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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK - MECAZ - TERİM ANLAM 01

1. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek 
anlam”, gerçek anlamından tamamen uzakla-
şarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” 
denir. Örneğin “soğuk” kelimesi “Bu el soğuk-
tu ve titriyordu.” cümlesinde “ısısı düşük olan, 
sıcak karşıtı” anlamında ve gerçek anlamday-
ken “Bana soğuk davrandı.” cümlesinde ise 
“yakın ve içten olmayan, ilgisiz” anlamında 
olup mecaz anlamdadır. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde altı çizili sözcük gerçek anlamda 
değildir?

A) Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.

B) Sen bu sağlam bünye ile daha pek çok kim-
seyi gömersin.

C) Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle 
başlamıştı.

D) Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi 
yerine geldi.

2. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuy-
la ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan 
sözcüklere terim anlamlı sözcük denir.

Buna göre, 

I.  Yeni çıkan dergiye de abone olma-
yı düşünüyorum.

II.  Gezegenlerin hareketlerini tespit 
etmeye çalışıyoruz. 

III.  Ünlü oyuncunun dublörü bile ol-
mak bana gurur veriyor. 

IV.  Bütün iç organları hareket eder 
gibi olmuş. 

cümlelerinin hangisinde terim anlamlı 
sözcük yoktur?

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

3. 
Uyku hakkında ilk bilmemiz gereken, uy-
kunun beden için değil, beyin için gerekli 

olduğudur. Genellikle uyku sürecini "dinlen-
mek" ile eş değer olarak algılama eğilimimiz 
olsa da bedensel dinlenme, uykunun sadece 

bir yan etkisidir.

Bu görselde bulunan aşağıdaki sözcük ya 
da sözcük gruplarından hangisi terim an-
lamlıdır?

A) Eş değer B) Yan etki 

C) Beden D) Uyku

4. Bebeklerde ve çocuklarda (I)ateş yükselmesi 
ebeveynleri her zaman endişelendirir. Ateş  
(II)vücutta olağan dışı bir şeylerin olduğunu 
gösterir. Aslında (III)hastalığın ciddiyeti ile ate-
şin derecesi arasında tam olarak bağlantı yok-
tur. Hafif bir (IV)enfeksiyon 39 °C ateş yapar-
ken ciddi bir hastalık hafif ateş yapabilir. Ateş, 
vücudun enfeksiyonla savaşmasını sağlar.

Bu metindeki altı çizili numaralanmış 
sözcüklerden hangisi terim anlamda kul-
lanılmıştır?

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

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

A) Kuru öksürük bu hastalığın önemli belirtile-
rinden biridir. (Gerçek anlam) 

B) Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine 
gelmişim belli ki. (Mecaz anlam)

C) Çay birdenbire kabararak rampaları aşar ve 
epeyce zararlara sebep olur. (Mecaz anlam)

D) Kol kaslarının zarar görmemesi için bu yön-
temi kullanmalısın. (Terim anlam) 
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6. 

Yü
rü

m
ek

Adım atarak 
ilerlemek, gitmek

Saldırmak, hücum
etmek

Yol almak

Yandaki şekilde “yürümek” sözcüğünün gerçek anlamların-
dan bazıları verilmiştir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yürümek” 
sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 

A) Kafası yerde, kamburunu çıkarmış, yürüyordu.

B) Askerimiz kaleye yürüdü, elinden geleni yaptı ve kaleyi 
aldı. 

C) Biraz yürüyelim, geç kaldık, diyerek bizi uyardı. 

D) Bu iş böyle yürümez, muhakkak bir çözüm bulmalıyız.

7.      I.   Herhangi birinden ders görmek istediğini söyledi. 

II. Huduttan sızmaya çalışan yabancı çetelere ateş edildi. 

III. Bu kredi şirkete ilaç gibi geldi, biraz rahatladık.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

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

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

8.      I.   Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti.

II. Kız kardeşim ikindi üzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi.

III. Herkes sıcak bir yuva sahibi olmak ister, kimine nasip olmaz. 

IV. Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “sıcak” sözcüğü me-
caz anlamda kullanılmıştır?

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

4688
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK 02

1. • Dün geceki tartışmada fikirlerin yerine 
yumruklar konuştu.

• Dilsizler el işaretleriyle konuşur, dertlerini 
anlatır. 

• İranlı arkadaşım Türkçeyi çok iyi konuşuyor.

• Kıyafetin konuşuyor, çok güzel olmuş senin 
üzerinde. 

Bu cümlelerde “konuşmak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

2. Ne söyler bu türküler,

Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler?

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak

B) Önceden bildirmek, tahmin etmek

C) Yapılmasını istemek

D) Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlat-
mak

3.      I.   İş bittikten sonra yemeğimizi yeriz. 

II. Bu evin işi çok, daha ne bekliyoruz ki?

III. Sonunda bir iş buldum, artık rahatım. 

IV. Mısır'a memuru olduğum bankanın bir 
işi için geldim.

“İş” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kul-
lanılmamıştır? 

A) Birinden istenen hizmet veya birine verilen 
görev                               

B) Kamu yararına yapılan işler

C) Herhangi bir şey ortaya koymak için güç 
harcayarak yapılan etkinlik, çalışma                                 

D) Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşa-
yışı sağlayıcı her türlü çalışma

4. Sevgi, bütün (Çok sayıdaki varlık ve 
                 I

nesnelerin hepsi) dünyanın ortak (Birlikte iş
                         II 

yapan, hisseder) dili. Eğer bu dili biliyorsanız 
herkesle anlaşabilirsiniz. Barış Manço’nun 
dediği gibi “İnsanların öğrenmesi gereken 
ilk dil tatlı (Acı olmayan, acı karşıtı) dildir. 
             III

”İşte bu “tatlı dil” aslında (Asıl olarak, esasen)
                     IV 

“sevgi dili”dir.

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

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

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcüğün anlamı yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

A) Apartmandaki dairelerin ışıkları kapalı, her-
kes uyuyor. (Aydınlanmak için kullanılan 
elektrik)

B) Tencerenin dibi epey kararmış. (Oyuk veya 
çukur bir şeyin en alt bölümü)

C) Bu yıkılışın ona geldiğini hep hissediyor-
duk. (Sezmek, farkına varmak) 

D) İnşaatlarda çalışan işçiler birer birer ayrılı-
yor. (İşi veya görevi olmak, bulunmak)
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6. Aşağıdakilerin hangisinde “kurmak” sözcüğü karşısındaki anlama uygun kullanılmamıştır?

Cümleler Anlam

A)
Çadırımızı kurduktan sonra ateşi yaktık ve bir 
şeyler yedik.  

Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek 
monte etmek

B) O gitmeyi bir kez kurdu mu artık durmaz. Bir araya getirmek, toplamak

C) Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak! Hazırlamak

D) Çirkin yapıları örtecek güzel yapılar kuralım. Yapmak, inşa etmek

7. “Getirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep olmak, ortaya çıkarmak” anla-
mında kullanılmıştır?

A) Bu şiddetli rüzgâr kar getirir. 

B) Çok şükür ki sonunda baharı getirdik. 

C) Dün kendisini getirip eve bırakmışlar. 

D) Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi

8.     

Hatırlamak

Seçmek
Sağlamak, 

temin etmek

BULMAK

Bu görselde “bulmak” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulmak” sözcüğü görsel-
deki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır?

A) Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem inanır mısınız?

B) Sen otur ye, ben yatarken kendim bir şeyler bulur, yerim.

C) Bazen onlara yeni ve güzel kıyafetler buluyor.

D) Şu kuvvetin, cevherin sırrını bulmaya çalışıyorum.

4689
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
EŞ ANLAMLI-ZIT ANLAMLI-YAKIN ANLAMLI-EŞ SESLİ SÖZCÜK 03

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

Buna göre, 

I. Uzun boylu ağrılara atıldım.

      Sokaklarda hırçın rüzgârlara katıldım.

II. Öpelim temizse dudaklarımız,

      Fakat basmasın toprağa temiz değilse 
ayaklarımız.

III. Hayal içinde perişan yürürüm

      Sen de karanlığın sustuğu yerde

IV. Çok değil birkaç yıl bile kalmadın ya-
nımda

     Ama hasretin bu kadar az olmayacak 
unutma.

dizelerinden hangisinde zıt anlamlı söz-
cüklere yer verilmiştir?

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

2. 
Yok olan güzelliklerden, nesli tükenen kuş-
lardan ve hayvanlardan bahsedeceğim 
bugün sizlere çocuklar.” dedi Bilge Dede. 
Ülkemizin her yerinde hayvanların yaşa-
masına müsait, kuşların özellikle göçmen 
kuşların konaklamasına müsait, eşi benzeri 
olmayan yerler var, bunu biliyorsunuz de-
ğil mi arkadaşlar?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki 
altı çizili sözcüklerin yerine kullanıla-
maz?

A) Uygun B) Yakın               

C) Bilhassa D) Yurt

3. œ Aramızda (I)sulh yapmak için daha neler 
olmalı?

œ Verilen (II)ceza sonrası küplere bindi, suçu 
kabul etmedi. 

œ Herkes (III)vazife gereği üzerine düşeni 
fazlasıyla yapmalı. 

œ (IV)Kara haber tez vakitte ulaşır her za-
man, diye boşuna dememişler. 

Bu cümlelerdeki numaralanmış sözcüklerden, 

I. sözcüğün eş anlamlısı 

II. sözcüğün zıt anlamlısı 

III. sözcüğün eş anlamlısı 

IV. sözcüğün eş anlamlısı 

bulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirile-
cektir.

  K
I.

II.

III.
IV.

L M N P

Buna göre bulmacanın N sütununda yer 
alan harfler aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) ILEÜ B) ILEA

C) ŞLAÜ D) IÜVÜ

4. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere 
eş sesli (sesteş) sözcük denir.

Buna göre, 

I. Cılız dalların kırılması an meselesiydi. 

II. Çok sıcak bir yaz gecesi tanışmıştık. 

III. Demirin pasını silmek için bez istedi. 

IV. Bizim yaşımız geçti artık, sıra sizde. 

cümlelerinin hangisinde eş sesli sözcük 
yoktur?

A) I. B) II.  C) III. D) IV. 
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yay ayraç içinde yan-
lış verilmiştir?

A) Bahçemizdeki çiçekleri ezdiği için ona kızdım. (çiğnemek)

B) Suçluyu yakalamak için çalışmalar başladı. (tutmak)

C) Televizyon seyretmek için bize gelirdi. (izlemek) 

D) Bu soğuğa dayanmak imkânsız, âdeta donduk. (üşümek) 

6. œ I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. 

œ I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?

I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük

A) Uzak Yakın Irak

B) Acemi Usta Toy

C) Bol Kıt Geniş

D) Fakir Zengin Yoksul

7. 

Doğa her zaman en basit şekilde hareket 
etme eğilimindedir.

Daniel Bernoulli

Bu görseldeki cümlede bulunan sözcükler için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir. 

B) “Zor” sözcüğünün karşıt anlamlısına yer verilmiştir.

C) “Tabiat” sözcüğünün anlamdaşına yer verilmiştir.

D) Eş sesli sözcüğe yer verilmemiştir.

4690
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04

1.  
H

ed
ef

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

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

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

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

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan 
yerlere getirilemez?

A) Çalışma  B) Plan 

C) Amaç D) Sorumluluk 

2. Canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı sesle-
rin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklere 
yansıma denir.

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

A) Pırıl pırıl yetiştirdiğimiz evladımız doktor 
oldu ve bizi mutlu etti.

B) Bu hışırtı nereden geliyor, diye sordu bana 
ve dışarı çıktı. 

C) Ev arkadaşım durmadan horluyor, buna çö-
züm bulamıyorum. 

D) Kıtır krakerleri sen mi yedin yoksa kardeşin 
mi?

3. (I) Dersi geç vakitte bitince eve de geç geldi. 
(II) Elektrikler olmadığı için ortalık zifiri karan-
lıktı. (III) Eve girmeye çalışırken evin içinden 
geldiğini düşündüğü gürültü ile aniden irkildi. 
(IV) Çok korkmuştu ama eve girmesi gereki-
yordu, bunu için de komşudan fener ya da 
mum almaya gitti. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde yansıma sözcük vardır?

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

4.  

OKUL

DERS ÖĞRENCİ

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

Bu şekilde boş bırakılan yere etrafındaki söz-
cükleri çağrıştıran bir sözcük yazılmak isten-
mektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözcükler-
den biri olamaz?

A) Öğretmen  B) Ödev 

C) Başarı  D) İletişim 

5. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, 
çevresindeki sözcük veya sözcük gruplarının 
çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak isten-
mektedir. 

 Kent 
I.

Yerleşim yeri

Site Kalabalık

Lisan
II.

Anlatım aracı

Anlaşma Kültür

Duyu
III.

Önsezi

Duygu Sezgi

Buna göre numaralanmış yerlere getirile-
cek kavramlar aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?

I II III

A) Dil His Şehir

B) Şehir His Dil 

C) His Şehir Dil 

D) Şehir Dil His 

YABANCI KELİMELERİN TÜRKÇE KARŞILIĞI-KAVRAM VE 
ÇAĞRIŞIMLAR-YANSIMA SÖZCÜK
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6.  
I. Alternatif olarak başka neler önerirsiniz? Seçenek 

II. Bilgisayara download ettiğin dosya nerede? İndirmek 

III. Öğlen sıcağında ice tea içince kendine gelirsin. Soğuk çay

IV. Orijinal bir ürün satın aldığınızı hatırlatmak isterim. Yeni 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

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

7. Birsen Öğretmen öğrencilerine yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin 
Türkçe karşılıklarını kullanmak gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerinden de içinde yabancı kelimenin 
olmadığı cümleler kurmalarını istemiştir. Öğrencilerden bazıları da aşağıdaki cümleleri kurmuştur:  

Yasemin Yeni çıkardığımız ürün için patent başvurusunda bulunduk. 

Engin Arkadaşlarınızı üzmeden onlarla oyunlar oynamanızı isterim. 

Kemal Rakip oyuncu için çok farklı iddialar ortaya atılmış. 

Elif Selfie çekerken ayağı kaydı ve yere düştü, ayağını burktu. 

Berke Gösterisini yapan sanatçı sahneden inerken alkışlandı. 

Buna göre öğrencilerden hangileri Birsen Öğretmen’in iste-
ğine uygun cümleler kurmuşlardır?

A) Engin – Berke  B) Yasemin – Kemal       

C) Berke – Yasemin D) Elif – Engin   

4691
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SOMUT-SOYUT ANLAM/GENEL-ÖZEL ANLAM/NİCEL-NİTEL ANLAM 05

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

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

A) Düşmanını tanımak istersen en yakınına 
bak. 

B) Bu akşam yeni bir öykü yazmaya karar ver-
dim. 

C) Meyve, faydası sayılamayacak kadar fazla 
olan nimettir. 

D) Dün gece izlediğimiz film, beni çok etkiledi. 

2. • Beş duyu organımızdan en az biriyle algıla-
yabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler 
somut anlamlıdır.

• Beş duyu organımızla algılayamadığımız 
varlıkları, kavramları karşılayan sözcükler 
soyut anlamlıdır. 

Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisin-
de tüm sözcükler aynı anlam özelliğine 
sahiptir?

A) 
Yıldız

Barış

Keder

Kalem

 B) 
Balık

Top

Kilim

Rüya

C) 
Köprü

Saygı

Hava

İğne

 D) 
Hüzün

Akıl

Sevgi

Hayal

3. • Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit 
edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirle-
nebilen sözcüklere nicel anlamlı sözcük-
ler denir. 

• Ölçülemeyen, sayılamayan, miktarı tes-
pit edilemeyen sözcüklere ise nitel an-
lamlı sözcükler denir.

Buna göre,

(I) Semih’in kardeşi dükkânı açtığından beri 
güzel para kazanıyordu. (II) Buna rağmen hâ-
linden derin bir şekilde şikâyet ediyordu. (III) 
Oysa yüksek ideallerle giriştiği bu işi başarıya 
ulaştırmıştı. (IV) Lezzetli yemekleri de müşteri-
ler tarafından epey beğenilir durumdaydı hem 
de.

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde altı çizili sözcük nicel anlamda 
kullanılmıştır?

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

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

A) Özgürlük kadar güzel bir şey var mıdır? (So-
yut anlam) 

B) İnsanların merak duygusunu dürtmek la-
zım. (Soyut anlam) 

C) Yanan ateşin etrafında döne döne bir hâl ol-
dum. (Somut anlam) 

D) Amcasının gölgesinde yaşamaktan usan-
mıştı artık. (Somut anlam) 
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5. 
İNSANIN HAYATTA EN 
KIYMETLİ ŞEYİ ZAMANDIR. 
ÇÜNKÜ HİÇBİR ŞEKİLDE 
TELAFİ EDİLEMEZ. YERİNE 
KONAMAZ.
HER ŞEY GERİ GELİR FAKAT 
ZAMAN GERİ GELMEZ.
İLBER ORTAYLI

Bu görseldeki sözcükler için, 

I. “İnsan” sözcüğü genel anlamlıdır. 

II. “Zaman” sözcüğü soyut anlamlıdır. 

III. “Kıymetli” sözcüğü nitel anlamlıdır. 

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, karşısında verilen anlama uygun değil-
dir? 

Cümleler Anlam Özelliği

A) Dünya bu şehirdeki protestoları konuşuyor. Özel anlam

B) Alçak ruhlu bu insanlara tahammül edemiyorum. Nicel anlam

C) Doğum gününe yakın arkadaşlarını davet etmiş. Nitel anlam

D) Müzik, ruha huzur veren bir nimettir. Genel anlam

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru sıra-
lama yapılmıştır?

A) Güvercin, birçok insanın meraklısı olduğu kuştur. 

B) Paragraftaki bu cümleyi çıkaralım ve yerine yenisini yazalım. 

C) Beşiktaş olarak tüm takımlara ligde başarılar dileriz. 

D) Biz ressamlar olarak sanatçılar içinde yerimizi yadırgar olduk. 
4692
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
DEYİMLER - ATASÖZLERİ - İKİLEMELER 06

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, 
anlamına uygun şekilde kullanılmamış-
tır?

A) Ödevlerde bizi kandırmaya çalışma, göz bo-
yamak için bir şeyler yazıp getirme.

B) Artık bahanelerin arkasına sığınma, ipe un 
sermenin anlamı yok.

C) Bugün çok ama çok acıktım, karnım zil çalı-
yor âdeta. 

D) Salgından dolayı meydan bomboştu, iğne 
atsan yere düşmezdi. 

2. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli insanlara 
tutumlu denir. Bu hâlde olmaya ise tutumlu-
luk denir. Atalarımız da bu konuda öğüt niteli-
ğinde birçok söz söylemişlerdir. Örneğin ----- 
sözü bunlardan biridir. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) İşten artmaz, dişten artar. 

B) Sakla samanı gelir zamanı. 

C) Açın karnı doyar, gözü doymaz. 

D) Ak akçe, kara gün içindir.

3. (I) Geçmiş dönemlerde yaşamış bitki ve hay-
vanların bazılarını artık göremiyoruz. (II) Ama 
tek tük de olsa fosilleri sayesinde tanıdıkları-
mız var. (III) Fosiller, geçmiş zamanlarda yaşa-
mış canlıların kalıntılarıdır. (IV) Fosiller bazen 
bir canlının taşlaşmış kemikleri, bazen de bı-
raktığı izler olabilir. (V) Bazı canlıların fosili bü-
tün hâlde bulunurken bazıları da parça parça 
bulunmaktadır. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde ikileme vardır?

A) I ve II. B) II ve V.                

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

4.     I.  Kendisine söylenen o kötü sözlere nasıl 
ses etmedi şaşıyorum.

II. Lafı dolandırmadan söyle, benim topu 
sen mi aldın?

III. Ödev yapmamış, vaziyeti kurtarmak için 
aceleden üç beş satır karalamıştı.

IV. Benim hiç suçum yok, bana surat asıp 
sinirimi bozma!

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“İtiraz etmemek, hoş görerek karşı çıkma-
mak” anlamına gelen bir deyim kullanıl-
mıştır?

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

5. Annen seni büyütünceye kadar ne çileler çek-
ti biliyor musun? Bunun farkında olman gere-
kir. Ama sen hâlâ umursamaz tavırlarla hare-
ket ediyorsun. Yaşananları hafife almana 
anlam veremiyorum açıkçası. Kendine gel ve 
biraz ciddi ol. 

Bu parçadaki altı çizili deyimlerin anlamı 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğ-
ru verilmiştir?

A) Kederli bir hayat sürmek – Ağırlığını verme-
mek 

B) Üzüntü, eziyet, acı ve sıkıntı içinde yaşamak 
- Küçümsemek, önem vermemek

C) Yoksul bir şekilde yaşamak – Küçümsemek, 
hor görmek

D) Üzüntü duymak, eziyet çekmek – Gerekli 
saygıyı göstermemek 
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6. Atasözleri; uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren sözlerdir. Birçoğu mecaz 
anlamlıdır, az da olsa gerçek anlamlı atasözleri vardır.

K – Ayağını yorganına göre uzat. R – Son pişmanlık fayda vermez. 

M – Bugünün işini yarına bırakma. A – Dikensiz gül olmaz. 

S – Akıl akıldan üstündür. E - Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

T – Gülü seven dikenine katlanır. I – Ateş düştüğü yeri yakar. 

Bu açıklamalara göre tabloda mecaz anlamlı atasözlerinin harfleri ile aşağıdaki sözcükler-
den hangisi oluşur?

A) SARI B) KATI C) MARTI D) MEST 

7.     I.    Ona laf anlatacağım diye dilimde tüy bitti.

II. Başarının anahtarı çalışmaktır, bu senin kulağına küpe olsun.

III. Aydın de başkanlığa aday olunca Murat'ın etekleri tutuştu.

IV. Ne yaptı etti, sonunda o kızın gönlünü kazanmayı başardı.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden birinin anlamı değildir?

A) Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp hiç unutmamak

B) Güzel davranış ve sözlerle birilerinin sevgisini kazanmak

C) Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak

D) Çok sevinmek, işler yolunda olmak

8. œ Ses seda
œ Kural kaide
œ Doğru dürüst

I.

œ Sorgu sual
œ Yalan yanlış
œ Akıl fikir

II.

œ Abuk subuk
œ Eciş bücüş
œ Çoluk çocuk

III.

Numaralanmış şekillerin hangilerinde ikilemelerin tümü de 
aynı yolla oluşturulmuştur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.      

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

4693
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1 07

1.  I. Varlık

II. Hayvan

III. Canlı

IV. Kuş

V. Güvercin

Bu şekilde numaralanmış sözcükler genelden 
özele doğru sıralanırken hata yapılmıştır. 

Buna göre hatayı düzeltmek için numara-
lanmış sözcüklerden hangileri yer değiş-
tirmelidir?

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

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

2. El var, titrer durur, el var yumuk yumuk 

El var pençe olmuş, el var yumruk

Bu dizelerdeki “el” sözcüğünün sesteşi 
aşağıdakilerin hangisinde kullanılma-
mıştır? 

A) Elimdeki yarayı iyileştirmek için krem aldım. 

B) Eller ne karışır bizim yaptıklarımıza?

C) Yemen ellerinde mahsur kalmış, perişan ol-
muşlar.

D) Sokakta oturanlar, elin işine ne diye burnu-
nu sokar?

3. Bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsi-
mi yeniden yeniye sürer, rutubetli toprakta bir 
bir arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Somut anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

B) “Rutubet” sözcüğü terim anlamlı değildir. 

C) “Kabarmak” sözcüğü mecaz anlamda kulla-
nılmıştır. 

D) İkilemeye yer verilmiştir. 

4. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde ikile-
me kullanılmıştır?
 

Dağılıp belkileri aramak öyle 
Sonuçta belki şenlik belki yenik 
İnsan olmak sorunu ilk 
Büyük acılar bileşkesinde

A)

Bir bakış ki açıyor gönül muammasını,
İki sevdalı kalbin yarasını,
Bir bakış ki kudreti hiçbir lisan da yoktur,
Bir bakış ki bazen şifa bazen zehirli bir ok-
tur.

B)

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yayla-
lar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar.

C)

Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilin-
ce
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.

D)
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5. 
O an için ihtiyaç duyulmayan mal, ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. 
Hiç umulmadık bir günde ona gerek duyulabilir. Ayrıca malın çok olmasının kimseye bir zararı 
da yoktur.

Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

B) Sakla samanı gelir zamanı. 

C) Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? 

D) Fazla mal göz çıkarmaz. 

6.      I.    Ofiste yapılan gizli saklı toplantıların amacı ne olabilir?

II. Hiçbir zaman laf söz olmasın diye söylenenlere tepki vermezdi. 

III. İyi kötü bir kazancı olduğu için sürekli şükrediyordu. 

IV. Mal mülk paylaşımı konusunda aramızda sorun çıktı. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikilemeler aynı yolla oluşturulmuştur?

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

7.      I.    Bayat haberleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. 

II. İnce bir kitap beğendi ve yerine geçip kitabı okumaya başladı. 

III. Babam balıkçı ama vaktiyle zenginmiş efendim.

IV. Ben böyle kapalı adamlarla arkadaşlık kuramam. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bütün sözcükler gerçek anlamlı değildir?

A) I ve III.   B) I ve IV.     

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

8. Galiba bunları dinlememek, duymamak için konuşuyorum; sesle-
rini boğmak, bastırmak için durmamacasına gevezelik ediyorum.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Tamamıyla kaplamak, sarmak

B) Gelişmesine engel olmak

C) Silik bir duruma getirmek, bastırmak

D) Bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak

4694
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 2 08

1.     I.    Karanlık işlerine son vermenin vakti gelme-
di mi?

II. Ortamda kavga kokusu alıyorum, bakalım 
ne olacak?

III. Bir köylüden burada avlandığınızı duy-
dum.

IV. Kurtardığı penaltılarla taraftarın gözdesi 
oldu. 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili 
sözcükler için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) I. cümledeki sözcük, mecaz anlamlıdır. 

B) II. cümledeki sözcük, gerçek anlamlıdır. 

C) III. cümledeki sözcük, gerçek anlamlıdır. 

D) IV. cümledeki sözcük, terim anlamlıdır. 

2. Araştırma yapmak için internete girdim. 
Karşıma çıkan dokümanlardan bazılarını 
inceleme fırsatı buldum. Tüm detayları ile 
inceledim ama istediğimi bulamadım. En-
teresan olansa her türlü bilgiyi bulabile-
ceğimi düşündüğüm internette istediğim 
bilgiyi bulamamaktı. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki 
altı çizili yabancı sözcüklerden birinin ye-
rine kullanılamaz?

A) İlginç B) Dosya                  

C) Ayrıntı D) Genel ağ

3.      I.    Gidere yol açan gereksinim

II. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp 
kapanma düzeni olan duvar veya böl-
me açıklığı

III. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kay-
nak veya imkân 

“Kapı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde numaralanmış anlamlarından bi-
riyle kullanılmamıştır?

A) Çıtalarla yapılma telli bir kapı koymuşlardı 
ortasına.

B) Bu kapıdan da elimiz boş dönüyoruz, bor-
cumuzu nasıl ödeyeceğiz?

C) Masraf kapıları bitmez bu hayatta, diye si-
tem etti. 

D) Hükûmet kapısı da yüzümüze kapanırsa ne 
yaparız?

4. 
Yunan mitolojisine göre Tanrı Dionysos, Frig-
ya Kralı Midas'a her dokunduğunu altına dö-
nüştürme gücü vermiş...

Bu görselde “dokunmak” sözcüğü aşağı-
daki anlamlardan hangisiyle kullanılmış-
tır?

A) Almak, kullanmak

B) Karıştırmak 

C) Değmek, el sürmek, temas etmek

D) Etkilemek, koymak, batmak
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5. Asım, aşağıdaki tabloda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini ilgili ku-
tucuğa işaretlemiştir. 

Cümleler Somut Soyut

Ailemiz acı günlerin sonunda feraha ulaştı. 

Neden her iyi durumdaki insana kıskançlık besler ki?

Yağmur yağdıktan sonra herkes evlere kaçıştı. 

İçtiğimiz sıcak bir çay ile kendimize gelebildik. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Asım’ın doğru işaretlemesidir?

A) Somut Soyut

✔

✔

✔

✔

   B) Somut Soyut

✔

✔

✔

✔

C) Somut Soyut

✔

✔

✔

✔

   D) Somut Soyut

✔

✔

✔

✔

6. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz guruplarının çağrıştırdı-
ğı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

Yardım

Koruma Dayanak

I

Kerem

İhsan Yardım

II

Canlı

Sağ 
olmak Yaşam

III

Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 I II III

A) Destek Hayat İyilik 

B) Hayat Destek İyilik 

C) İyilik Destek Hayat 

D) Destek İyilik  Hayat 
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 3 09

1. 

"Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana ge-
lecek 24'üncü bölümünde kadroya katı-
lan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ilk 
kez izleyiciyle buluşacak. Bozoğlu, Dündar 
Bey'in eşi Hazal Hatun rolüyle hikâyeye dâ-
hil olacak.

Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Deyim 

B) Mecaz anlamlı sözcük 

C) Özel anlamlı sözcük 

D) Terim anlamlı sözcük 

2.    I. Hafif hafif ıslıklar çalan sesi eski keskinli-
ğini kaybetmiştir.

II. İyi dans eder, piyano çalar, tenis oynar, 
ata biner. 

III. Evimizdeki bilgisayarı dün gece çalmış-
lar, polisi aradık. 

IV. Bağlama çalmak için kursa yazıldı ama 
bakalım başarılı olacak mı?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
“çalmak” sözcüğü aynı anlamda kullanıl-
mıştır?

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

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

3. Bozulan makinenin bugün kesin olarak 
yapılması gerekiyordu. Babam da Ferdi Us-
ta’ya götürmemi istedi. Aldım makineyi gö-
türdüm, Ferdi Usta özenle makineyi tamir 
etti. Makine artık tıkır tıkır çalışıyordu. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikile-
me, bu metindeki ikileme ile aynı şekilde 
oluşturulmuştur?

A) Börek kıtır kıtır olunca babam böreği daha 
çok severdi.  

B) Apar topar hazırlandı ve yola koyuldu. 

C) Kardeşim yüze yüze bu sahile kadar gelmiş. 

D) Adım adım takip ettim, beklediğimiz gibi 
oldu. 

4. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere 
eş sesli (sesteş) sözcük denir. Örneğin “yüz” 
sözcüğü hem sayı olan yüz hem de surat anla-
mında kullanıldığı için sesteştir.

Buna göre, 

I. Babamdan kalma asma bahçesinin bakı-
mını yaptık. 

II. Yağı tükenmiş motor gibi duraklamış, 
kalmıştı.

III. Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı 
bir odaya çıktık.

cümlelerindeki altı çizili sözcüklerden 
hangisi eş sesli değildir?

A) Yalnız II. B) I ve II.            

C) I ve III. D) II ve III.
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5. Ankara’daki Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi ve Burdur Doğa 
Tarihi Müzesi ülkemizdeki doğa tarihi müzelerinden bazıları. Bu müzelerde eski zamanlarda yaşamış 
bitkilerin ve hayvanların fosilleri, mineraller ve kayaç örnekleri sergileniyor. Ayrıca, ülkemizde görü-
len çeşitli hayvanlar ve bu hayvanların doğal yaşam alanlarıyla ilgili bölümler de bulunuyor.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “■,  ●, ▲, ★ “ simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metin-
den bularak bulmacaya yerleştiriniz. 

■ Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki ka-
lıntıları veya izleri 

● Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek 
için sergilendiği yer veya yapı 

▲ Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse 

★ Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat

1 5

4

3

2

★

●

▲

■

➞

➞

➞

➞

1 2 3 4 5

ANAHTAR SÖZCÜK

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

A) 
D E N İ Z

B) 
D E L T A

C) 
F E R İ T

D) 
T A L İ H 4696
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 4 10

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

• Bir sözcüğün gerçek anlamından tama-
men uzaklaşarak kazanmış olduğu anla-
ma mecaz anlam denir.

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

Buna göre, 

I. Vatana gözyaşı döktünse eğer varlığın 
bu yüksek gururu anlar.

II. Bundan başka, evlenme hayatı da olduk-
ça başarılı başladı.

III. Elbisenin ölçüsünü aldıktan sonra bana 
getir, ben yaparım.  

IV. Bağlamanın akordunu yaptırmak için 
buraya geldik. 

V. Dağ, çevresindeki karasal alanlardan 
daha yüksek olan kara kütlelerine veri-
len addır.

cümlelerindeki altı çizili sözcükler anlam 
özelliğine göre ikişerli gruplandırıldığın-
da hangisi dışta kalır?

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

2. 
Mert keşfetmeyi seviyor, eski (I)eşyalardan 
bir şeyler tasarlamaya ve üretmeye bayılı-
yordu. Yaşıtlarına göre farklı düşünen bir (II)
çocuk olan Mert’in birçok (III)hayvan dostu 
vardı. Onların (IV)hayallerini gerçekleştir-
mek ya da sorunlarını çözebilmek için çeşitli 
tasarımlar yapmıştı

Bu metinde numaralanmış altı çizili söz-
cüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

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

3. Dilimizde “taş” sözcüğü ile oluşturulmuş 
birçok deyim vardır. Örneğin hiç acıma hissi 
taşımayan, merhametsiz, katı yürekli, zalim 
insanlar için ............ , birine dokunacak, onu 
incitecek söz söylemek için ............, bir olay 
karşısında çok şaşırıp ne yapacağını, ne söy-
leyeceğini bilememe durumu için de ............ 
deyimleri kullanılır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş 
bırakılan yerlerden birine getirilemez?

A) Taş atmak B) Taşa tutmak           

C) Taş yürekli D) Taş kesilmek 

4. 
Atasözleri; atalarımızın uzun denemelere 
dayanan yargılarını, tecrübelerini, bilgece 
düşünce ya da öğüt olarak ifade eden ve 
kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca be-
nimsenmiş özlü sözlerdir. Bazı atasözleri ise 
uzun gözlemlere dayanarak doğa olayları-
nın gündelik hayatımıza etkileri hakkında 
bilgi verir. 

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden han-
gisi sözü edilen atasözlerine örnek olabi-
lir?

A) Kasımdan on gün evvel ek, on gün sonra 
ekme.

B) Baykuşun kısmeti ayağına gelir.

C) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

D) Rüzgâr eken, fırtına biçer. 
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5. Kavramlar arasındaki ilişki biçimlerinden biri de özel-genel ilişkisidir. Örneğin “meyve” kavramı, elma 
ve portakal kavramlarına göre daha geneldir çünkü her portakal aynı zamanda meyve iken her mey-
ve portakal değildir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde en dış halkadan başlamak şartıyla sözcük-
lerin genelden özele sıralaması doğrudur?

A) Galaksi
Evren

Dünya

Türkiye

  B) 

Galaksi

Evren
Dünya

Türkiye

 C) Galaksi

Evren

Dünya

Türkiye

 D) 

Galaksi
Evren

Dünya

Türkiye

6. Güney Afrika’da yaşayan dokumacı kuşlar, kocaman yuvalar inşa 
eder. Yuvalarını yaparken kuru otlar ve minik dal parçaları kullanırlar. 
Bu yuvaların içinde küçük odacıklar vardır. Yakından bakınca yuvala-
rın birçok girişi olduğunu görebilirsin. Burada çok sayıda dokumacı 
kuş yaşar.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) “Kocaman” sözcüğü nicel anlamlıdır. 

B) “Kuru” sözcüğü mecaz anlamlıdır.

C) “Dal” sözcüğü eş seslidir. 

D) “Çıkış” kelimesinin zıt anlamlısına yer verilmiştir.

4697
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TEST6 SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 5 11

1. 
Sert konuşan biri-
ne karşı yumuşak, 
olumlu, onu haklı 
görüyormuş gibi 
tavır almak

Mızıkçılık etmek, 
birlikte yapılması 
gereken işten tek 
taraflı vazgeçmek

Çok alçak ve hafif bir ses tonuyla kulağı-
na eğilip bir şeyler söylemek

 

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

A) Oyunbozanlık etme de gel birlikte şu işi hal-
ledelim ve birlikte yükselelim. 

B) Kardeşimin kulağına fısıldayıp ona gerekli 
tüm bilgileri veriyordum. 

C) Amacına ulaşmak istiyorsan onunla konu-
şurken alttan almaya dikkat et.

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

2. Bir yıldız doğar çitin ardından, büyür 

Koyunlarım gider gibi olur, gelir

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dize-
lerdeki altı çizili sözcükler arasında görü-
len anlam özelliği vardır?

A) Kara tren bozuldu Silvan düzünde.

 O yalan yollarda hasretle kaldım…

B) Bir serin denizde misin, kumda mısın?

 Öyle mi omzunda kuruyan deniz tuzu?

C) Su yürümüş dallara ve topraklara

 Bahar ve zaman akıyor damarlardan

D) Ey insan, başlayan her şey bitecek 

 Kutlu arabalar geçecek yoldan

3. Atasözü, nesilden nesile geçerek pratikte Türk 
insanına çoğunlukla değişmez yargılar aracılı-
ğı ile atalarımızın hayat tecrübelerini, ilmî ve 
felsefi gerçekleri öğütler hâlinde sunan, az 
sözle çok anlam ifade eden kalıplaşmış ve 
çoğu mecazî olan sözler topluluğudur. Günlük 
hayatta bu sözlere sıkça başvururuz. Örneğin 
öfkeli, sinirli kimsenin zararının kendisine an-
latılacağı durumlar için -----, bir insana kaldıra-
mayacağı yük verilirse istenilen verimin de alı-
namayacağı durumlar için -----, çalışan kişilerin 
ruhen ve bedenen güçlü olacağı durumlar için 
----- atasözlerini kullanırız. 

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağı-
daki atasözlerinden hangisi getirilemez?

A) İşleyen demir pas tutmaz. 

B) Dolu bardak su almaz. 

C) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

D) Keskin sirke, küpüne zarar verir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koru-
mak" sözcüğü gerçek anlamının dışında 
kullanılmamıştır?

A) Üstünü başını korusaydın bu kadar kirlen-
mezdin. 

B) Geleneklerini koruyorlar, bu da onları güçlü 
kılıyor. 

C) Orasını tozdan, yağmurdan korumak bor-
cumuzdur. 

D) Bu işin geliri masrafını korumaz, nasıl yapa-
cağız?

5.      I.   İyi ettiniz de geldiniz bizi görmeye. 

II. Aylık masrafımız tam üç bin lira eder. 

III. İki bardak süt sana neler etti? 

IV. Küçük kardeşim altına etmiş. 

"Etmek" sözcüğü numaralanmış cümle-
lerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1              B) 2             C) 3               D) 4
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6. Atasözleri; uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelik-
te sözlerdir. Atasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir. Öykü, roman, 
şiir, deneme gibi yazı türleri pek çok cümlenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiy-
le oluşur. Buna karşın atasözleri genellikle bir, en fazla iki cümleden oluşur. Bütün duygu ve düşünce-
ler bu tek cümleye sığdırılır. Bu cümleler kişiden kişiye değişmez. Halkın ortak malıdır ve halk tarafın-
dan aynı biçimde söylenir. İşte bu veciz sözlerden bazıları ise işledikleri konu bakımından benzerlik 
gösterebilmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri konu bakımından benzerlik göster-
memektedir?

A)   B) 

 Rüzgâr eken fırtına biçer.

Öfkeyle kalkan zararla 
oturur. 

Bakarsan bağ olur, bakmaz-
san dağ olur. 

Damlaya damlaya göl olur. 

Üzüm üzüme baka baka 
kararır. 

Körle yatan şaşı kalkar. 

Yalnız taş duvar olmaz. 

Tek kanatla kuş uçmaz. 

C)   D) 

7. 

BAKMAK

Otogara bakan penceresin-
den şehir gözükürdü.

Beş çocuklu bir aileye bakı-
yordu amcam. 

Şirketin bütün işleri bana 
bakıyor. 

Gidin bakın bakalım kendi-
leri hâlâ orada mı?

“Bakmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından 
hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Beslemek, geçindirmek 

B) Bir işi yapmakla görevli olmak 

C) Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak

D) Yoklamak, incelemek 

4698
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TEST6 CÜMLEDE ANLAM
ÖZNEL - NESNEL ANLATIM 12

1. Öznel yargılar kişisel düşünceler içerir. Nesnel 
yargılar ise kişisel düşünceler içermez ve ka-
nıtlanabilir yargılardan oluşur.

Buna göre aşağıdaki medya metinlerin-
den hangisinde öznel bir anlatıma başvu-
rulmuştur?

Taze meyve ve sebzeler, insan vücudu-
nun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve 
mineralin temel kaynakları arasında yer 
alır. Birçok taze meyve türü bahar ve yaz 
aylarında yetiştiğinden, kış aylarında 
mevsiminde yetişmiş meyvelere ulaş-
mak pek mümkün değildir.

A)

Bir grup Japon araştırmacı, Mars’tan 
Dünya’ya gelmiş bir meteoritin içinde 
azotlu organik bileşikler keşfetti. Dr. Mi-
zuho Koike ve arkadaşları tarafından 
yapılan araştırmanın sonuçları Nature 
Communications’ta yayımlandı.

B)

Bitkilerde de hayvanlarda olduğu gibi 
hormonlar var. Ancak fitohormonlar ola-
rak adlandırılan bitki hormonları hakkın-
da bilinenler hayvanlardaki hormonlar 
hakkında bilinenlerden çok daha az.

C)

Lavantayı genelde çamaşırların arasına 
konulan kesecikler, oda parfümleri, vü-
cut losyonları ve sabunlarda kullanırız. 
Çünkü harika bir kokusu vardır. Sağladı-
ğı faydaların yanında olağanüstü güzel-
liğiyle de bulunduğu ortama renk katan 
lavantaların faydaları ve kullanma şekil-
leri birden çoktur.

D)

2. “Onuncu Yıl Marşı’yla Türkiye’de ----- bir isim 
hâline gelmiş ve bundan sonraki eseri Lüküs 
Hayat ile 1930’lardan 1990’lara kadar konuşul-
muştur.” 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilirse cümle öznel an-
latımlı olmaz?

A) bambaşka B) öncü                   

C) değerli D) sanatkâr

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel 
görüşlere yer verilmiştir?

A) Birçok kutsal kitapta ismi geçen, genellikle 
şifalı bitki olarak bilinen çörek otu; binlerce 
yıldır kullanılan mucizevi bir üründür.

B) Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki 
Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebi-
lir.

C) Biz insanlar esnediğimizde kalp atış hızımız 
ani bir şekilde yüzde 30 artar. 

D) Dünyanın en uzun ağacı olan “Hyperion”un 
yeri birkaç bilim adamı dışında kimse tara-
fından bilinmiyor.

4. (I) Bu yıl Almanya’nın Hannover kentinde 
yapılan Expo 2000 fuarında sergilenen ara-
ba, aynı zamanda bir lamba. (II) Japon sa-
natçıların tasarladığı araba-lamba, Japonla-
rın geleneksel el yapımı kâğıdı “washi”den 
yapılmış. (III) Sanatçılar bu arabayı doğa ile 
teknoloji arasında olması gereken uyumu 
simgelemek üzere harika bir şekilde tasar-
lamışlar. (IV) Saatte 125 kilometrelik bir hızla 
gidebilen araba, elektrik enerjisiyle çalışıyor. 
(V) Kâğıt araba 2000 yılında Japonya’da ya-
pılacak olan Expo fuarının simgesi olarak da 
Japonya’nın çeşitli bölgelerinde muazzam 
gösteriyle sergilenecek.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde kişisel düşünceye yer veril-
miştir?

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

C) III ve V. D) IV ve V.
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5. (I) Kabakgiller ailesine ait, tek yıllık bir bitki olan karpuz, iri bir top şeklindeki meyvelerden oluşur. 
(II) Çok lezzetli, tatlı ve sulu bir meyve olan karpuzun bir tanesinin kütlesi 1,5-2 kilogramdan 8-10 
kilograma kadar değişebilir. (III) Sürüngen gövdeye sahiptir ve gövdesi toprak üzerinde oldukça faz-
la yayılabilir. (IV) Geniş yaprakları ve kalın bir kabuğu olduğundan doğru iklimde yetiştirildiğinde 
dayanıklı olduğu söylenebilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden 
farklıdır?

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

6.    I.   Dünyanın en çok satan telefonu iPhone değil Nokia'nın 2003 yılında satışa çıkardığı ve 250 mil-
yon satan Nokia 1100'dur.

II. Gallium adlı metalin erime noktası bir insanın elindeki sıcaklıktan düşük olduğundan bu metal 
elinizle tuttuğunuzda sıvılaşır.

III. Steve Jobs; Suriyeli zeki ve farklı bir çocuktur, babası Jandali adlı Suriyeli Arap'tır ve Jobs'u evlat-
lık vermiştir.

IV. Yoshida Limited Şirketi, dünyanın en büyük fermuar üreticisidir ve 52 ülkede 206 fabrikaya sa-
hiptir.

Numaralanmış cümlelerin kanıtlanabilirlik açısından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

I II III IV

A) Nesnel Nesnel Nesnel Nesnel 

B) Nesnel Nesnel Öznel Nesnel 

C) Öznel Öznel Öznel Nesnel 

D) Nesnel Öznel Nesnel Öznel 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kanıtlanabilirlik açısından 
yay ayraç içinde verilen özelliği yanlıştır?

A) Türk tiyatrosunun ilk kadın oyuncusu olan Afife Jale, ilk kez Emel 
rolü ile tiyatroda yerini almıştır. (Nesnel) 

B) Yaşamı renkli ve hareketli geçen güzel tiyatrocu hayata erkenden 
veda eden isimlerden biridir. (Nesnel)

C) Oldukça enerji dolu, hayallerinin peşinden koşacak kadar hırslı bir 
karakteri olan Afife Jale; aynı zamanda mükemmel bir eştir. (Öz-
nel) 

D) Uzun ve zorlu bir sürecin ardından dilediğini elde eden güzel ti-
yatrocu, başarısını hırsına ve kararlılığına borçludur. (Öznel)

4699
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TEST6 CÜMLEDE ANLAM
NEDEN-SONUÇ/AMAÇ-SONUÇ/KOŞUL-SONUÇ CÜMLESİ 13

1. 
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barın-
madır. Zorlayıcı çevre koşullarından ve tehli-
keli canlılardan korunmak için güvenli bir yu-
vaya ihtiyaç duyarız. Geçmişte insanlar ağaç 
ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak ba-
rınaklar yapıyordu. Zaman geçtikçe barınma 
ihtiyacını karşılamanın ötesinde işlevlere sa-
hip yapılar inşa edilmeye başlandı. 

Bu metindeki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden – sonuç B) Amaç – sonuç

C) Koşul – sonuç D) Karşılaştırma

2. Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. doğum 
gününü kutlayalım diye internet sitesinde 
oluşturulan özellik sayesinde siz de kendi 
doğum gününüzde Hubble'in çektiği bir fo-
toğrafa erişebileceksiniz.  

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

A) Beşiktaş, bu maçı kazandığından çeyrek fi-
nale kaldı.

B) Sabah kahvaltısı yapmak için mekânımızı 
tercih edebilirsiniz.

C) Bahçendeki ağaç ve çiçekleri düzenli sular-
san onlara hiçbir şey olmaz. 

D) Bugünlerde toplantıları aksattı çünkü has-
talığı tekrarlamış. 

3. (I) Kuş yuvaları hayvanların inşa ettiği yapılar 
arasında en aşina olduklarımızdan biri. (II) Kuş-
lar, yumurtalarını koruyabilecekleri ve yavrula-
rı büyütebilecekleri güvenli bir alan sağlamak 
için yuva yapar. (III) Güney Afrika’da yaşayan 
bir dokumacı kuş türü olan Philetairus socius 
çok sayıda bireyin birlikte yaşadığı yuvalar 
inşa eder. (IV) Tek bir yuvada 100’den fazla kuş 
çifti yaşayabilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

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

4. (I) Kunduzlar, mühendislik ve mimarlık beceri-
leri açısından hayvanlar dünyasının en tanın-
mış üyelerinden biridir. (II) Yarı sucul bir hay-
van oldukları için kunduzlar zamanlarının bir 
bölümünü suda geçirir. (III) Çoğunlukla göl, 
gölet ve akarsu kenarlarında yaşar. (IV) Kun-
duzlar insanlara benzer şekilde çeşitli ihtiyaç-
larını karşılamak için çevrelerini değiştirebilir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde bir yargı gerekçesiyle birlikte 
verilmiştir?

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

5. (I) Beyaz karınca olarak da isimlendirilen 
termitler, arılar ve karıncalar gibi toplu hâl-
de yaşayan ve aralarında iş bölümü olan 
canlılardır. (II) Bazı termit türleri yuvalarını 
tamamen toprağın altında yaparken bazı-
larının yaptığı yuvaların bir bölümü topra-
ğın üstüne doğru yükselir. (III) Bazı termit 
türleri ise nemli ve kuru ağaçların içinde 
yuva yapar. (IV) Termitler yuvaların yapı-
mında tükürük gibi salgılarıyla karıştırdık-
ları kil ve organik maddeleri kullandıkları 
zaman yuvaları daha sağlam olur.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde koşula bağlılık söz konusu-
dur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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6. 
■ Evin satışını hemen yapalım diye memlekete gideceğim. (Neden – sonuç) 

● Önümüzdeki hafta olan sınavı da rahatça geçirdik mi işlerimiz bitecektir. (Koşul – sonuç) 

★ Yeni çıkan kitabın ilk baskısı hemen tükendiği için çok mutluyduk. (Amaç – sonuç) 

▲
İstediğin bisikleti alırım fakat öncelikle bu dönemi başarılı bir şekilde geçirmelisin. (Ne-
den – sonuç)

Sembollerle belirtilen cümlelerden hangisinin yay ayraç içindeki anlam özelliği doğru ve-
rilmiştir?

A) ■ B) ★ C) ● D) ▲

7. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olaya veya duruma bağlı olduğunu belirten 
cümlelere koşul-sonuç cümleleri denir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde koşul – sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) Dün gece geç yattığı için sabah geç uyanmış. 

B) Salgını atlatmak üzere bir dizi tedbirler alındı. 

C) Okuldaki sınavı geçemediği için telafi sınavlarına girecek. 

D) Hastalığa yakalanmak istemiyorsan sosyal mesafeni koru. 

8.    I. Sözümüzü dinlediğiniz takdirde emekleriniz boşa gitmeye-
cektir.

II. Sınavda heyecanlanıp eli ayağına dolandığı için çok üzgündü. 

III. Gerekli açıklamaları yapalım diye programınıza çıkmak istiyo-
rum.

Numaralanmış cümlelerin anlam özelliği aşağıdakilerin han-
gisinde doğru verilmiştir?

I II III

A) Koşul – sonuç Amaç – sonuç Neden – sonuç 

B) Neden – sonuç Amaç – sonuç Koşul – sonuç 

C) Koşul – sonuç Neden – sonuç Amaç – sonuç 

D) Amaç – sonuç Neden – sonuç Koşul – sonuç 

4700
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TEST6 CÜMLEDE ANLAM
CÜMLE OLUŞTURMA - CÜMLE TAMAMLAMA 14

1. 
I. imkân II. olmayan III. duvar

IV. yoktur V. aşılmasına VI. hiçbir

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve ku-
rallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi 
baştan üçüncü olur?

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

2. 
“Kitapsız hayat ------ , ------  ve ------  yaşa-
maktır.”

Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlam 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti-
rilemez?

A) dilsiz B) kör                

C) omurgasız D) sağır

3. Bayağı çakal olarak da bilinen altın çakalların 
vücut uzunlukları genellikle 80-95 cm arasın-
da olur. Kuyruk uzunlukları 20-30 cm arasında 
değişir. Kütleleri 8-10 kg arasındadır. Renkleri 
genellikle altın sarısıdır ----- yaşadıkları alanın 
özelliklerine göre değişim gösterebilir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) fakat B) ama                    

C) lakin D) çünkü

4.      I.   etme 

II. gücün 

III. kötülük

IV. iyiliğe

V. yetmezse

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

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

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

5. Anne ve babalar doğumdan itibaren ço-
cuklarının tüm yaşamını etkileyecek ----- 
almakla ilgili yoğun sorumluluk duyarlar. 
Gelişim basamaklarında sorun yaşamayan 
çocuklar ebeveynler tarafından daha kolay 
----- olarak algılanırlar. İlköğretim aşama-
sına gelene kadarki gelişim basamakları 
daha temel beceriler üzerine kuruludur. 

 

Bu metindeki boşluklara aşağıdakilerden 
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli-
dir?

A) durumları – çözülür 

B) kararları – baş edilir 

C) çözümleri – ikna edilir

D) olayları – ilgilenilir 
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6.     •   Karpuz, oldukça lezzetli bir meyvedir. 

•   Karpuzun besin değeri yüksektir. 

•   Karpuz, yüksek oranda su içerir. 

Bu cümlelerin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek oranda su içeren ve besin değeri yüksek olan karpuz, oldukça lezzetli bir meyvedir.

B) Besin değeri yüksek olup oldukça lezzetli ve tatlı bir meyve olan karpuz, yüksek oranda su içerir. 

C) Oldukça lezzetli bir meyve olan ve yüksek oranda su içeren karpuzun besin değeri tüm meyveler-
den yüksektir.

D) Besin değeri yüksek olan ve yüksek oranda su içeren karpuz, en lezzetli meyvedir. 

7. Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına

Bir güvercin uçurup kıtalar arasından

Çağırdın beni

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

A) Yorgun kanatlarına fezayı bağlayarak, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. 

B) Çağırdın beni yorgun kanatlarına fezayı bağlayarak, bir güvercin uçurup kıtalar arasından

C) Bir güvercin uçurup kıtalar arasından yorgun kanatlarına fezayı bağlayarak çağırdın beni. 

D) Bir güvercin uçurup yorgun kanatlarına fezayı bağlayarak kıtalar arasından beni çağırdın. 

8.      I.   değiştirmeyi düşünür

II. düşünmez

III. kendini değiştirmeyi 

IV. ama hiç kimse

V. herkes insanlığı 

Numaralanmış sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturulduğunda hangisi sondan ikinci olur?

A) II. B) III. C) IV. D) V. 
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TEST6 CÜMLEDE ANLAM
TANIM-KARŞILAŞTIRMA-BENZETME-ABARTMA-ÖRNEKLENDİRME 15

1. Bir kavramın ya da varlığın ne olduğunun be-
lirtildiği cümleler tanım cümlesidir. "---- ne-
dir?” sorusuyla bulunur. 

Buna göre, 

(I) Dış kulak iltihabı, kulağın dış kulak yolu 
olarak adlandırılan bölümünde ortaya çı-
kan iltihabi durumdur. (II) Dış kulak yolu 
kulak kepçesi ile kulak zarı arasında bu-
lunur. (III) Bu enfeksiyon türü tıp litera-
türünde otitis externa olarak bilinir. (IV) 
Yüzücülerde sık görüldüğü için yüzücü 
kulağı olarak da adlandırılan rahatsızlığın 
en yaygın nedeni, kulak kanalı cildini istila 
eden bakterilerdir.

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde tanım yapılmıştır?

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

2. Bir durumu, bir kavramı açıklarken bilinen ve 
ondan daha etkin olan benzerinden yararlan-
maya benzetme denir.

Buna göre, 

(I) Birdenbire irkildi, etrafına bakınırken 
ilerideki sokak başında küçük bir küfecinin 
iki kat olmuş geldiğini gördü. (II) İçi, safrası 
köpüklü kahve gibi kabarmış, allak bullak 
olmuş. (III) Eliyle yarı çivilenmiş tahtalar-
dan birine yapıştı, aşağıya doğru dikkatle 
bakmaya başladı. (IV) Küfeye yükletilen eş-
yanın altında, ayakları sokağın bozuk taşla-
rına yapışık bir hâlde adımlar atarak ilerle-
meye çalışan küçük hamal kendi oğlu idi.

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde benzetme vardır?

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

3. Birden fazla varlık, kavram ya da duru-
mun karşılaştırıldığı cümlelere karşı-
laştırma cümlesi denir. Karşılaştırmada 
benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik 
durumlar ifade edilir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Maruz kalınabilecek darbelerde ve ani hare-
ketlerde kemiğin kırılmasına yol açabilir. 

B) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en de-
rin acısından yaratılmıştır. 

C) Okul öncesi eğitimi almış çocukların beceri-
lerini geliştirmekte daha istekli olduğu göz-
lenir.

D) Dün gece izlediğimiz maç, geçen hafta oy-
nanan maç kadar zevkli ve heyecanlı geç-
medi. 

4.     I.    Basketbol, futbol, atletizm gibi sporlarda 
ise bunların yanında zıplamalar da ol-
dukça fazladır. (Benzetme)

II. Bilim Çocuk, Bilim Teknik ve Meraklı Mi-
nik takip ettiğim dergilerin başında geli-
yor. (Örneklendirme)  

III. Tam kan sayımı (hemogram), kişinin ge-
nel sağlık durumu ve varsa hastalıkları 
hakkında fikir veren bir kan testidir. (Ta-
nım) 

IV. Daha önce de belirtildiği gibi kamerala-
rın aldığı görüntülerin daha sonra işlen-
mesiyle de efektler yapılabilir. (Abartma) 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinin 
yay ayraç içinde verilen özelliği doğru de-
ğildir?

A) I ve III. B) I ve IV.               

C) II ve III. D) II ve IV. 
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5. 
Güneş gökyüzünde yükseldiği zamanlarda Güneş’ten gelen kısa dalga boylu mavi ışık daha 
uzun dalga boylu renklere göre çok daha fazla saçılarak her yöne dağılır ve bu durum gökyüzü-
nün mavi görünmesine sebep olur.

Bu cümle için, 

I. Karşılaştırma cümlesidir. 

II. Abartma cümlesi değildir. 

III. Örneklendirme cümlesidir. 

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

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

Buna göre, 

I. Ceren İletişim, Kayra Kuyumculuk gibi şirketler bu dönemde en az zarar görenler arasındadır. 

II. Kırmızı kan hücrelerinin vücuttaki temel görevi, solunum gazları olan oksijen ve karbondioksi-
tin taşınmasıdır. 

III. Bebeğinize kitap okumayı sevdirmek çok erken bir dönemde başlar, bebeğiniz kitaplara sizin 
kucağınızda bakabilir.

cümlelerinden hangilerinde örneklendirme yapılmıştır? 

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

7. (I) Airlander 10 adı verilen araç dünyanın en büyük hava aracıdır. (II) 
92 metre uzunluğundaki bu araç havalanmak için helyum gazı kul-
lanıyor ve hızlanmadan kalkış yapabiliyor. (III) Ayrıca su, buz, toprak 
gibi farklı yüzeylere piste ihtiyaç duymadan rahatça inebiliyor. (IV) 
Dört motoru olan araç uçuş sırasında 6.000 metre yüksekliğe çıkabi-
liyor ve saatte yaklaşık 150 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştır-
ma vardır?

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

4702
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TEST6 16

1. 
(I) Ebeveynler olarak bir taraftan çocukları-
mızın teknolojiden geri kalmamalarını isti-
yoruz. (II) Ellerindeki cihazlara hızla adapte 
olmalarını şaşkınlık ve hayranlıkla izliyoruz. 
(III) Bir taraftan da televizyonu açıp ya da 
eline bir cihaz verip kendi başlarına oyalan-
maları zaman zaman hayatımızı kolaylaş-
tırıyor. (IV) Ancak yapılan bilimsel araştır-
malar, aşırı medya kullanımının özellikle de 
0-6 yaş döneminde, dil gelişimi, öğrenme 
ve sosyal becerilerde gecikme, dikkat ek-
sikliği, odaklanma sorunları ve uyku prob-
lemleri ile ilişkisine işaret ediyor.

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

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

2. Ön yargı, bir olay veya kişiyle ilgili değişik se-
beplerden dolayı önceden edindiğimiz olum-
lu veya olumsuz yargılardır.

Buna göre, 

I. Büyük ihtimalle bu sınav sistemi seneye 
değişir.  

II. Durduk yere kardeşini üzeceğini bekle-
miyordum.  

III. Sessizce odasına girer ve işlerini yapar. 

IV. Muharrem Usta bu işi yapamaz, Sedat 
Usta’ya gidelim. 

cümlelerinin hangilerinde ön yargı anla-
mı vardır? 

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

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

3. Beni bırakıp da nasıl gittin öylece?

Acımadan düşürdün zalimin diline.

Gururumla oynadın bir anda hem de.

Söyle neden yaptın bunu sevdiğine? 

Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yakınma B) Sitem                     

C) Hayıflanma D) Acıma

4.    I.    Mağazanızdaki elbiseler her şeyiyle tam 
bana göre dikilmiş. (Beğenme)

II. Bu kadarcık yemekle doyacağımı zan-
netmiyorum. (Küçümseme) 

III. Herkes toplandığına göre takı töreni 
başlamış olmalı. (Olasılık) 

IV. Yemek yedikten sonra biraz yürüyüş 
yapsan iyi olur. (Öneri) 

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin 
yay ayraç içindeki özelliği yanlış verilmiştir? 

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

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

5. İki yargı arasında olumsuzdan olumluya 
veya olumludan olumsuza doğru geçişi 
sağlarken düşüncenin yönünü değiştiren 
ifadelerden yararlanırız. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde düşüncenin yönünü değiştiren ifa-
delere yer verilmemiştir?

A) Önlemler artırıldı ama vaka sayılarında dü-
şüş olmuyor. 

B) Arkadaşlarını hiç aramamış ne var ki araya-
cağını söylemişti. 

C) Bugünlerde çok çalışıyor fakat çalışmasının 
karşılığını alamıyor. 

D) Parka gitmek istiyorum çünkü canım çok sı-
kılıyor. 

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU - DÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN 

İFADELER-ÖRTÜLÜ ANLAM
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6. Aşağıdaki görsellerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerine yer verilmiştir?

A) 
Karakter sahibi 

olmak,

kimse görmediği 

zaman da doğru 

olanı yapmaktır.

J.C Watts

 B) 
Şahsınıza karşın haddi 
geçenleri, hududu ge-
çen, küstahlaşanları,
altın olsa kesenizde, 
bal olsa kasenizde 
tutmayın.
Neşet Ertaş

C) Çocuklarınızı zengin ol-

maları için değil, mutlu 

olmaları için eğitin. Böy-

lelikle büyüdüklerinde 

her  şeyin fiyatı değil, 

değerini bilirler.

Steve Jobs

 D)  Bana iyi davranan ama 

garsona kaba olan biri-

ne güvenmiyorum.

Çünkü o pozisyonda 

olsaydım bana da aynı 

şekilde davranırdı.

Muhammed Ali

7. 
Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde cümlenin anlamından ya da cümledeki bazı ifadeler-
den çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?

A) Bu yılki ilk derbiyi de Cüneyt Çakır yönetecekmiş. 

B) Üniversite sınavına yine gireceğim ama kendimden emin değilim. 

C) Küçük kız kardeşim artık sizi ziyarete gelmeyecek. 

D) Dün akşamki maçta olaylar çıktı, polis olaylara müdahale etti. 

8. (I) 1.642 hektarlık alana yayılan Yedigöller Millî Parkı içerisinde birçok 
ağacın yanında çeşitli balık türleri de yaşamaktadır. (II) Son yıllarda 
sosyal medyanın da etkisiyle popüleritesi artan Yedigöller, özellikle 
sonbahar aylarında kırmızı, sarı ve turuncuya çalan renklere sahip 
ağaçlarıyla bilinir. (III) Oysaki havza içerisinde yer alan ve adını alan 
yedi adet gölün ismini kimse bilmez. (IV) Millî park içerisinde; Sazlı-
göl, Nazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl 
adında yedi adet heyelan gölü bulunmaktadır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde düşünce-
nin yönünü değiştiren bir ifadeye yer verilmiştir? 

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

4703
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TEST6 CÜMLEDE ANLAM
GENEL TEKRAR - 1 17

1. Baskı ve zorlama, kız çocuklarını bir hanıme-
fendi gibi olmaya değil, kendini korumak 
için erkek gibi olmaya iter. Bu bir çocukluk 
dramıdır.

Bu parçayla ilgili, 

I. Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.

II. Neden-sonuç cümlesi vardır. 

III. Amaç-sonuç cümlesi vardır. 

IV. Benzetme cümlesi vardır. 

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

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

2. (I) Bebeğinize kitap okumayı sevdirmek için 
onun gelişimine uygun kitaplar seçmeli ve ki-
tabın sivri uçlu olmamasına, bebeğin bakıp 
keşfedebileceği yapıda olmasına dikkat etme-
lisiniz. (II) Bebekler özellikle bakması ve do-
kunması ilginç olan kitaplara ilgi duydukları 
için dokununca ses çıkaran, kaldır-bak şeklin-
de olan, sürprizler içeren bebek aktiviteli ki-
tapları ilgiyle karşılayacaklardır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle

A) Amaç – sonuç Neden – sonuç 

B) Amaç – sonuç Koşul – sonuç 

C) Neden – sonuç Amaç – sonuç 

D) Neden – sonuç Koşul – sonuç 

 

3. Bir özelliğin ya da durumun olduğundan 
daha çok ya da az gösterilmesine abartma, 
bu cümlelere de abartma cümlesi denir. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisin-
de abartma yapılmıştır?

A) Bakmayın çevremi kuşatanlara

    Hüznün, yalnızlığın şairiyim ben.

B) Saçlarına can veren yıldızlar nerde gülüm?

    Hangi ferman dokundu bakışlarına senin?

C) Derdimi döksem ben Karadeniz'e

    Kırım sahillerini sel tufan alır.

D) Urganmış boynumda taşıdığın gerdanlık

    Sana hükümdarlığı getirdim; anlamadın.

4.      I.   gerçek yüzünü

II. hiçbir menfaati 

III. bir kişinin

IV. nasıl davrandığına

V. görmek isterseniz

VI. bakın

VII. olmayan insanlara

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

A) II. B) IV. C) V. D) VII. 
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5. İnsanlığın ortak kaderi göç olgusunun medeniyete katkılarının ele alınacağı festival kapsamında 
50 film gösterilecek. Sinema sektöründen yerli ve yabancı yetkin kişilerin yer alacağı jüri, en iyi film 
ve senaryoları belirlemek için toplanacak. Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde 
ödüle değer görülmüş film ve senaryolar toplam 26 bin euro ile ödüllendirilecek. Festival kapsa-
mında göç temasına ve dünyanın tarihî yerlerine odaklanan özel sergiler de hazırlandı. Herkese açık 
olan sergiler VR gözlüklerle gezilebilecek.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 

A) Örtülü anlam  B) Amaç - sonuç cümlesi

C) Karşılaştırma cümlesi  D) İhtimal cümlesi 

6. (I) Taşı toprağı olan İstanbul’u büyük bir zevkle dolaşmaya çıktım. (II) Ama maalesef İstanbul yeşilini 
kaybetmiş, sanayiye mahkûm edilmiş. (III) Bu durum karşısında şok olmamak elde değil. (IV) Ben de 
elimden ne gelir diye düşünmek ve yetkililerde bu konuda farkındalık oluşturmak için kolları sıvadım. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “üzülme” anlamı vardır? 

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

7. Ellerimizi düzenli olarak sabunla yıkamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve virüslerin zararlı 
etkilerinden korunmak için alabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri. Ancak suya ve sabuna ulaş-
ma imkânımızın olmadığı durumlarda ne yapabiliriz? Deneyler köşesinin bu etkinliğinde kolay 
temin edebileceğimiz malzemelerle el dezenfektanı yapıyoruz.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Geçiş ve bağlantı ifadesi

B) Karşılaştırma cümlesi 

C) Tanım cümlesi  

D) Amaç – sonuç cümlesi 
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1. 
(I) 18 aylığa kadar çocuğunuzun medya kul-
lanımına izin vermeyin. (II) Beyin gelişiminin 
çok hızlı ve kritik olduğu ilk yıllarda bebek-
lerin ihtiyaç duyduğu şey, etrafındaki yetiş-
kinler ve objelerle karşılıklı etkileşim hâlin-
de olmasıdır. (III) Oysaki ekran tek yönlü bir 
uyarandır. (IV) Bebeğinizin sizinle göz teması 
kurması, sizi dinlemesi, taklit etmesi, sizin 
onun çıkarttığı seslere ilgi gösterip cevap 
vermeniz, etrafını fiziksel olarak keşfetmesi, 
hareket etmesi, oyun oynaması sağlıklı sos-
yal, duygusal ve zihinsel gelişimi için çok kri-
tiktir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinden sonra düşüncenin yönü de-
ğişmiştir?

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

2. 
• Ezgi de telefonunu evde unutmuş. 

• Kolonya kullanımı konusunda bilgimiz 
yok. 

• Çay demlerken söylediklerimi unutma!

•   Sizin derslerinizi daha keyifli buluyorum. 

• Emin ol sadece sana bu kadar rahat 
konuşuyorum. 

Bu cümlelerin kaç tanesinde örtülü anlam 
vardır?

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

3. 
Çocuğunuzun uygunsuz içeriklerden koru-
mak için kullandığı cihazların internet güven-
lik ayarlarını yapın. Çocuğunuzun evin ortak 
alanlarında cihazları kullanmasını sağlayın. 
Böylece çocuğunuzun ne izlediğini, hangi 
içeriklere maruz kaldığını takip edebilirsiniz.

Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden – sonuç B) Koşul – sonuç 

C) Karşılaştırma D) Amaç – sonuç  

4. 
I.  Her zaman anı daha çok yaşamak iste-

rim.

II. Ders çalışırken elinden geleni yapmalı-
sın.

III. Diyetisyeni dinlediği için kademeli ola-
rak zayıfladı.

IV. Tartışma çıkmaması için onu buradan 
götürün. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde kar-
şılaştırma yapılmıştır?

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

5. B grubu vitaminlerinden bir tanesi olan B6 vi-
tamini, protein metabolizmasında koenzim 
olarak oldukça önemli görevleri bulunan ve 
nörotransmitterlerin sentezinde görev yapan 
bir suda çözünen vitamin türüdür. 

Bu cümleyle ilgili, 

I. Tanım cümlesidir. 

II. Örneklendirme cümlesidir. 

III. Kişisel duygu ve düşüncelere yer veril-
miştir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve III. D) II ve III. 
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6. Aşağıdaki görsellerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A)                                             B)

    

İzlanda'da sinek 
yoktur. Bölgede 
iklim değişiklikleri 
çok ani olduğun-
dan sinekler 
yaşam döngülerini 
tamamlamak için 
yeterli zamanı 
bulamaz. 

İnsana hiçbir şey 
öğretemezsin; 
öğrenmeyi ancak 
kendi içinde bu-
lacağını öğretebi-
lirsin.
Galileo Galilei

Vücudumuzda en 
fazla yağ içeren 
organ yaklaşık 
%60'ı yağ olan 
beynimizdir.

Ördek yavruları-
nın iki farklı görsel 
hafızaları vardır, 
bir gözlerinde 
tanıyamadıkları 
görüntüleri diğer 
gözlerinde tanıya-
bilirler.

C)                                             D)

7. Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre aynı zamanda bir âlim ve

                                      I                                                                                                        II

halk şairidir. 1240 yılında dünyaya gelen mutasavvıf  Yunus Emre hayatını Anadolu'da

                                                                                                                        III

geçirmiştir. Hacı Bektaş – i Veli dergâhında hizmet eden Yunus Emre insanları asil,

                                                             IV

garip, zengin, fakir, din farkı gözetmeksizin eşit şekilde saymıştır. 

Bu metindeki altı çizili numaralanmış sözcüklerden hangisi içinde bulunduğu cümleye öz-
nellik katmıştır?

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

8. Koskoca yaz tatilinde bitire bitire iki konu bitirmişsin, bütün tatil-
de ne yaptın acaba, anlatır mısın bize de?

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilen duygular hâ-
kimdir?

A) Sitem – Küçümseme

B) Sitem – Azımsama

C) Şikâyet – Azımsama

D) Şikâyet – Küçümseme
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1. 

Yeni satın aldığı 
araba bizi yolda 
bırakmaz.

Böyle büyük bir iş 
için bu kadar az 
bütçe mantıklı mı?

Halime  halan 
akşam yemeğini 
çoktan yapmıştır.

Bu mağazadan 
sonra yeni bir 
şube daha açmayı 
düşünüyorum.

œ I.

œ III.

œ II.

œ IV.

Bu tabloda verilen cümlelerin özellikleri 
aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

I II III IV

A) Ön yargı Küçümseme Olasılık Tasarı

B) Öneri Azımsama Tahmin Beklenti

C) Ön yargı Azımsama Olasılık Tasarı

D) Öneri Küçümseme Tahmin Beklenti

2. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi se-
beple yapıldığını bildiren cümlelere neden-so-
nuç (sebep-sonuç) cümleleri denir. Örneğin 
“Üşüdüğü için hasta olmuş.” cümlesinde “üşü-
mek” neden, “hasta olmak” sonuçtur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sağlığını kaybettiğinden hayattan lezzet 
alamıyordu. 

B) Düşüncelerini açıkça söylediği için çok ra-
hattı.

C) Ders çalışmak için kütüphaneye gittik. 

D) İyi kazanıyorum çünkü işimi düzgün yapı-
yorum. 

3.    •     Mimar Sinan, 1489 yılında dünyaya gel-
mi ve 17 sene yeniçerilik yapmıştır.

• 49 yaşına gelince başmimar olan Sinan, 
birçok esere imza atmıştır. 

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

A) 1489 yılında dünyaya gelen ve 17 sene ye-
niçerilik yapan Mimar Sinan, 49 yaşına gel-
diğinde başmimar olmuş ve birçok esere 
imza atmıştır.  

B) Birçok esere imza atan ve 49 yaşına gelince 
başmimar olan Mimar Sinan, 1489 yılında 
dünyaya gelmiştir.  

C) Başmimar olan ve birçok esere imza atan 
Mimar Sinan, 1489 yılında dünyaya gelmiş 
ve 17 sene yeniçerilik yapmıştır.

D) 1489 yılında dünyaya gelen ve 17 sene mi-
marlık yapan Mimar Sinan, 49 yaşına geldi-
ğinde başmimar olmuş ve birçok esere imza 
atmıştır.  

4.  

...
...

...
...

.

korku

cennete

ölüme

sürükler

cesaret

Bu şekilde verilen sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğ-
ru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 
A)  

B) 

C) 

D) 
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5. Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen ya da ayrılan yönle-
riyle kıyaslama yaptığımız cümlelere karşılaştırma cümlesi denir.

Buna göre,

Başarılı biri olma-
ya değil, değerli 
biri olmaya çalışın. 
Başarı egoya 
yakındır, sevgi 
değere yakındır.
Einstein

Risk almak için 
yeteri kadar ce-
sur olmayan bir 
kimse, hayatta 
hiçbir şey başa-
ramayacaktır.
Muhammed Ali

I. II.

III. IV.

Düşünceler baskı 
altına alınarak 
yok edilemez. 
Onlar ancak dik-
kate alınmayarak 
yok edilebilir.
Ursula K. Le Guin

İnsanlar konu-
sunda daha az, fi-
kirler konusunda 
daha çok meraklı 
olun.
Marie Curie

görsellerinden hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?

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

6. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Pisagor ağacının matematiksel olarak bir karşılığı bulunmaktadır. Bu matematiksel açıklamaya göre 
Pisagor ağacı; birbiri ardına eklenen kareler aracılığı ile oluşan ağaç şeklindeki bir geometrik çizim-
dir.

B) Yaz, kış demeden yemyeşil olan iğde ağaçlarında yetişen iğde 
meyvesi, sağlık açısından şaşırtıcı derecede faydalıdır. İç hastalık-
lara etkisi olduğu gibi tüketilmesiyle cilt güzelliğinde de gözle gö-
rülür bir değişme meydana gelir.

C) Sumatra gergedanları günümüzde yaşayan beş gergedan türü-
nün en küçüğü. Dünya üzerinde doğal ortamlarında yaşayan Su-
matra gergedanlarının sayısının yüzden az olduğu tahmin edili-
yor.

D) Antalya’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2016’nın açılışı 23 Ni-
san’da yapılacak. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu uluslararası 
organizasyonun ana teması “Çiçek ve Çocuk”, sloganıysa “Gelece-
ği Yeşertmek”.
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1. Geçmişte insanların bulundukları boylamı be-
lirleme çabalarının sonuç vermesi teknolojik 
altyapının yetersizliğinden çok daha uzun sür-
dü. Bilim insanları uzun süre boylamın belir-
lenmesi probleminin çözümünün gökcisimle-
rin hareketlerini takip etmek olabileceğini 
düşünüyordu. Ancak denizde zamanı ölçmeye 
yarayan mekanik bir saat, 17 ve 18. yüzyılın bu 
en zorlu bilimsel probleminin çözümüydü.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Karşılaştırma 

B) Amaç – sonuç 

C) Neden – sonuç 

D) Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler

2. (I) Fizyoterapi ve rehabilitasyon eski zaman-
lardan beri en sık kullanılan tedavi yöntemi 
olmuştur. (II) Çeşitli hastalıklar ve sakatlıkla-
ra bağlı olarak bireylerde gelişen fonksiyon 
bozukluklarında temel tedavi yöntemle-
rinden biri olarak uygulanır. (III) Hipokrat, 
yaralanmalara bağlı işlev bozuklukların-
da masaj teknikleri kullanarak iyileştirme 
sağlamayı hedeflemiştir. (IV) Fizyoterapi, 
Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonuna göre 
bireylerin yaşam süreleri boyunca maksi-
mum hareket kabiliyetlerini korumak, ge-
liştirmek ve yenilemekten sorumlu sağlık 
bilim alanıdır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde tanım yapılmıştır?

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

3. 
Bir kişinin bir olay veya karşısındakinin duru-
mu ya da çaresizliği karşısında bir şey yapa-
mamayı ifade eden cümleler üzüntü duygu-
sunu dile getirmektedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de “üzülme” anlamı vardır?

A) Üzerlerinde doğru düzgün kıyafetleri olma-
yan çocukları görünce içim sızladı. 

B) Üzüntü kadar insanı sıkıntıya sokan başka 
bir duygu yoktur sanırım. 

C) Gençliğimi ne kadar boş şeylerle uğraşarak 
heba etmişim oysaki.

D) Düşünerek konuşman gerektiğini bildiğin 
hâlde bunu neden yapmıyorsun?

4. •  Meydandaki insanlar dağılıyor, konser sona 
ermiş olabilir. 

 • Yeni aldığımız koltuk takımı çok rahat ve 
kullanışlıydı.

 • Birden karşımda babamı görünce öylece 
kalakaldım. 

 • Nerede o eski komşular, akrabalar, dostlar?

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi-
nin örneği yoktur?

A) Beğenme B) İhtimal             

C) Özlem D) Şaşırma

5.     I.    Sakarya, İstanbul, Kocaeli gibi illerde ted-
birler artırıldı. 

II. Bu aralar gelmiyor yanıma, bana küsmüş 
gibi.

III. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz 
ol. 

IV. Yemek pişti gibi, sofrayı kurmaya başla-
yın. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
benzetme yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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6.   œ   Söyleyenin kişisel düşüncesini içermez.

œ Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir.

œ Kişiden kişiye değişmeyen bilgiler içerir.

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisi bu anlatım özelliklerine sahip değildir?

Prof. Dr. Fuat Sezgin, kitabında Müslüman denizcilerin sonraki zamanlarda gök cisimlerinin 
ufuk üzerindeki yüksekliğini belirlemek için Yakup sopası, Davis kadranı gibi başka aletler de 
kullandığından bahsediyor.

A)

Bulantı ve kusma, her insanın hayatı boyunca yaşayabileceği, birçok farklı nedenden kaynak-
lanan durumdur.  Mide bulantısı ve kusma, çoğunlukla virüslerin sindirim sistemini etkilediği, 
viral gastroenterit denen tıbbi bir durum sebebiyle oluşur.

B)

Lavanta, yaz mevsiminde açan, 1 metreye yakın boyu olan ve kokulu bir bitkidir. Temmuz ve ağustos 
aylarında toplanır. Karabaş otu adıyla da tanınır. İçerisinde tanen, alkaloitler ve glikozitler vardır. 

C)

Meraklı Minik, her ayın birinde okurlarıyla buluşuyor. Dergi, içindeki birbirinden renkli çizim ve 
fotoğraflar, etkileyici yazılar, ilginç bilgiler ve eğlenceli etkinliklerle çocukları bilim dünyasında 
bir yolculuğa çıkarıyor.

D)

7. (I) İç Anadolu Bölgesi endemik türlerin Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre dağılımlarına göre değer-
lendirildiğinde yedi bölge içinde üçüncü sırada yer alıyor. (II) İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan başken-
timiz Ankara’da 2.340 bitki türü yaşıyor. (III) Bu bitki türlerinin 391’i Ankara’ya özgü yani endemik. (IV) 
Anlaşılan Ankara bilindiği gibi gri değil, ender güzellikler barındırıyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

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

8. (I) Polietilen tereftalat ya da kısaca PET genellikle tek kullanımlık şi-
şelerin üretiminde kullanılan bir plastik türü. (II) PET çok dayanıklı bir 
madde olduğu için doğada kendiliğinden yok olmuyor. (III) Japon 
bilim insanları plastik şişe geri dönüşüm tesislerinden topladıkları 
250 çeşit PET örneğinde yaşayan mikroskobik canlıları inceledi. (IV) 
Bu araştırma sırasında plastiği ayrıştırabilen yeni bir bakteri türü keş-
fedildi.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-so-
nuç ilişkisi vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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1. Balık pulu hastalığı doğumdan itibaren görü-
lebildiği gibi çocukluk çağının ilk birkaç yılın-
da da ortaya çıkabilir. Tipik olarak erken ço-
cukluk yıllarında kaybolur. Bazı bireylerde 
yaşamları süresince bir daha asla semptomlar 
ortaya çıkmayabilir. Bazı bireylerde ise erişkin 
çağda belirtiler geriye dönebilir. 

Bu metindeki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahmin B) Öneri               

C) Onaylama  D) İhtimal 

2.    I.     İç Anadolu’nun büyük bir bölümü or-
manlardan yoksundur. Ne var ki yüksek 
bölgelerde eski orman alanlarından gü-
nümüze ulaşan orman parçaları kalıntı 
ormanlar olarak isimlendirilir var. Bu 
ekosistemler çok sayıda bitki türüne ev 
sahipliği yapar.

II. Kalem kullanma becerisinin gelişmiş ol-
ması ve basit figürleri çizebilmesi gere-
kir. Örneğin sınırlı boya yapmak, makas 
kullanmak, ayakkabılarını bağlamak gibi 
ince motor ve kaba motor becerilerinin 
yeterince gelişmiş olması gerekir. Çocuk, 
bireysel ve grup oyunlarına fiziksel ola-
rak tam katılabilmelidir.

III. Ödevlerini yapma konusunda sorun 
çıkarmanı anlayamıyorum. Bu konuda 
ancak senden sorun beklemiyordum ki 
o da başımıza geldi. Neden böyle yaptı-
ğını anlatmak ister misin?

IV. Propolis kullanımından önce ürünün 
kullanım talimatları dikkatlice okunmalı, 
kişiyi şüpheye düşürecek bir durumun 
varlığında mutlaka hekime danışılma-
lıdır. Ayrıca kronik hastalığı olan kişiler 
de propolis kullanmadan önce mutlaka 
hekime danışmalıdır.

Numaralanmış metinlerin hangisinde altı 
çizili sözcük geçiş ve bağlantı ifadesidir?

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

3.      I.   ve yanıtlarımızın 

II. dünyamızı

III. kılarız

IV. sorularımızın cesareti

V. derinliği ile

VI. anlamlı

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

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

4.  

Bir ebeveynin çocuğuna vere-
ceği en büyük hediye, kendisi 
gibi olmasına izin vermesidir.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) Örneklendirme cümlesidir. 

B) Abartma cümlesidir. 

C) Karşılaştırma cümlesidir.

D) Tanım cümlesidir. 
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5. Hande, aşağıdaki tabloda verilen cümleleri abartma özelliği olup olmadıklarına göre değerlendirmiş-
tir. Bu özelliğe sahip olanları “”, olmayanları ise “” işareti ile simgelemiştir. 

Arkadaşlarımla bir film izledik, gülmekten öldük. 

Tam bir milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalayacak. 

Çok büyük bir evleri olduğu için oldukça şanslıydı. 

Konuşmalarınız şehrin diğer ucundan duyuluyor, biraz daha bağırın.

 

Buna göre aşağıdakilerden hanisinde Hande, doğru işaretleme yapmıştır? 

A) 








  B) 








 C) 








 D)  








6. 
Stephen Hawking

Tavsiye

Depresyondan Çıkmak İsteyenlere

3
Çıkış her 
zaman 
vardır.

Hayat var  
olduğu sürece 
umut da her 

zaman  
vardır.

Doğru bir ba-

kış açısı ile her 

şeyi değiştire-

bilirsin.

Bu görselle ilgili, 

I. Örtülü anlam vardır.  

II. Koşul-sonuç cümlesi vardır. 

III. Sitem cümlesi vardır. 

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. 

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