur. Bu şaheser 7 temmuz 2007 tarihinde dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilmiş ve UNESCO tarafın-

dan da dünya mirasları listesine kabul edilmiştir. Efsanelere de konu olan bu duvarın yapımına MÖ 221 yılında 

başlanmış ve MS 17’inci yüzyıla kadar Çinliler tarafından devam edilmiştir. Uzun bir inşa süreci olan bu savunma 

duvarının yapımı yaklaşık 2.000 yıl sürmüştür. İnşası sırasında 3 milyona yakın işçi çalıştırılan bu savunma duvarı, 

toplam da 8.851 kilo metre uzunluğuna sahiptir. Po Hay Körfezi kıyısından başladıktan sonra Huhang  Ho nehrini 

ikiye bölerek güney batıya uzanır ve oradan Gobi Çölü’nün güneyinden Batı’ya yönelerek devam eder. Büyük bir 

kısmı tamamlanan duvar en son Ming Hanedanlığı zamanında onarılmıştır.

1. Bu metinde Çin Seddi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Yapımının kaç yıl sürdüğüne   B)  Bulunduğu güzergâha

C) Hangi hükümdar tarafından inşa ettirildiğine D)  Dünya miras listesine ne zaman alındığına

2. Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) Batı’ya    B) toplam da  C) güney batı  D) Po Hay Körfezi

3. Parçada geçen altı çizili cümlede aşağıdakilerin hangisiyle ilgili yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Büyük harflerin kullanımı    B)  Sayıların yazımı

C) Kısaltmaların yazımı     D)  De bağlacının yazımı

4. Parçada geçen “Bu şah eser 7 temmuz 2007 tarihinde dünyanın yedi harikasından biri olarak seçilmiş ve UNESCO ta-

rafındanda dünya mirasları listesine kabul edilmiştir.” cümlesindeki yazım yanlışlığını düzeltmek için aşağıdakiler-

den hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) “şah eser” kelimesi “şaheser” şeklinde yazılmalıdır.

B) “temmuz” kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

C) “tarafındanda “kelimesi “tarafından da “şeklinde yazılmalıdır.

D) “dünya” kelimelerinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı doğrudur?

A) Aslen bir cami olan Tac Mahal, Dünya’nın en çok emek ve para harcanan sayılı yapılarındandır. 

B) Anadolu’dan giden bitkilerin bahçesini süslediği Tac Mahal’in inşasında kullanılan taşlar Çin, Tibet, Sri Lanka, Arap 

coğrafyası ve Afganistan’dan binlerce fille taşınmıştır.

C) Tac Mahal’in kubbesi mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapılmıştır ve caminin yazılarında da Türk hattatların im-

zası bulunur.

D) Dönemin Kralı Şah Cihan, eşi Mümtaz Mahal’in ölümünden sonra ona ithafen Tac Mahal’i yaptırmıştır.

YAZIM KURALLARI
GENEL TEKRAR - 2
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6. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-

vabı yoktur?

A) Kapadokya’ya insan yerleşimi ne zaman başlamıştır?

B) Kapadokya’nın ülke turizmine ne gibi katkısı ol-

maktadır?

C) Kapadokya nasıl oluşmuştur?

D) Hristiyanlar niçin Kapadokya’ya sığınmışlardır?

7. Parçadan Kapadokya ile ilgili aşağıdaki bilgilerin 

hangisine ulaşılamaz?

A) Zamanında ülkeler arasında sosyal, kültürel bir 

köprü vazifesi görmekteydi.

B) Bir zamanlar Hristiyanlığın en önemli merkezlerin-

den biriydi.

C) Hristiyanların çok önem verdiği ve kutsal kabul et-

tiği bir yerdir.

D) Binlerce yıl öncesinin medeniyetine ait izleri ba-

rındırmaktadır.

8. Bu parçada geçen aşağıdaki kelimelerden hangi-

sinin yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) dağının B) hristiyanlığın

C) İllerine D) Dönem’e

9. Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

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

10. Altı çizili cümledeki yazım yanlışlarını düzeltmek 

için hangi seçenekteki kelimede değişiklik yap-

maya gerek yoktur?

A) kiliselerde B) Roma

C) imparatorluğunun  D) hristiyanlar
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Kapadokya, 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan ve Güllü dağının püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak 

tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. İnsan yerleşi-

mi Paleolitik Dönem’e kadar uzanmaktadır. Hititlerin yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde hristiyanlığın 

en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliselerde, bölgeyi Roma imparatorluğunun 

baskısından kaçan hristiyanlar için devasa bir sığınak hâline getirmiştir. Kapadokya, başta Nevşehir olmak üzere 

Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri İllerine yayılmış bir bölgedir. (I) Kapadokya, doğa ve tarihin bütünleştiği bir 

yerdir. (II) Coğrafi olaylar Peribacaları’nı oluştururken tarihi süreçte, insanlar da bu Peribacaları’nın içlerine ev, 

kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. (III) İnsan 

yerleşimlerinin Paleolitik Dönem’e kadar uzandığı Kapadokya’nın yazılı tarihi Hititler ile başlar. (IV) Tarih boyunca 

ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek yolunun da 

önemli kavşaklarından biridir.

6 - 10. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
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1. Aşağıda virgülün bazı işlevleri verilmiştir.

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır.

II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. 

III. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

IV. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonunda kullanılır. 

Buna göre virgül, 

Millî Mücadele’de kazanılan askerî başarılar Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik başarılarla güçlendirilmeye çalışıl-

mıştır. Bu amaçla ekonominin temelini oluşturan mesleki eğitime önem verilmiştir. Mesleki eğitim millîleştirilmeye ça-

lışılmış, mesleki ve teknik eğitim Millî Eğitim Bakanlığının görev ve hizmet alanına alınmıştır. 1934 yılında mesleki eği-

tim planı hazırlanmış ve planda çırak okulları, sanat ve orta sanat okulları, akşam sanat okulları, tekniker okulları, 

mühendis okulları ile gezici köy kursları açılmıştır.

metninde numaralanmış işlevlerinden hangileri için kullanılmıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) Çocuk, elindeki oyuncakları bırakıp işten dönen babasına sarıldı.

B) Peki, bunu kabul ettiğimde benim bu işten ne kazancım olacak?

C) Arkadaşlar, hepinizi yarın yapacağımız seminere davet ediyorum.

D) Hafta sonu hava güzel olursa, arkadaşlarla pikniğe gideceğiz.

3. 14.11.2018 tarihinde saat 14.30’da 5. kattaki salonda Prof. Dr. Mustafa Kuşçu tarafından yapılacak seminer farklı sebep-

lerden dolayı 2. kez iptal edildi.

Bu cümlede nokta kaç farklı görevde kullanılmıştır?

A) 4    B) 5   C) 6   D) 7

4. İki şey akıl hafifliğini gösterir( ) Söylenecek yerde susmak( ) susulacak yerde söylemek( ) 

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretler hangi seçenekte sırasıyla 

doğru verilmiştir?

A) (:) (,) (.)    B) (;) (,) (.)  C) (:) (,) (…)  D) (.) (,) (…)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilebilir?

A) Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar( ) hürriyete layık değildir. 

B) Sanat, toplumsal bir çabadır( ) toplumdan gelir, topluma döner.

C) Bir kişiye yapılmış haksızlık( ) bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

D) Gençliğe üç öğüdüm vardır( ) çalış, çalış, çalış.

NOKTALAMA İŞARETLERİ
NOKTA - VİRGÜL - NOKTALI VİRGÜL - İKİ NOKTA
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6.   ● Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 

  konur.

● Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra 

konur.

● Bir cümlede anlam karışıklığını önlemek için 

kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün bu kul-

lanımlarından herhangi birine örnek yoktur?

A) Bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır, demiş 

atalarımız.

B) Bu maçı kazanmak, liderle aramızdaki puan farkını 

azaltmak istiyorduk.

C) Genç, kadının elindeki paketleri taşımasına yardım 

etmişti.

D) Geçen gün liseden arkadaşlarla buluştuk, geçmiş 

günleri yad ettik.

7. 
Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden 
ayırmak için konur.

Ahmet

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belir-
ten sözlerden sonra konur.

Sami

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur

Hatice

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan 
sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır 
ve araya konur.

Hangi iki kişinin yaptığı açıklama aynı noktalama 

işaretiyle ilgilidir?

A) Ahmet ve Sami’nin B) Sami ve Hatice’nin

C) Hatice ve Esra’nın D) Ahmet ve Esra’nın

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kul-

lanılmıştır?

A) Yarınki deneme sınavı 10.30’da mı başlayacak.

B) İki gün içinde buradaki işimiz de bitmiş olur.

C) 05.01.2019 tarihinde yapılacak düğünümüze siz de 

davetlisiniz.

D) 7. sınıfa giden kardeşi için birkaç kitap alacakmış.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belir-

tilen yere iki nokta getirilmelidir?

A) Fiil ( ) İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir.

B) Kitapsız yaşamak ( ) kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

C) Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız ( ) 

yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırla-

mayınız.

D) Bencil insan ( ) tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç 

gibi kurur gider.
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1. 
(…) 

Dağların eteklerindeki ormanlarda, kimi ürküten kimi neşelendiren bin bir sesin arasında yürürken bir pınar çı-

kıverir bazen insanın karşısına. Serin ve berraktır. Susuzluğunuzu giderir, dinlenirsiniz. Pınarın küçük sesleri bir 

anda ormanın koca gürültüsünü duyulmaz kılar.

Bu metinde üç nokta (…) aşağıdaki işlevlerinden hangisi için kullanılmıştır? 

A) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

B) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

C) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

D) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye 

güç katmak için konur. 

2.   
Diyemem kaç sene, sayamam kaç ay ( )

Unutmak mı ( ) Unut demesi kolay ( )

Bağrımdaki sancı nasıl bir olay ( )

Yâri ele gelin gitmeyen bilmez ( )

Bu dizelerde yay ayraçla belirtilen yerlere getirilecek noktalama işaretleri hangi seçenekte sırasıyla doğru ve-

rilmiştir?

A) (?) (?) (.) (.) (.)    B) (.) (?) (.) (?) (.)

C) (?) (…) (;) (?) (.)    D) (.) (,) (…) (?) (.)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Biz burada istediğimizi yiyip içiyorduk ama ya onlar

B) Hiç aklıma gelmezdi bu çocuğun okuyup da mühendis olacağı

C) Hiç kimse tam olarak bilmiyordu başvurunun ne zaman sona erdiğini, hangi evraklar gerektiğini

D) İşin bu kadar zor olacağını bilseydim böyle son saate bırakmazdım

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

A) Birazdan sen sahneye çıkacaksın, heyecanını yenebildin mi

B) Matematik öğretmenimiz, dün verdiği ödevi ne zaman kontrol edecekmiş

C) Elimizdeki şu işi de yaptık mı işimizin büyük bir kısmını halletmiş oluyoruz

D) Böyle cazip ve güzel bir iş teklifi reddedilir mi hiç kardeşim

NOKTALAMA İŞARETLERİ
ÜÇ NOKTA - SORU İŞARETİ - ÜNLEM İŞARETİ - TIRNAK İŞARETİ
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5. 
Sabahtan beri birçok iş yaptım( ) Ödevlerimi bi-

tirdim( ) kitap okudum( ) test çözdüm( )

Bu cümlenin noktalama işaretleri doğru yerleştiril-

miş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahtan beri birçok iş yaptım; Ödevlerimi bitir-

dim, kitap okudum, test çözdüm.

B) Sabahtan beri birçok iş yaptım: Ödevlerimi bitir-

dim, kitap okudum, test çözdüm…

C) Sabahtan beri birçok iş yaptım. Ödevlerimi bitir-

dim, kitap okudum, test çözdüm.

D) Sabahtan beri birçok iş yaptım: Ödevlerimi bitir-

dim, kitap okudum, test çözdüm!

6. 1927 yılında TBMM’de Atatürk tarafından okunan 

Gençliğe Hitabe Ey Türk Gençliği hitabıyla başlar 

Bu cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisi kullanılmaz?

A) (“ “) B) (.) C) (…) D) (,)

7.   I. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duy- 

  guları anlatan cümle veya ibarelerin so- 

  nuna__________konur.

II. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan ke-

lime veya bölümlerin yerine _________ konur.

III. Özel olarak vurgulanmak istenen sözlerde 

________kullanılır.

Bu açıklamalarda boş bırakılan yerlere yazılması 

gereken kelimeler hangi seçenekte doğru veril-

miştir?

I. Açıklama II. Açıklama III. Açıklama

A) Ünlem işareti Üç nokta Tırnak işareti

B) Soru işareti İki nokta Ünlem işareti

C) Ünlem işareti Tırnak işareti Üç nokta

D) Üç nokta Soru işareti Tırnak işareti

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta yanlış 

kullanılmıştır?

A) Tur rehberi en geç yarım saat sonra M…’e varacağı-

mız söyledi.

B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyun-

dan…

C) ... derken elinde iki valizle orta yaşlı bir adam çıka-

geldi…

D) Yarından itibaren sağlık taraması yapılacakmış be-

beklere, çocuklara, yaşlılara...

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ● ile belirtilen 

yere soru işareti getirilemez?

A) Neden bu kadar çabuk geldiniz(●) İşiniz bitmiş olsa 

da bekleseydiniz orada.

B) 1904(●) yılında ailesiyle İstanbul’a gelen yazar, he-

nüz iki aylık bir bebektir.

C) İnanın ben de anlayamıyorum bu sıralar onun niçin 

böyle asabi olduğunu(●)

D) Son taksidi ödemeniz için size verilen süre yarın mı 

doluyor(●)
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Geçen seneki Türkçe öğretmenimiz de bu yılki öğretmenimiz gibi Kayseri’liydi.

B) Son yıllarda TRT’de çok güzel tarihî diziler yayınlanmaya başladı.

C) 12 Nisan’da oynanacak kupa finalini izlemek için şimdiden rezervasyon yaptırmış.

D) İstanbul’a gelen misafirlerimiz Boğaz’ın güzelliğine hayran kalmışlardı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılan bir noktalama işareti vardır?

A) 1914 - 1918 yılları arasında yaşanan I. Dünya Savaşı’nda halkımız birçok kahramanlık göstermiştir.

B) 20/12/2014 tarihinde doğan kardeşime Hatice Esra ismini koyduk.

C) Murat, arkadaşım Ahmet’e (Topkapı Sarayı’na sizinle gelemeyeceğim.) demiş.

D) Biz de amcamgil de 2005’ten beri Fatih’te oturuyoruz.

3.   ● Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

● “Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e” anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

● Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin yukarıdaki kullanımlarından herhangi birine örnek yoktur?

A) Fenerbahçe-Galatasaray takımları arasındaki derbi maçı birçok yabancı gazeteci de takip etmişti.

B) “Uykusuzluk” kelimesi, “uyu-“ fiil kökünden türetilmiş bir kelimedir.

C) Hayatımın en güzel yıllarının geçtiği bu şehre -Konya- yıllar sonra tekrar geldiğim için mutluyum.

D) “-de” eki, kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır.

4. 
Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar…
O, rüku olmasa dünyada eğilmez başlar.
           (Mehmet Akif Ersoy)

Yay ayracın bu kullanımı aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek gösterilebilir?

A) Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullan. 

B) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. 

C) Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır.

D) Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

NOKTALAMA İŞARETLERİ
YAY AYRAÇ - KISA ÇİZGİ - UZUN ÇİZGİ - EĞİK ÇİZGİ - KESME İŞARETİ
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belir-

tilen yere eğik çizgi konmalıdır?

A) Yeni adresimiz, Site Sokak No:11  Bahçelievler( )İs-

tanbul oldu.

B) Küçük kız, annesini gördü( ) Koşarak onun yanına 

gitti.

C) 19( )30’da başlayacak program için çok erkenden 

gelen misafirler olmuştu.

D) Okul idaresinin aldığı bu yeni karar öğrencileri( ) 

velileri ve öğretmenleri mutlu etmişti.

6. 
Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için 
beni kullanırsınız arkadaşlar.

Kendini bu şekilde tanıtan noktalama işareti aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Eğik çizgi B) İki nokta

C) Kısa çizgi D) Uzun çizgi

7.   I. Kardeşim, en yakın arkadaşını F Ali’yi F  

  hafta sonu bize davet etmişti.

II. FBugünkü işini yarına bırakma.F diye boşuna 

dememiş atalarımız.

III. Programda F A dan Z F ye her şey en ince ay-

rıntısına kadar düşünülmüştü.

IV. Denemeler, Montaigne F MonteynF tarafın-

dan yazılan ve ilk kez 1580’de basılan deneme 

türünün ilk eseridir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde F ile be-

lirtilen yerlere aynı noktalama işareti getirilmeli-

dir?

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

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti 

doğru kullanılmıştır?

A) Türk’ler vatanı söz konusu olunca canını çekinme-

den feda edebilecek kadar vatanseverdir.

B) Önceki oturduğumuz apartmanda, çok iyi anlaştı-

ğımız Adana’lı bir komşumuz vardı.

C) İngilizce’yi kendi ana dilinden daha akıcı konuşu-

yordu.

D) Daha önce Cabbar Efendi’yi hiç bu kadar telaşlı 

görmemiştim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış 

kullanılmıştır?

A) Ali, öğretmenimizin söylediği kelimeyi 

 “bo-zuk-luk” şeklinde hecelerine ayırdı.

B) Bulunma hâl eki olan “-de”, bir isim çekim ekidir.

C) Geçen gün üç-beş kişilik bir arkadaş grubuyla bizi 

ziyaret geldi.

D) İstanbul’a dün akşam lapa lapa yağan ka- 

rın tadını en çok çocuklar çıkarmıştı.
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1. 
İnsanlar üçe ayrılır(I) paranın kölesi olanlar(II) paranın arkadaşı olanlar(III) paranın patronu olanlar(IV)

Numaralanmış yerlerden hangilerine aynı noktalama işareti getirilmedir?

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

2. 
Bir aksilik olmazsa en geç bir ay içinde Ankara’ya sizi ziyaret etmeye geleceğim. demiş babam onlara.

Bu cümlede tırnak içine alınması gereken bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara’ya sizi ziyaret etmeye geleceğim.

B) Bir aksilik olmazsa en geç bir ay içinde Ankara’ya sizi ziyaret etmeye geleceğim.

C) en geç bir ay içinde

D) sizi ziyaret etmeye geleceğim. demiş

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Çok daha güzel notlar alabilirsin derslerine düzenli çalıştın mı 

B) Adamlar koca binayı birkaç gün içinde boyayıp bitirmişlerdi

C) Böyle insanlarla iş yapacağın zaman daha dikkatli olmalısın bundan sonra

D) Bir yanda ucu bucağı görünmeyen muhteşem deniz manzarası, diğer yanda yemyeşil orman

4. 
Aşırı nemli ortamların özellikle astım hastaları için uygun olmadığını ifade eden Doç( ) Dr( ) Sinem Kuşçu( ) şöyle 

konuştu( )

( ) Ortamdaki nemin yüzde 50( )yi geçmemesi gerekir( ) nemin fazlası da azı gibi zararlıdır. ( )

Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere kaç farklı noktalama işareti getirilir?

A) 5    B) 6   C) 7   D) 8

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ile  belirtilen yere kısa çizgi getirilemez?

A) İkinci Dünya Savaşı 19391945 yıllarında yaşanmıştır.

B) Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbulEdirne yolu bir süre trafiğe kapandı.

C) Belirtili nesne görevinde kullanılan kelimeler “i” belirtme hâl ekini alır.

D) Bu aralar kılıkkıyafetine de pek bir dikkat eder oldun.

NOKTALAMA İŞARETLERİ
GENEL TEKRAR – 1
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, farklı bir 

görevde kullanılmıştır?

A) Ödevlerimi bitirdim, şimdi artık rahatça kitap oku-

yabilirim.

B) Oturduk, sene başından beri yaptığımız harcama-

ları tek tek çıkarttık.

C) O evi yıllardır kimse kiralamıyor evladım, demişti 

yaşlı adam bana. 

D) Bana ne sorduğunuzu unuttum, sorunuzu tekrar 

alabilir miyim? 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla be-

lirtilen yere noktalı virgül getirilmelidir?

A) Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne( ) günde 

bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne.

B) Alma mazlumun ahını( ) çıkar aheste aheste.

C) İyiliğe iyilik her kişinin kârı( ) kötülüğe iyilik er kişi-

nin kârı.

D) Güzele kırk günde doyulur( ) iyi huyluya kırk yılda 

doyulmaz.

8. 
Öğretmen her şeyden önce bizzat düşünen ve öğ-

rencilerini düşündüren insandır( ) Peki( ) düşünme 

nedir( ) Düşüncenin ne olduğunu tarif güçtür( ) Fa-

kat onun objektif, herkes tarafından kullanılan bir 

vasıtası vardır( ) kitap( )

Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere getirile-

cek noktalama işaretleri hangi seçenekte sırasıyla 

doğru verilmiştir?

A) (.) (,) (?) (.) (:) (.) B) (.) (,) (?) (…) (:) (…)

C) (!) (;) (?) (.) (;) (.) D) (.) (;) (!) (.) (;) (.)

9. Türk ordusu 18/03/915’te Çanakkale’de şanlı bir zafer 

kazanmıştır.

Bu cümlede eğik çizginin yerine aşağıdaki nokta-

lama işaretlerinden hangisi getirilebilir?

A) (-) B) (.) C) (:) D) (;)

10. I. Türk Hava Yolları’nın son zamanlardaki başarısı 

göz kamaştırıyor.

II. Buraya ne zaman gelecek, inanın ben de tam 

olarak bilmiyorum?

III. Evet, bir aksilik olmazsa uçağımız 14.30’da ha-

valanacak.

IV. İyi bir arkadaşta olması beklenen birçok nitelik 

vardır onda; vefa, güven, samimiyet…

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış kul-

lanılan bir noktalama işareti yoktur?

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

11. Antarktikada bulunan insan sayısı bilimsel araştırma 

yapan insanlar nedeniyle kışın 1000 civarındayken 

yazın ise 5000e ulaşmaktadır Penguenler balinalar 

fok balıkları Antarktika çevresindeki sulardan besle-

nirler

Bu metnin noktalama işaretlerini yerleştirmek is-

teyen biri, aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisine ihtiyaç duymaz?

A) (.) B) (‘) C) (,) D) (;)
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1 - 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Epeydir görüşmemiş iki arkadaş, her gün on binlerce kişinin aktığı bir ana yol ağzında karşılaşınca ne yapar( ) 

(II) Elbette hâl hatır faslından sonra iki satır sohbet etmek, “Ee, daha daha ne var ne yok?” diye konuyu derinleştirip 

birbirinden haberdar olmak ister( ) (III) Gölgeliğine sığındığımız pastanenin garsonu anlayışlı davrandı, gündüz 

gözüyle ramazan ortasında bir şeyler atıştırmaya niyetli olmadığımızı hissedince saygılı bir eda ile çekilip başka 

müşterilerle ilgilenmeye başladı( ) (IV) Çocuğu takdir ettik( ) Sonra o meşhur ve malum soruyu sordum( ) ( )Ee ne 

var ne yok bakalım( ) Çoluk çocuk, ev bark nasıl( ) ( ) Kendisine bu soru yöneltilen dünyanın en akıllı bilgisayarının 

yarım saat düşündükten sonra işlemcisinden dumanlar çıkararak intihara yeltendiği söylenir. Özellikle, ne var ne 

yok faslında garibimin devreleri yanmış diye bir efsane anlatılır ya, işte o soru. “Vallahi” dedi, “İyilik sağlık işte, geçinip 

gidiyoruz. Kendime ramazanda izin verdim, kafama göre takılıyorum.”

1. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Öyküleme    B) Betimleme

C) Tartışma    D) Açıklama

2. Sonra o meşhur ve malum soruyu sordum( ) ( )Ee, ne var ne yok bakalım( ) Çoluk çocuk, ev bark nasıl( ) ( ) 

Metinde geçen yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri 

hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

A) (:) (“) (?) (?) (“)    B) (.) (“) (.) (.) (“)

C) (;) (—) (?) (?) (…)    D) (.) (-) (?) (.) (-)

3. Metinde geçen numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

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

4. Metinde geçen altı çizili cümlede virgül aşağıdaki görevlerinden hangisine örnek olacak şekilde kullanılmıştır?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur

NOKTALAMA İŞARETLERİ
GENEL TEKRAR – 2
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5. Parçadan dostlukla ilgili aşağıdaki düşünceler-

den hangisine ulaşılabilir?

A) Dostluğun temelinde insanların birbirine olan 

sevgisi yatar ve dostluk samimiyet gerektirir.

B) İki kişinin de fedakârlığını ve karşılıklı anlayışını 

gerektiren bir süreçtir.

C) Son dönemlerde önemini iyiden iyiye kaybetmek-

tedir.

D) Çok ayrı iki kavram olmasına rağmen arkadaşlıkla 

karıştırılmaktadır.

6. Metinde geçen I numaralı cümlenin sonuna getiri-

lecek noktalama işaretiyle ilgili hangi seçenekte 

yapılan açıklama doğrudur?

A) Tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta kon-

malıdır.

B) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak bir cümle oldu-

ğu için iki nokta konmalıdır.

C) Cümlede soru anlamı olduğu için soru işareti geti-

rilmelidir.

D) Anlatım olarak tamamlanmamış bir cümle olduğu 

için üç nokta konmalıdır.

7. Metinde geçen numaralanmış cümlelerin hangisinin 

sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

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

8. 
Akrabalarımı ziyaret etmek, çocukluğumun geç-

tiği o yerleri görmek, anılarımı tazelemek için bir-

kaç günlüğüne Kayseri’ye gideceğim.

Bu cümlede virgülün kullanımı aşağıdakilerin 

hangisiyle açıklanabilir?

A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 

konur.

B) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelime-

ler arasına konur.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 

gruplarının arasına konur.
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5 - 7. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

(I) Dostluk konusunda düşündüğüm zaman, hep şu noktayı göz önünde tutmalı diye düşünürüm( ) (II) Acaba dost-

luğu arattıran sebep güçsüzlük veya ihtiyaç mıdır (III) Acaba karşılıklı yardımlaşmaya girişirken insanların amacı 

tek başlarına pek başaramayacakları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını yapmak 

mıdır( ) (IV) Yoksa bu yardımlaşma dostluğun özelliğidir de dostluğun daha derin, daha asil, sırf doğanın yarattığı 

başka bir neden mi vardır( ) (V) Dostluğa adını veren sevgi, insanların yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasında 

başlıca nedendir( ) Çünkü çıkarlar çok kez kendine dost süsü veren ve durum gerektirdiği için saygı, ilgi gösteren 

insanlardan bile elde edilebilir. Oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir ve içten 

gelir. Dostluğun doğuşunda, ondan ne çıkarlar elde edileceği düşüncesinden çok ruhların sevgi ve bağlanması var.
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1. Deneme, bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kendi düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmadan anlattığı ede-

bî türdür. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir denemeden alınmış olabilir?

A) Kuyu derindir, karanlıktır, soğuktur, ürkütücüdür. İnsan başını eğip kuyuya baktığında, içi çekilir gibi olur. Hele su-

yun parıltısını göremezse tedirginliğin dipsizliğine düşebilir.

B) Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı okulu gezdi. 

Okuldaki robotik faaliyetlerini tanıtan öğrenciler Bakan’a küçük bir gösteri sundu.

C) Hem süs bitkisi hem de sağlığa olan faydaları ile alternatif tıbbın içerisinde yer alan ipek otu, uzara adı ile de bili-

nen bir bitkidir. Boyu 5-15 metre arasında uzamaktadır. 

D) Son günlerde sıkça gündeme geliyor hayvanlara şiddet konusu. Bir türlü anlayamıyorum merhamet duygusunun 

çok yükseklerde olması gereken biz insanoğlunun bu kadar acımasız olmasını. 

2. Bir âşık bayramında tanıştığı şair Ahmet Kutsi Tecer’in yardımıyla, Âşık Veysel’in şiirleri ülke genelinde tanınmaya baş-

ladı. 1933 yılında köyünden çıkıp bütün Türkiye’yi dolaştı. Köy enstitülerinde bağlama ve halk türküleri dersleri verdi, 

burada daha sonra ülkenin kültür yaşamına damgasını vuracak birçok aydın ve sanatçıyla tanıştı. Onların yardımıyla şi-

irini geliştirdi, radyo ve televizyon programlarına katıldı, plaklar doldurdu. Kendinden sonra gelen pek çok sanatçıyı et-

kiledi, onlarla tanıştı ve bildiklerini anlattı…

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Otobiyografi    B) Makale  C) Haber metni  D) Biyografi

3. Gemilerin en büyük problemlerinden biri gemi yüzeyine yapışan su yosunları ve midyelerdir. Bunlar hem paslanmayı 

hızlandırır hem de suyun geri itme kuvvetini artırır. Bilim adamları bu problemi çözmek için yıllardır çalışmalar yap-

maktadırlar. Almanya Bremen’deki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi araştırmacıları bu probleme çok ilginç bir çözüm 

getirdiler. Pek çok deniz canlısına yapışabilen bu küçük canlıların ilginç bir şekilde köpek balığı derisine yapışmadıkla-

rını gördüler. Çünkü köpek balığı derisinde bulunan sert pullar bunu engelliyordu. Birbiri üzerinden yalıtım yapan bu 

pulların altındaki elastiki bir deri de bu sistemi destekliyordu.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Otobiyografi    B) Deneme   C) Makale  D) Gezi yazısı

4. İnsan, ruh ve bedenden yaratılmış olan bir varlıktır. Nasıl ki insan bedeni soğuk ve sıcak gibi dış faktörlerden etkileni-

yor ise insanın asıl benliğini oluşturan ruhu da şüphesiz olumlu veya olumsuz olarak dış faktörlerden etkilenmektedir. 

Güler yüz ve tatlı dil de insan ruhunu ve psikolojisini olumlu yönde etkileyen en önemli iki faktördür. Güler yüz ve tat-

lı dil, olumsuzlukları giderir ve çevremize pozitif bir enerjinin yayılmasına vesile olur.

Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale    B) Eleştiri  C) Haber metni  D) Biyografi

EDEBÎ BİLGİLER
MAKALE - DENEME - FIKRA - BİYOGRAFİ - OTOBİYOGRAFİ - 

HABER METNİ - GEZİ YAZISI
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5. 1564–1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gök bilimci 

Galileo (Galileo) teleskopu kullanarak gezegen ve yıl-

dızları incelemiştir. İncelemeleri sonucunda gezegen-

lerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın 

yuvarlaklığını ortaya koymuştur. Ancak 1633’te bu dü-

şüncesi nedeniyle Engizisyon Mahkemesinde yargı-

lanmıştır. Davada “Ben inkâr etsem de Dünya dönü-

yor.” demesine rağmen bu fikrinden vazgeçmek 

zorunda kalmış ve ömrünün geri kalanını ev hapsinde 

geçirmiştir.

Bu metnin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?

A) Yazar, güncel bir mesele ile ilgili görüşlerini bildir-

diği için fıkradır.

B) Herhangi bir konu hakkında bilgi verildiği için ma-

kaledir.

C) Bir olay ya da olgu 5N1K kuralına uygun yazıldığı 

için haber metnidir.

D) Bir olay, kişi ya da durumun olumlu – olumsuz 

yanları belirtildiği için eleştiridir. 

6. Altındağ’daki Ulubey Mahallesi’nde bulunan Hüseyin 

Kılıçaslan’a ait mobilya yüklü kamyonet, kaynak yapıl-

dığı sırada alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm 

kamyoneti sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, 

itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip-

ler, anında müdahalede bulunarak yangını söndürdü. 

İtfaiye erleri, yangın dolayısıyla kopan elektrik tellerin-

den uzak durmaları konusunda vatandaşlara uyarılar-

da bulundu. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardın-

dan bir süre daha soğutma çalışmalarına devam etti. 

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine ör-

nek gösterilebilir?

A) Fıkra B) Haber yazısı

C) Otobiyografi D) Deneme

7. Aşağıdaki metinlerden hangisi edebî türü bakı-

mından diğerlerinden farklıdır? 

A) Ahmet Selçuk İlkan, 1955 yılında Adana’da doğdu. 

İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. Lise yıl-

larında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayımla-

nan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek öğre-

nimini tamamlamak üzere Almanya’nın Berlin 

şehrine gitti.

B) Arif Nihat Asya, 1954’ten sonra tekrar edebiyat ho-

calığına başladı; 1959’da Kıbrıs’a yine edebiyat öğ-

retmenliği ile gitti. Tekrar Ankara Gazi Lisesine 

döndükten sonra 1962’de emekliye ayrıldı. Yazı 

hayatına, vefatına kadar devam etti.

C) Hayatımın ilk 5 yılını burada babam Mustafa Bey 

ve annem Fatma Hanım ile birlikte geçirdim. Son-

rasında gelen tayin haberi ile birlikte Tokat’a taşın-

dık. Ve Zile maceramız başladı. Birkaç ay içerisinde 

kardeşim Emir dünyaya geldi ve böylece sıkıcı yal-

nızlığım sona erdi.

D) 1975’te Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü-

nü bitirdi. Çeşitli liselerde Türkçe ve edebiyat öğ-

retmenliği yaptı. TRT’de uzman olarak çalıştı. As-

kerlik görevini tamamladıktan sonra, lise yıllarında 

mahallî gazetelerde amatör olarak yürüttüğü ga-

zetecilik mesleğine döndü.
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1. Aşağıdaki metinlerden hangisinin yay ayraç içinde verilen edebî türü yanlıştır? 

A) Babası ile sık sık yaptıkları gibi atlarına atlayıp geziye çıktılar. Köşkten biraz uzaklaşınca omzunda heybesiyle yol 

üzerine oturmuş, epey yaşlı bir kadınla karşılaştılar. Kadın, yorgun görünüyordu. Atını durdurup hemen inen Ah-

met Bey, yaşlı kadını tepeden tırnağa süzdü. Yaşlı kadın, elindeki değneğe dayanıp zorlukla doğruldu. (Hikâye) 

B) Evde okul kitabı ve bir rüya tabirnamesinden başka bir kitap yoktu. Kışın mangal kömürü ile ısınırdık. Bilmiyorum, 

hangi arkadaş, bir gün beni şehir kütüphanesine götürmüştü. Soba gürül gürül yanıyordu. Ne güzel günlerdi! (Anı) 

C) Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt, sonunda kendini toparlayıp eski kuvvetine kavuşmuş. Teşek-

kür edip vedalaştıktan sonra da ormana gitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Köpek iyice yaşlanınca sahibi onu dışarı at-

mış. (Masal) 

D) Balkan Savaşları sırasında 1912’de Meriç Nehri yakınlarındaki Dimetoka’dan Antakya’ya göç eden bir ailenin çocu-

ğu olarak Reyhanlı ilçesinde doğdu. Tam adı Hüseyin Cemil’dir. Banka müdürlüğü de yapmış olan babası hâkim 

Mahmud Niyazi Bey’in görevi münasebetiyle yedi yaşına kadar Antakya’da kaldı. (Biyografi) 

2. İki gündür boğazından aşağı bir lokma geçmeyen bu fakir adam, garsonun yaptığı bu yardıma öyle çok sevinmiş ki he-

men lokantaya gidip ilk defa karnını güzel bir şekilde doyurmuş. Sonra da bir apartmanın bodrum katında bulunan bir 

odadan ibaret evine doğru sevinç ıslıkları çalarak yürümeye başlamış. Neşeli neşeli yürürken bir saçak altında soğuk-

tan titreyen bir köpek yavrusu görmüş ve hemen bu yavruyu kucağına alıp evine götürmüş ve karnını güzelce doyur-

muş.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Masal    B) Tiyatro  C) Destan  D) Hikâye

3.   ● Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır.

● Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır.

● Geçmişe ışık tutar.

● Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur.

Bu özellikler aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Anı    B) Hikâye  C) Destan   D) Gezi yazısı

EDEBÎ BİLGİLER
ROMAN - HİKÂYE - MASAL - DESTAN - TİYATRO - GÜNLÜK - ANI



S.B. Türkçe

171

4. I. Kim tarafından oluşturuldukları belli değildir.

II. Ağızdan ağıza aktarılarak günümüze ulaşmış 

sözlü edebiyat ürünleridir.

III. Olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer verilir.

IV. Genellikle şiir şeklinde oluşturulan eserlerdir.

Numaralanmış açıklamalardan hangisi destan ve 

masalın ortak özelliklerinden bir değildir?

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

03.12.1901
Edindiğim ilk kukumav kuşu beni alaya aldı 
ve onu almamdan iki saat sonra da öldü. Bu 
marifeti için de sinsice benim olmadığım bir 
anı seçmiş. Bunun öncesinde acıkmış gibi ya-
parak mideye bir saka kuşunu indirmişti. Yarın 
gidip dükkân sahibiyle hesaplaşacağım.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine ör-

nek gösterilebilir?

A) Anı B) Günlük

C) Gezi yazısı D) Hikâye 

5. Olağanüstü kişilerin başlarından geçen olağanüstü 

olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı yazılar-

dır. Bu yazı türünde yer ve zaman belli değildir, olaylar 

hayal ürünüdür. Kahramanlar insanüstü nitelikler gös-

terir. İyilerin hep iyi, kötülerin hep kötü olduğu bu yazı 

türünde iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır. 

Öte yandan evrensel konular işlenir ve eğiticilik esastır.

Hakkında bu şekilde açıklama yapılan yazı türü 

aşağıdakilerin hangisidir?

A) Masal B) Destan

C) Tiyatro D) Hikâye

6. … Aradan zaman geçmiş ve tavukta bazı değişiklikler 

görülmeye başlanmış. Yoksul köylü bu değişikliğe bir 

anlam verememiş. İlk önce tavuk yumurtlamaz olmuş. 

Gariban köylünün tek gelir kaynağı olan günlük sattı-

ğı bir yumurta da artık olmayınca artık ne yaparım 

diye kara kara düşünmeye başlamış. Ancak aradan bir 

süre geçtikten sonra tavuk bir gün yumurtlamış. Yok-

sul köylü yumurtayı görünce gözlerine inanamamış. 

Çünkü yumurtalar altındanmış. Köylü her gün kümes-

ten aldığı altın yumurtayı artık pazara değil, şehrin ku-

yumcusuna götürüp bozduruyormuş…

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine ör-

nek gösterilebilir?

A) Masal B) Destan

C) Hikâye D) Anı
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1. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

● Mübalağa (abartma); bir niteliği olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.

● Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır.

● Teşhis (kişileştirme), insana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlığa aktarılmasıyla oluşan söz sanatıdır. 

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? 

A) Kâr ve zarar meşgalesinden uzak olmak gerek;

 Bilmiyorum ben, bu heves nereden geliyor.

B) Senin yüzüne o kadar çok bakmışım ki,

 Var olan her şey gözüme görünmez oldu.

C) Akdeniz yaraşıyor sana 

 Yıldızlar terler ya sen de terliyorsun 

D) Bıkmıştım zor geçen kışlarımı anlatmaktan

 Bardağa birkaç çiçek ıslamaktan.

2.  

Dünyaya geldiğim anda

Yürüdüm aynı zamanda

İki kapılı bir handa

Gidiyorum gündüz gece

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

A) Dünya iki kapısı olan bir hana benzetilmiştir.

B) Şair yaşadığı sıkıntıları abartarak anlatmıştır.

C) Dünyaya insan özelliği kazandırılmıştır.

D) Dünya, insanlar gibi konuşturulmuştur.

3.  

Yolcuyum bir kuru yaprak misali,

Rüzgârın önüne katılmışım ben.

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Kuru yaprağa insan özelliği verilerek kişileştirilmiştir.

B) Şair içinde bulunduğu yalnızlığı abartarak anlatmıştır.

C) Şair kendini rüzgâr önünde savrulan kuru bir yaprağa benzetmiştir.

D) Rüzgâr konuşturulmak suretiyle konuşturma sanatı yapılmıştır.

EDEBÎ BİLGİLER
SÖZ SANATLARI
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4. 

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi kişileştirilme-

miştir?

A) Küheylan B) Mızrak

C) Toprak D) Kısrak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapıl-

mıştır?

A) Ela gözlü bu çocuğu daha önce bir yerlerde gör-

müştüm sanki.

B) Sarı saçları, elma yanaklarıyla bu küçük kız herkesin 

ilgisini çekmişti.

C) Uzun süre güneşin altında çalışmaktan derisi iyice 

bronzlaşmıştı.

D) Parmakları bir yetişkinin parmakları kadar uzun ve 

kalındı.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma yapılmış-

tır?

A) Derdimi döksem ben Karadeniz’e,

 Kırım sahillerini sel tufan alır.

B) Anlatamam derdimi dertsiz insana,

 Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez.

C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

 Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

D) Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya, 

 Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden 

farklı bir söz sanatı kullanılmıştır?

A) Kara gözlüm bu ayrılık yetişir, 

 İki gözüm pınar oldu gel gayrı

B) Önce upuzun sonra kesik saçın vardı,

 Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.

C) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi,

 Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi.

D) Ören yerler bu bayramdan pek üşür, 

 Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar?

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sa-

natına başvurulmuştur?

A) Var olan yokluğun ömrünü sürüyorum.

 Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret.

B) Yâr deyince kalem elden düşüyor.

 Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.

C) Şu dağın başında bir taş olaydım.

 Gelene geçene yoldaş olaydım.

D) Zile’nin yolları dardır, geçilmez;

 Soğuktur suları, bir tas içilmez.
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1. Aşağıdakilerden hangisi “Yazılarımda okuyucularımı bilgilendirmek ve onlara bazı konuları ispatlamak amacı taşı-

yorum.” diyen bir yazara ait olamaz?

A) Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tab-

letlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı.

B) Marco Polo (Marko Polo) XIII. yüzyılın sonlarında Asya’yı boydan boya geçip Çin’de Moğol imparatorunun sarayını 

ziyaret etmişti. Polo’nun Seyahatler adlı kitabında anlatılan Asya’nın zenginliklerine ulaşma düşüncesi Avrupalıla-

rın keşif seyahatlerine başlamasında etkili oldu.

C) 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de Van’da meydana gelen depremlerde yüzlerce insan hayatını kaybetti. Binaların yerle 

bir olduğu şehirde, devlet vakit kaybetmeden yaraları sarmaya başladı. Kamu kurumlarınca ve sivil toplum kuru-

luşlarının katkılarıyla insani yardımlar depremden hemen sonra bölgeye ulaştırıldı.

D) Diğer adı ışınım olan radyasyon, elektromanyetik dalgalar sayesinde enerji yayma ya da dağıtma anlamına gelir. 

Genel olarak sağlık ile ilgili konularda karşımıza geçen bu ışınım, belli bir süre ve belirli bir miktarda verildiğinde 

zarar vermeyeceği düşünülür. 

2.  
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizlerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Abartma    B) Benzetme  C) Tezat (Karşıtlık)  D) Kişileştirme

3.  ● Okunmak için yazılan türleri olsa da genellikle oynanmak için yazılır. 

● Olayları oluş hâlinde gösterir.

● Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür.

● İnsana ders vermek, onu düşündürmek onu yorum yapmaya yönlendirmek amacı taşır.

Bu açıklamalar aşağıdaki edebî türlerin hangisiyle ilgilidir?

A) Destan    B) Masal   C) Tiyatro   D) Otobiyografi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma sanatına yer verilmiştir?

A) Amcamın papağanı amcamı görünce “Abi!” diye sesleniyordu.

B) İnsanların bana neden bu kadar düşkün olduğunu anlamıyorum, demiş televizyon.

C) Bunun üzerine aslan ormandaki tüm hayvanları toplayıp bu durumu istişare etmek istemiş.

D) Adam, “Hayatımda ilk kez böyle güzel bir köfte yedim.” demiş babama.

EDEBÎ BİLGİLER
GENEL TEKRAR – 1



S.B. Türkçe

175

5. Nihayet Kale’ye çıktık. Tepesi uçtuğu için Tepsi Minare 

denen eski Selçuk Kulesi’nden, 1916 Şubatı’nda ordu-

sunun ricatini temin için çocuğu, kadını sipere koşan 

destanî şehri seyre başladık. Önümüzde henüz sarar-

maya yüz tutmuş ekinleriyle emsalsiz bir panorama 

dalgalanıyordu. Doğu tarafında çıplak dağlar biter bit-

mez küçük köyleriyle, ağaçlık su başlarıyla, enginliğiy-

le ova başlıyordu. Daha uzakta, Anadolu’nun şiir, gur-

bet kaynağı olan, halkımızın duyuşundaki o keskin 

hüznün belki de sırrını veren dağlar vardı.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine ör-

nek gösterilebilir?

A) Deneme B) Günlük

C) Gezi yazısı D) Biyografi

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) Süt beyaz bir martıyım açıklarda, 

 Gemilere ben yol gösteriyorum.

B) Dallarda rüzgâr hışırtısı dindi,

 Bütün kuşlar yuvalarında şimdi.

C) Gönül dile gelir kaval sesinde. 

 Boz martılar düğün yapar Mersin’de

D) Hesap et gideli sen gurbet ile 

 Otuz ay tutuldu kolay mı dile?

7. Bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü 

anlattığı eserdir. Doğumdan itibaren eserin yazıldığı 

ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar ya-

zılır. Edebiyat, sanat, siyaset, spor vb. alanlarda ünlü bir 

kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını 

nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak 

amacıyla bu tür bir eser yazar. Her ne kadar öznel bir 

anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilme-

melidir.

Bu açıklama aşağıdaki edebî türlerden hangisiyle 

ilgilidir?

A) Otobiyografi B) Biyografi

C) Anı D) Günlük

8.  I. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.

II. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

III. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

Numaralanmış cümlelerde yer alan söz sanatları 

hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle

A) Tezat Benzetme Abartma

B) Abartma Kişileştirme Tezat

C) Kişileştirme Benzetme Konuşturma

D) Tezat Abartma Benzetme

9.  
Paydos bundan böyle çılgınlıklara! 

Sert konuşmaya başladı aynalar.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi 

vardır?

A) Abartma B) Konuşturma

C) Kişileştirme D) Benzetme
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1. Nanoteknolojinin alanı oldukça geniştir ve genişlemektedir. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bi-

limi, elektronik gibi alanlarda kullanımının yanında, tıp alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkân sağlamaya baş-

lamıştır. Gelişmekte olan bir teknolojidir, kısıtlı sayıda uygulamaları olsa da gelecek adına çok daha geniş yelpazelere 

yayılacağı ortadadır. Bu teknolojiyle üretilebilecek birçok mikroskobik aygıtlar belki de damarlarımızda dolaşacak ve 

birer uzman gibi tedavi sağlayacaklardır.

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale     B) Biyografi   C) Deneme  D) Günlük

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartmaya başvurulmuştur?

A) Öyle yoruldum ki kılımı kıpırdatacak mecalim yok şu an.

B) Kışın, hava kararınca sokaklarda kimseyi göremezsiniz.

C) Yolun son kısmı çok dar olduğu için ancak bir araç sığabiliyordu.

D) Matematik sınavından sadece iki kişinin iyi not alması sınavın zorluğunu gösteriyor zaten.

3.  
Gel benim sarı tamburam,

Sen ne için inlersin?

İçim oyuk, derdim büyük.

Ben onun için inlerim.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tezat     B) Abartma  C) Konuşturma  D) Benzetme

4.   I Dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebiyat türlerinin ortak adına ____________denir.

II. Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatan ve genellikle şiir biçiminde oluşturu-

lan eserlere ____________ denir.

III. İnsanların başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayları geniş olarak ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne  

____________denir.

Numaralanmış açıklamalarda boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) roman    B) günlük   C) tiyatro   D) destan

EDEBÎ BİLGİLER
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5. 
Boyu o kadar uzundu ki ______________.

Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa 

oluşan cümlede abartma yapılmış olur?

A) kalabalık arasında hemen belli oluyordu.

B) arkadaşları onun yanında çok kısa kalıyordu.

C) uzansa yıldızlara değecek sanırsın.

D) okulun basketbol takımına neden seçilmediğini 

anlayamadım.

6. (Merdivenlerden hızla çıkan ayak sesleri)

Güzin: Fikret, lütfen yavaş ol.

Fikret: Ne olmuş abla? Hızlı mı çıkıyorum?

Güzin: Tabi ki hızlı çıkıyorsun. Ayy yavaş dedim.

Fikret: Abla her şeye karışıyorsun. Hızlı çıksam ne 

olur?

Güzin: Burası hastane Fikret. Her ziyaretçi merdiven-

leri senin gibi çıkarsa hastalara bu gürültü bile yeter.

Fikret: Bu hastalar da çok nazlı!

Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden 

alınmış olabilir?

A) Hikâye B) Roman

C) Masal D) Tiyatro 

7. Modernliğin bir gelenek olduğunu söylemek biraz 

hatalıdır, öteki gelenek demem gerekir. Modernlik, 

günün geleneğini -bu her ne olursa olsun- değiştiren 

polemikçi bir gelenektir ancak kısa bir süre sonra ye-

rini, gene modernliğin anlık bir tezahürü olan bir baş-

ka geleneğe bırakır. Modernlik hiçbir zaman kendisi 

değildir, o her zaman öteki’dir. Modern olanın ayırt 

edici özelliği; yalnızca yenilik değil, ötekiliktir.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale B) Söyleşi

C) Fıkra D) Deneme 

8. 

İnandığım hayallerimdin 

Beklediğim gelecek

Hiç batmayan güneşimdin

Solmayan çiçek

Tükenmeyen özlemimdin

Güvercin çırpınışlarında

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi-

ne yer verilmiştir?

A) Kişileştirme         B) Abartma          

C) Benzetme            D) Tezat 

9. Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı

Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın

Saçlarınız ıstırap denizinde bir tutam başak

Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana

Bu dörtlükte,

I. Benzetme

II. Abartma

III. Kişileştirme 

IV. Tezat 

sanatlarından hangisine yer verilmiştir?

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

C) II ve III. D) III ve IV. 
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Skira yayınevinin Picasso’nun 
90. yaş günü için yayımladığı 
“Picasso Matamorphose et 
unite” adlı kitap için Picasso ile 
röportaj yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Kültür 

Sanat Büyük Ödülü’nü 
kazandı.

İngiltere’de yayımlanan 
Photograpy Annual, onu 
dünyanın en iyi yedi 
fotoğrafçısından biri olarak 
tanımladı.

Almanya’da çok az 
fotoğrafçıya verilen “Master 
of Leica” unvanını kazandı.

Time - Life, Paris-Match ve 
Dern Stern dergilerinin

Yakın Doğu foto muhabirliği 
görevlerini üstlendi.

16 Ağustos 1928
İstanbul’da dünyaya geldi.

Yeni İstanbul 
gazetesinde 

çalışmaya başladı.

1928 1950 1954 1958 1961 1962 1971 2005

Hayat Dergisi’nde fotoğraf 

başladı.

17 Ekim 2018
Duayen foto 
muhabiri Ara 
Güler hayatını 
kaybetti.

2018

1979 
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti “Foto 
Muhabirliği” dalında 
birincilik ödülü

2000 
Fransa Legion 
d’honneur nişanı

2004 Yıldız Teknik Üniversitesi 
fahri doktora unvanı

2008 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı 
Kültür Sanat Büyük 
Ödülü

2008 İstanbul Turizm
Özel Ödülü

2011 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü

ÖDÜLLERİ

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

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

KADRAJIYLA TARİH YAZAN

USTA FOTO MUHABİRİAra Güler
Fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerinden Ara Güler aramızdan ayrıldı. 
İşte 90 yıllık ömrünü mesleğine adayan duayen foto muhabirinin hayatı:

(1 ve 2. soruları yukarıdaki görsele göre cevaplayınız.) 
1. Bu görselden hareketle Ara Güler’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yerli ve yabancı yayın organlarında görev almıştır. 

B) Birden fazla ödüle layık görülmüştür.

C) Fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük temsilcisidir.

D) Ünlü isimlerle röportaj gerçekleştirmiştir. 

2. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlama                            B) Tanık gösterme 

C) Karşılaştırma                      D) Benzetme 

GÖRSEL YORUMLAMA - GRAFİK - TABLO OKUMA
GÖRSEL YORUMLAMA
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3. Günümüzde iletişim imkânları gelişen teknoloji saye-

sinde oldukça artmıştır. Fakat artan bu iletişim imkân-

ları kişiler arasındaki iletişimi aynı oranda arttırmamış, 

aksine bu imkânlar insanlar arasındaki iletişimin daha 

da azalmasına sebep olmuştur.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde anlatı-

lanları doğrular niteliktedir?

A)       B) 

C)               D) 

4. 

Bu görselden hareketle aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılabilir?

A) Hayatta bazı insanlar kaldırabileceğinin üstünde 

sorumluluk yüklenmek zorunda kalabilir.

B) Bazı kişiler, kendilerini olduğundan çok farklı biri 

gibi görürler.

C) Hayatta çoğu insanın gerçekleştirmek istediği ha-

yalleri vardır.

D) İnsanların örnek aldıkları kişiler, kendi seviyesinde 

kişiler olmalıdır.

5. Aşağıdaki görsellerden hangisi “teknolojik imkân-

ların artması kitap okumaya olan ilgiyi azalttı.” iddia-

sını desteklemektedir?

A)  B) 

C)  D) 

6.  

Bu görselden hareketle kompozisyon yazacak bir 

öğrencinin aşağıdaki başlıklardan hangisini kul-

lanması daha doğru olur?

A) İnsanlarla Sağlıklı İletişim Kurma Yöntemleri

B) İnsan İlişkilerinde Empatinin Önemi

C) Bilgili ve Bilgisiz İnsanlar Arasındaki Farklar

D) Kitapların İnsanın Hayal Dünyasına Kattıkları
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DÜNYA GENELİNDE CEP TELEFONU 
KULLANANLARIN SAYISI

İletişim teknolojilerindeki ilerlemeyle 
dünya genelinde cep telefonu kullanımı 
arttı. 2015’te dünyanın yüzde 57’si cep 
telefonu kullanırken 2019’da bu oran 
yüzde 62 sınırına ulaştı.

2014’te 1,57 milyar kişi, akıllı telefon kullanıcısıydı. 2020 yılında bu sayının 2,87 milyara ulaşması 

bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE CEP TELEFONU 

KULLANANLARIN SAYISI

DÜNYA GENELİNDE AKILLI TELEFON 

KULLANANLARIN SAYISI

2015 2016 2017 2018 2019 2020

57.3%
58.7% 59.9% 61.1% 61.9% 62.6%

Dünya Nüfusuna Oranı         Cep Telefonu Kullananlar

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Akıllı  Telefon Kullananlar

1.
57
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ily

ar

2.
 1
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53
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2.
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2.
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2.
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3

2.5

2

1.5

1

0.5

1. Bu görselden hareketle, 

I. Dünya genelinde akıllı telefon kullananların sayısının sürekli arttığına,

II. 2016 yılında cep telefonu kullananların sayısının akıllı telefon kullananların sayısına oranı,

III. Cep telefonu kullananların sayısının dünya nüfusunun yarısından fazla olduğuna

IV. 2015 – 2016 yılları arasındaki cep telefonu kullananların sayısındaki artışın akıllı telefon kullananlarınkine göre 

fazla olduğuna

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

GÖRSEL YORUMLAMA - GRAFİK - TABLO OKUMA
GRAFİK - TABLO OKUMA
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2. Uluslararası bir yayınevinin mobil kütüphanesine erişmek 

isteyen Ramazan adlı üniversite öğrencisi bunun için site-

ye üye olmak zorundadır. Üye olurken şifre oluşturması is-

tenen Ramazan için şifre belirleme kuralları site tarafından 

şu şekilde belirtilmiştir: 

• Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir 

özel karakter (?, *, +, &, %) ve bir rakam içermeli-

dir. 

• Şifrenizde alfabetik sıralamada ve rakam düze-

ninde art arda gelen ifadeler yer almamalıdır. 

(AB, ab, Ab, aB, 12, 56, 89)

• Şifreniz en az altı, en fazla dokuz karakter uzun-

luğunda olmalıdır. 

• Şifrenizde “ç, ğ, ı, ö, ü, ş” harfleri olmamalıdır. 

Buna göre Ramazan, aşağıdaki şifrelerden hangi-

sini oluşturursa siteye üye olabilir?

A) Rm34nş?? B) çmR5%4+*         

C) 79mR?pn# D) 92Rn23&

3. Aşağıdaki grafikte bir özel okuldaki öğrenci sayılarının 

son 4 yıllık durumu belirtilmiştir:

1000

800

600

400

200

0

Öğrenci Sayıları

Yıllar

20
15 20

16 20
17

20
18

Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi 

yapılabilir?

A) Öğrenci sayıları her geçen yıl bir önceki yıla göre 

düzenli olarak artış göstermiştir.

B) 2016 yılında öğrenci sayısı 2015 yılına göre 150 öğ-

renci artmıştır.

C) 2017 yılındaki öğrenci sayısı 2015 yılına göre %50 

daha fazladır. 

D) Son yıllarda öğrenci sayısında az da olsa bir düşüş 

vardır.

4. Aşağıda 8-A sınıfının girdiği üç sınavın başarı ortala-

ması verilmiştir:

DERSLER 1. SINAV 2. SINAV 3. SINAV

TÜRKÇE 95,41 89,50 90,00

MATEMATİK 92,75 94,50 83,85

DİN KÜLTÜRÜ 92,83 96,66 93,33

FEN BİLİMLERİ 83,00 84,66 78,24

İNKILAP TARİHİ 81,83 86,83 85,00

İNGİLİZCE 98,00 94,00 99,33

TOPLAM 90,63 91,02 88,29

Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi 

yapılamaz?

A) Sınavlardaki toplam başarı oranı her sınavda daha 

da düşmüştür.

B) Öğrencilerin en az başarılı olduğu sınav üçüncü sı-

navdır.

C) Başarı oranı düzenli olarak artan bir ders bulunma-

maktadır.

D) Öğrencilerin toplamda en başarılı olduğu ders İn-

gilizcedir.
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GENEL TEKRAR – 1

1. Kedigiller familyasından olan aslan, leopar, jaguar ve puma ilk bakışta benzer özellikler gösterse de görünüm ve dav-

ranış olarak farklılık sergilemektedir. Jaguarların desenleri detaylı incelenecek olursa büyük yuvarlakların ortasında 

noktalar vardır. Leoparlarda ise desen daha küçük yuvarlaklar içerir ve bunlar noktasızdır. Pumalar ise renk bakımından 

çeşitlilik gösterse de genellikle sarı ve kahverengi özellikleri göstermekle birlikte desen vs. de barındırmaz. Aslanların 

da derisi açık kahverengi ve sarı karışımıdır. Koyu kahverengi renge sahip aslanlar da vardır ancak bunlar diğerlerine 

oranla çok daha seyrek bulunur. Erkeklerin omuzlarına kadar dökülen heybetli bir yelesi bulunur. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi bir jaguara ait olabilir?

A)     B)  

C)     D)  

2.   

Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük kardeşim Erdem’le babamın çok sevdiğimiz eşeği ile köyü dolaşmayı çok severdik. Bugün de aynı şeyi yap-

tık ama hava kararmaya başlamıştı. Bir an önce eve gitmemiz gerekiyordu. Köyün meydanına geldiğimizde Suat 

amcalar da bir ağacın altında oturuyorlardı.

B) Babamla annem sabah çok erkenden tarlaya gitmişlerdi. Biz de kardeşim Fazıl ile birlikte öğlen vakti tarlaya gitmek 

üzere eşeğimize bindik. Hava o kadar sıcaktı ki şort giymiştik bugün. Köy meydanına geldiğimizde ulu çınarın altın-

da oturan Tahsin amca ile misafiri de sohbet ediyorlardı. 

C) Köydeki ulu çınarın oraya vardıklarında harabe ama sarı renkli olan evin önünde oynayan arkadaşlarını görünce he-

men durdular. Beyaz üstü olan küçük kardeşine eşeği ağaca bağlayıp yanlarına gelmesini söylerken kendisi de sarı 

renkli evin oraya doğru gidiyordu. 

D) Kardeşimle köy meydanındaki ağacın altında gölgeleniyorduk. Köyde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar hane 

kaldığı için nüfusumuz çok azdı ve çoluk çocuk da yoktu. Eşeğin sırtında iki çocuğu görünce hemen onlarla muhab-

bete daldık. Daha sonra karşı köyden gelen bu çocuklar bize yol sorup gittiler. 
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3. Aşağıdaki tabloda bir kişinin aldığı maaşa göre aylık 

giderleri oran olarak verilmiştir:
%5

Sağlık

%20
Mutfak

%25
Kredi kartı

%10
Ulaşım

%10
Diğer

%10
Kıyafet

%20
Kira

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla-

maz?

A) Maaşının dörtte biri kredi kartı harcamalarına git-

mektedir.

B) Kira ve mutfak giderlerine harcanan miktar aynıdır.

C) En az harcama sağlık giderleri için yapılmaktadır.

D) Kıyafet ve ulaşım giderlerinin toplamı kira giderini 

aşmaktadır.

4.  

200000

400000

600000

800000

1000000

100000

300000

500000

700000

900000

0

Pirinç Üretimi (Ton)

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerin hangisi söy-

lenemez?

A) Pirinç üretimi 2013’e kadar düzenli olarak artış gös-

termiştir.

B) En çok artış 2003-2005 yılları arasında olmuştur.

C) 2011 ve 2013 yıllarında aynı miktarda pirinç üretil-

miştir.

D) 2005’te üretilen pirinç 2003’te üretilen pirincin iki 

katıdır.

5.     

Bölge
Bölge nüfusu içinde 

okuryazar nüfus oranı (%)

Kadın Erkek Toplam

Marmara 82 94 88

İç Anadolu 77 92 85

Ege 77 91 84

Akdeniz 73 89 81

Karadeniz 70 88 79

Doğu Anadolu 55 81 68

Güneydoğu Anadolu 45 76 60

Tabloda Türkiye’de coğrafi bölgelere göre okuryazar nüfus 
oranlarının cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.

Bu tabloya bakılarak aşağıdaki değerlendirmele-

rin hangisi yapılabilir?

A) Bazı bölgelerde okuryazar kadın oranı erkekleri 

geçmiştir.

B) Kadın ve erkekler arasında okuryazar oranı farkının 

en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu’dur.

C) Okuryazar oranının durumu nüfusun yoğunluğuyla 

ilgilidir.

D) Kadın ve erkekler arasında okuryazar oranı farkının 

en düşük olduğu bölge Marmara’dır.
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GENEL TEKRAR – 2

1.   

Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayatta herkesin imkânları aynı şekilde olmayabilir.

B) Para, hayatta insanlara belli kolaylıklar ve öncelikler sağlar.

C) Parası olmayanlar, parası olanlara göre hayatta daha çok mücadele etmek zorundadır.

D) Yeterlilikleri sayesinde değil de parası sayesinde belli yerlere ulaşanlar orada çok fazla kalamaz.

2.   

Bu resimden hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Sahip oldukları imkânlar oldukça sınırlıdır.

B) İmkânsızlıklarının yaşattığı sıkıntı yüzlerine vurmuştur.

C) Evde insanlar dışında değişik türde hayvanlar da yaşamaktadır.

D)  Damlayan suya rağmen herkes uyumaktadır.

3. Yıldız ve üçgenden oluşan bir şifreleme sisteminde O, L, P, D, A harfleri aşağıdaki gibi kodlanmıştır.

 O 

L 

P 

D 

A 

Buna göre “DOLAP” sözcüğünün kodlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)    B) 

C)    D) 
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4. Aşağıdaki grafikte beş arkadaşın bir yılda okuduğu ki-

tap sayısı verilmiştir:
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Bu grafiğe göre aşağıdaki değerlendirmelerden 

hangisi yapılamaz?

A) Can’ın okuduğu kitap sayısı Cumali ve Ahmet’in 

okuduğu kitap sayısından fazladır.

B) En çok kitap okuyan üçüncü kişi Ertan’dır.

C) Ferhat, okuduğu kitap sayısında üç arkadaşını geri-

de bırakmıştır.

D) Ahmet’in okuduğu kitap sayısı Ferhat’ınkinin yarısı 

kadardır.

5.   

Bu görselden hareketle aşağıdaki değerlendirme-

lerden hangisi yapılabilir?

A) Başkasının sözleriyle hareket edenler, hiçbir za-

man başarıya ulaşamaz.

B) Hırs ve bencillik, kişinin imkânları kullanamaması-

na ve başarısız olmasına yol açar. 

C) Elindeki imkânların kıymetini bilmeyenler onları 

da kaybedebilir.

D) Bir insanın hatası başka insanların sıkıntı yaşama-

sına yol açabilir.

6.  

Bu görselden hareketle resmin çekildiği dönemle 

ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Mimari yapı B) Kılık kıyafet

C) Toplumsal kurallar D) Ulaşım araçları

7. Bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünlerin oranı aşağıdaki gibidir:
    

%30
Ayçiçeği

%20
Buğday

%25
Şeker pancarı

%10
Meyve

%15
Sebze

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Buğday ve meyveye ayrılan alan, ayçiçeğine ayrılan 

alandan fazladır.

B) Şeker pancarına ayrılan alan, sebze ve meyveye ay-

rılan toplam alana eşittir.

C) En az sebzeye yer ayrılmıştır.

D) Maddi getirisi en çok olan ürün, ayçiçeğidir.

1169



TEST8

186

92
GÖRSEL YORUMLAMA - GRAFİK - TABLO OKUMA

GENEL TEKRAR – 3

 

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN 
TEMELİ ATILDI

Ayak açıklığı 2.023 metre olacak olan ve bu özelliği ile 
dünyanın en uzun köprüsü niteliğini taşıyacak 1915 Ça-
nakkale Köprüsü'nün temeli bugün atıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın 
ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü 
olacak.

OTOYOLUN TOPLAM UZUNLUĞU

Köprü ve 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale ke-
simi 2023'te hizmete açılacak.

OTOYOL PROJESİ 
KAPSAMINDA

1915 Çanakkale 
Boğaz Köprüsü'nün 
yanı sıra

köprülü 
kavşak

tünel ya-
pılacak

viyadük

alt ve üst 
geçit

Üzerinde 3 geliş, 3 gidiş 
toplam 6 şerit bulunuyor.

Projenin bedeli

10,5 MİLYAR LİRA

1915 Çanakkale 
Köprüsü 2023'te 
açılacak.

Dünyanın en uzun 
köprüsü olan 
Hyogo'daki Akashi 
Boğazı Köprüsü'nü 
(Akashi Kaikyo 
Bridge-1991) 
geride bırakması 
bekleniyor.

Toplam uzunluğu 
3.860 m

Orta açıklığı 2.023 m

352 km

31 30

143 5

(1 ve 2. soruları yukarıdaki görsele göre cevaplayınız.) 

1. Bu görselde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Köprünün uzunluğunun 4 kilometreden az olduğuna 

B) Dünyanın en uzun köprüsünü geride bıraktığına

C) Proje kapsamında köprü dışında farklı yapıların da inşa edileceğine

D) Marmara Bölgesi’nde farklı asma köprülerin bulunduğuna

2. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Karşılaştırma                       B) Sayısal veri         

C) Açıklama       D) Tanımlama      
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3. 
"CORONA VE YAŞAM" Temalı Ödüllü Yarışma

 Ödüller (Her Dalda)

İlkokullar

Resim

Ortaokullar

Şiir

Liseler

Kompozisyon
Çeyrek AltınYarım Altın Gram Altın

1 2 3

MENGEN BELEDİYESİ 

Bu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kimlerin katılabileceğine 

B) Ne zaman sonuçlanacağına 

C) Hangi alanlarda yapılacağına 

D) Kim tarafından düzenleneceğine 

4. Çiçekli erik ağaçlarını unut 

Geri gelmesi imkânsız artık

Yapraklar döküldü birer birer

Mevsim artık hüzün beni bırak. 

Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükteki temaya uygun bir görseldir?

A)         B) 

C)         D) 
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5. Fotoğraf kompozisyonları oluşturulurken başvurulan 

konulardan bir tanesi de ritimdir. Fotoğrafta ritim, se-

çilen konunun barındırdığı ögelerin aynı kare içerisine 

alınırken belirli bir düzen gözetilmesidir. Sıralı fotoğ-

raflar, fotoğrafta ritim konusunun temelini oluşturur. 

Ritim içeren fotoğraflar, fotoğrafa bakan kişinin seyir 

zevkinin arttırmasının yanı sıra sıralı olarak çekilen 

nesnelerin sonsuz döngüsünü yansıtacaktır. Yani sıra-

lanan nesneler, fotoğrafa bakan kişiye bir son veya 

başlangıç duygusu yerine süreklilik duygusunu yansı-

tacaktır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “ritim” ögesi-

ne yer verilmemiştir?

A)       

B) 

C)       

D) 

6. Aşağıdaki grafikte 2019 yılında Türkiye’de insanların 

kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi gösteril-

mektedir.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)2019

Ulaştırma 
Hizmetleri

Asayiş 
Hizmetleri

Sağlık 
Hizmetleri

Eğitim 
Hizmetleri

Adili
 Hizmetleri

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu 

Hizmetleri

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10
,2

75
,5

8,
1

6,
1

15
,4

67
,1

16
,9

0,
6

15
,5

54
,8

21
,0

8,
812

,1
72

,2

12
,9

2,
8

12
,0

61
,1

10
,2 16

,8

Memnun        Orta         Memnun değil         Fikri yok

11
,2

53
,5

12
,3

23
,1

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A) Adli hizmetlerden memnun olanların oranı, sağlık 

hizmetlerinden memnun olanların oranından azdır.

B) Asayiş hizmetlerinden memnun olanların oranı di-

ğer alanlardan daha yüksektir.

C) Ulaştırma hizmetlerinden orta düzeyde memnun 

olanların oranı, eğitim hizmetlerinden memnun ol-

mayanların oranından fazladır. 

D) Memnun olmayanların en az olduğu kamu hizme-

ti, sosyal güvenlik kurumu hizmetleri değildir. 
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S.B.CEVAP ANAHTARI

TEST – 01
1-C 2-D 3-B 4-A 5-D 6-A 7-D 8-D 9-D

TEST – 11
1-A 2-C 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-A

TEST – 05
1-B 2-C 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-D

TEST – 15
1-B 2-B 3-C 4-D 5-A 6-B 7-A 8-C 9-C

TEST – 16
1-D 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B

TEST – 03
1-D 2-C 3-B 4-D 5-C 6-C 7-B 8-D 9-B

TEST – 13
1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-B 7-B 8-D 9-D

TEST – 07
1-D 2-C 3-A 4-B 5-B 6-B 7-B 8-D 9-B

TEST – 09
1-D 2-B 3-D 4-C 5-B 6-C 7-D 8-C

TEST – 02
1-B 2-B 3-B 4-D 5-C 6-C

TEST – 12
1-A 2-C 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A

TEST – 06

TEST – 04
1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-A 8-D 9-A

TEST – 14
1-B 2-A 3-A 4-D 5-B 6-A 7-B 8-B 9-A

TEST – 08
1-C 2-A 3-B 4-C 5-C 6-A 7-C 8-B 9-D

TEST – 10
1-C 2-D 3-A 4-B 5-D 6-A 7-B 8-D 9-A

ÜNİTE – 1 (SÖZCÜKTE ANLAM)

ÜNİTE – 2 (CÜMLEDE ANLAM)

10-D

10-D

10-C

10-B

10-D

10-A

10-C

1-C 2-D 3-A 4-B 5-C 6-B 7-B 8-B 9-D

TEST – 17
1-A 2-A 3-A 4-D 5-D 6-A 7-C 8-B

TEST – 19
1-D 2-A 3-B 4-C 5-B 6-B 7-B 8-A

TEST – 20
1-D 2-B 3-C 4-A 5-D 6-C 7-C 8-D 9-D

TEST – 22
1-C 2-C 3-D 4-A 5-D 6-B 7-A 8-D 9-B

TEST – 26
1-A 2-B 3-D 4-A 5-B 6-D 7-D

TEST – 30
1-B 2-A 3-B 4-B 5-B 6-A 7-C

TEST – 28
1-A 2-A 3-B 4-D 5-D 6-D

TEST – 32
1-B 2-A 3-D 4-C 5-D 6-A 7-D

TEST – 27
1-A 2-B 3-B 4-A 5-C 6-D 7-B 8-C

TEST – 31
1-A 2-D 3-A 4-C 5-B 6-C 7-C

TEST – 29
1-A 2-D 3-B 4-A 5-B 6-B

TEST – 33
1-A 2-C 3-A 4-A 5-A 6-B 7-B

TEST – 25
1-B 2-C 3-D 4-A 5-C 6-C 7-A 8-D

TEST – 18
1-D 2-A 3-A 4-D 5-C 6-B 7-D 8-D 9-A

10-D

TEST – 21
1-B 2-A 3-D 4-C 5-D 6-A 7-D 8-C 9-A

TEST – 23
1-D 2-B 3-C 4-D 5-A 6-C 7-A 8-B 9-C

TEST – 24
1-B 2-A 3-C 4-A 5-A 6-C 7-A 8-B 9-D

ÜNİTE – 3    (ATASÖZLERİ VE DEYİMLER)

ÜNİTE – 4      (PARAGRAF)

10-B

10-D

10-B 11-C
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8
TEST – 34

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

TEST – 36
1-B 2-C 3-D 4-B 5-C 6-D 7-C

TEST – 38
1-A 2-A 3-B 4-B 5-B

TEST – 35
1-B 2-D 3-B 4-B 5-A

TEST – 37
1-C 2-A 3-D 4-C 5-C 6-C

TEST – 39
1-A 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-B

TEST – 40
1-C 2-A 3-D 4-D 5-A 6-D 7-B

TEST – 41
1-C 2-A 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C

TEST – 44
1-C 2-B 3-D 4-C 5-D 6-A 7-B 8-B 9-D

TEST – 50
1-D 2-D 3-B 4-A 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C

TEST – 48
1-C 2-B 3-A 4-D 5-D 6-C 7-D 8-D

TEST – 49
1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-B 7-D 8-B

TEST – 42
1-A 2-C 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B

TEST – 43
1-C 2-B 3-B 4-A 5-A 6-A 7-C

ÜNİTE – 5 (SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME)

ÜNİTE – 6   (FİİLİMSİLER)

ÜNİTE – 7  (CÜMLENİN ÖGELERİ)

TEST – 45
1-C 2-C 3-A 4-D 5-D 6-C 7-A 8-B 9-A

10-A

TEST – 46
1-D 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-D 8-A 9-C

10-B

TEST – 47
1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-B 7-A 8-C 9-B

10-C

TEST – 51
1-C 2-C 3-B 4-C 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C

10-D 11-B

TEST – 52
1-D 2-C 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-B 9-B

10-B

TEST – 54
1-D 2-A 3-C 4-C 5-A 6-D 7-C 8-C 9-B

10-B 11-B

TEST – 53
1-A 2-A 3-D 4-A 5-A 6-D 7-C 8-B 9-A

10-A 11-C

TEST – 55
1-B 2-B 3-A 4-C 5-D 6-C 7-A 8-D 9-B

10-A

TEST – 56
1-C 2-D 3-D 4-A 5-C 6-A 7-A 8-A

TEST – 60
1-A 2-A 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-C 9-D

TEST – 58
1-B 2-D 3-B 4-C 5-B 6-B 7-A 8-C 9-C

TEST – 57
1-D 2-C 3-A 4-A 5-D 6-C 7-C 8-D 9-A

TEST – 59
1-A 2-C 3-D 4-C 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A

ÜNİTE – 8         (FİİLDE ÇATI)

10-B

10-D

TEST – 61
1-B 2-C 3-A 4-B 5-B 6-D 7-A 8-A 9-D

TEST – 65
1-D 2-A 3-C  4-B 5-B 6-B 7-B 8-A 9-D

TEST – 63
1-D 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 7-A 8-A 9-D

TEST – 62
1-A 2-D 3-A 4-B 5-A 6-C 7-C 8-A 9-C

TEST – 64
1-D 2-B 3-C 4-D 5-C 6-A 7-B 8-B 9-D

ÜNİTE – 9      (CÜMLE TÜRLERİ)

10-B

10-C

CEVAP ANAHTARI
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TEST – 66
1-C 2-D 3-C 4-C 5-B 6-B 7-D 8-D 9-D

10-C 11-B

TEST – 67
1-A 2-C 3-C 4-A 5-C 6-C 7-B 8-B 9-D

TEST – 78
1-A 2-D 3-B 4-A 5-B 6-B 7-D 8-A 9-A

TEST – 79
1-C 2-B 3-A 4-C 5-B 6-C 7-A 8-D 9-C

TEST – 80
1-A 2-C 3-D 4-C 5-A 6-D 7-C 8-D 9-C

ÜNİTE – 12      (NOKTALAMA İŞARETLERİ)

TEST – 71
1-C 2-C 3-B 4-B 5-A 6-A 7-D 8-C 9-D

TEST – 72
1-C 2-C 3-D 4-B 5-A 6-B 7-B 8-A 9-C

TEST – 69
1-C 2-A 3-D 4-B 5-A 6-D 7-B 8-B 9-D

TEST – 70
1-A 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B 7-C 8-A 9-C

TEST – 68
1-B 2-C 3-A 4-C 5-B 6-C 7-D 8-A 9-B

ÜNİTE – 10    (ANLATIM BOZUKLUKLARI)

10-A

10-A

10-A

TEST – 76
1-B 2-C 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-C

TEST – 77
1-C 2-D 3-B 4-D 5-B 6-B 7-C 8-D 9-D

TEST – 73
1-A 2-D 3-C 4-B 5-A 6-C 7-D 8-B

TEST – 74
1-D 2-A 3-B 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-A

TEST – 75
1-D 2-D 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-B

ÜNİTE – 11            (YAZIM KURALLARI)

10-B

10-B

TEST – 83
1-A 2-D 3-C 4-A 5-B 6-B 7-C

TEST – 88
1-C 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C

TEST – 85
1-D 2-A 3-C 4-A 5-B 6-A 7-D 8-A

TEST – 90
1-A 2-B 3-D 4-D 5-D

TEST – 84
1-C 2-D 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A

TEST – 89
1-D 2-C 3-C 4-A

TEST – 86
1-C 2-A 3-C 4-B 5-C 6-A 7-A 8-A 9-C

TEST – 91
1-D 2-B 3-B 4-A 5-B 6-C 7-B

TEST – 87
1-A 2-A 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-A

TEST – 92
1-B 2-D 3-B 4-A 5-D 6-C

ÜNİTE – 13       (EDEBÎ BİLGİLER)

ÜNİTE – 14       (GÖRSEL YORUMLAMA)

TEST – 81
1-C 2-B 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-A 9-B

10-C 11-D

TEST – 82
1-A 2-A 3-A 4-B 5-A 6-B 7-D 8-D




