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TEST7
1. Antik ismi Khersonesos olan Gelibolu Yarımadası,  

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

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin 
anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

      I.                              II.                            III.     

A) Mecaz                   Mecaz                 Terim

B) Gerçek                  Mecaz                 Gerçek

C) Mecaz                   Terim                   Gerçek

D) Terim                    Mecaz                  Mecaz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Eğer amaçları barışı sağlamak ise hepsini 
yürekten kutluyorum.

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

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

A) En yakın hastaneye gidip ayrıntılı biçimde 
muayene olduk.

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

C) Yakınlarda bir çeşme varsa güğümlerimizi 
dolduralım.

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

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

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

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

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

C) Kalabalık caddelerin canlılığı insana enerji 
katar.

D) Kazayı yine meraklı bir kalabalık izlemeye 
koyuldu.

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

— Vurdum. Evde adam olsaydı duyardı. Komşular duydular.

— Koy dükkâna, ben uğrar alırım.

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

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

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

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

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

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

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

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

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

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

D) Evinin kapısına varınca cebinde anahtarını aradı.

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

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

A) Derine dalmak için özel kıyafetler gereklidir.

B) Derin bir çukur kazıp altınları oraya gömdü.

C) Dinledikleri konu üzerine derin düşüncelere dalmışlardı.

D) O derinlikte de su çıkmadıysa bence artık uğraşmayalım. 

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

ne has kelimeleridir.

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

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

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

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

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

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

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

B) Kimsenin düşmemesi için merdivenleri kuru 
bırakalım.

C) Kuru fasulye oldukça sağlıklı bir yemek.

D) Kuru, heyecansız bir hayatımız var şimdi.

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

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

A) Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu.

B) Gazete bile okumak istemiyorum.

C) Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup 
dinliyoruz.

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

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

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

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

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

D) Kitap öyle sardı ki bitirene kadar bırakamadım.

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

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

B) Elden geldiğince insanların kalbini  kırmak-
tan kaçınmalı.

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

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

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

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

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

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

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

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK - MECAZ - TERİM ANLAM 02



7

S.B. Türkçe

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

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

            I                                        II                                             III          

A)   mecaz gerçek terim     

B)   mecaz gerçek gerçek

C)  gerçek terim gerçek

D)  gerçek mecaz terim

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

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

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

C) Benzin fiyatlarında sağlanan indirim herkesi memnun etti.

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

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

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

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

C) Böyle duru bir mantık karşısında akan sular duruyordu.

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

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

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

B) Fırının önünde çok uzun bir kuyruk oluşmuştu.

C) Düzenli bir çalışma güzel bir fakülte kazanmayı başardı.

D) Rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanmaktır.

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

lışmak zorunda kalacağız.

•  İki çuval buğday unu bize tam iki ay gitti.

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

•  Dersler çok iyi gidiyor, öğretmenimizden 
çok memnunuz.

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

A) Yeter olmak, yetmek, yetişme

B) Yakışmak, yaraşmak

C) Dayanmak

D) Sürmek, devam etmek

2. Tarih nankör değildir, bir hizmeti unutmaz;

İstikbâlin vicdanı aşk istemez, kin tutmaz.

Bana yirmi yaşımda ateş saçan bir sevda,

İlk şiirime altından kanat veren o hülya

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güç veren

B) Bir görüşü, düşünceyi yaymak

C) Işık ve ısı yaymak

D) Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek

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

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

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

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

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

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

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
öğrencilerin söyleyeceği cümlelerden 
biri olabilir?

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

B) Tabi olaylar anlattığım düzeyde kalmadı, 
gittikçe tırmandırıldı.

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

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

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

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

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

C) Toplantıda yapılan uyarıları atlaman doğru 
bir davranış değildi.

D) Sporcumuz uzun atlama yarışlarında yeni 
bir rekor kırdı.

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

A) Televizyonda çok sevdiğim bir filmi izledik 
hep birlikte.

B) Sonunda istediğimiz parayı bulup yeni bir iş 
kurmuştuk.

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

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

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

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

A) etkisinde kalmak – mutlu olmayı başarmak 

B) mecbur edilmek – oyalamak

C) tuzağına düşmek –  kendini korumak

D) hapse atılmak – teselli bulmak

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

                                                                                             I.                               II.

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

geri kalanlarını büyük bir zevkle okumayı düşünüyorum.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden bazılarının anlamı aşağıda verilmiştir.

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

•  Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi

•  Üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse

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

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

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

A) memleketlerden B) harcayan

C) birlikte D) noktalayın

1463
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dikkat-

sizliği” anlatan bir söz kullanılmamıştır?

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

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

C) Önüne bakmadan yürürsen kendini sürekli 
yerde bulursun.

D) Dönmemiz gereken yeri dalgınlıktan çok-
tan geçmiştik.

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

A) Sorumluluk sahibi olmayan insanlarla kolay 
kolay arkadaş olmazdı.

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

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

D) Yetiştirdiği çiçekler içinde en sevdiği çiçek 
menekşeydi.

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

II. Geri gelmek, geri gitmek

III.  Bir şeyi andıracak duruma girmek, ben-
zemek

IV. Söz konusu etmek, hatırlamak

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

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

B) İş yerinde neler döndüğünü kısa bir sürede 
anlamıştı. 

C) Uzun süren hastalığının tesiriyle iğne ipliğe 
dönmüştü.

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

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

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

B) Bu davranışınla hepimizin kalbinde öyle 
yükseldin ki anlatamam.

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

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

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

Bu metinde altı çizili ifade ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukluktaki güzel duygulardan mahrum

B) Ne yapacağını bilememe hâli

C) Hiç kimseye muhtaç olmayan

D) Hayatın güç koşulları karşısında aciz

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

A) Neyse uzatmayalım kısacası biz bu işten 
vazgeçiyoruz.

B) Bu gereksiz kırgınlığı sen de fazla uzatma 
artık!

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

D) Bir daha arayı uzatmayalım bu kadar, dedi. 

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

7. Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez;

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

  Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Bu dizelerde altı çizili sözcükler yerine aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?

    I. Sözcük II. Sözcük  

A) sus konuşmayan

B)  yas tut bağırmayan

C) şikâyet et seslenmeyen    

D) üzül anlatmayan

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

• Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak

• Bir davranış yüklemek

• Sonunu getirmek

• Hatırlamak

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

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

B) Böyle giderse bu ayı çıkarmamız zor görünüyor.

C) Sizi bir yerden çıkaracağım ama nereden bulamıyorum.

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

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

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

A) Oyunun kurallarını daha görünür hâle getirmek

B) Oyun kalitesinin artmasını sağlamak

C) Oyunun daha adil olmasını sağlamak

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

Mat bir renge boyanmış ev gibi. 

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

Aşağıdaki dizelerin hangisinde eş seslilik 
özelliğine uygun bir kelime yoktur?

A) Ağlayanlar bir gün güler 

    Gamlanma gönül gamlanma

B)  Bir güzel seversen sözünden dönmez 

      Sevdiğinin hâlinden de bilmeli

C) Ala göze siyah sürme 

     Çekilir kara değil mi

D) Bahçende açılan gonca gibi 

    Dizip al yanağa soldurma beni

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

•  Agresif davranışları çevresi tarafından tep-
kiyle karşılandı.

•  Hakem çok bariz bir penaltıyı atlamıştı.

•  Ailesine ve arkadaşlarına karşı oldukça bon-
kördü. 

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

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

A) Kavga                          B) Saldırgan

C) Açık                              D) Eli açık

3. Gece vakti gelen karanlık haberler

Senin gündüz gelmenle yok oldu. 

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

A) Barış – Sulh        

B) Doğru – Yanlış         

C) Şişman – Zayıf        

D) Zengin – Fakir 

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

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

B)  Sana yardım etmek isterim ama imkânlarım 
yetersiz.

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

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

5. •   Hayatımda içtiğim en güzel çorba bu

• Hemen törene geçip açılışı yapalım

• Bütün memleketin en gözde yerleri buralar-
dır.

• Şirketimiz başarının zirvesine emin adımlar-

la çıkmıştır.

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

A) Lezzetli                                 B) Derhal

C) İlgi gören                             D) Hassas

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

6. (I)Yaş otuz beş yolun yarısı eder.

Dante (II)gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı (III)çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

(IV)Gözünün yaşına bakmadan gider.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir?

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

7. Bir yıldız doğar çitin ardından, büyür 

Koyunlarım gider gibi olur, gelir

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlam               B) Eş sesli               

C) Zıt anlam            D) Yakın anlam

8. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) İyi insanların kötüler karşısında şansı var mı?

B) Tepelerin üst kısmına kar yağdığı için mutluyduk. 

C) Susuzluk sıkıntısına rağmen hâlâ önlem alınmıyor.

D) Baharda açan çiçekler renksiz dünyama renk kattı.

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

•  Yazdığınız öyküyü e-mail ile bize gönderebilirsiniz.

•  Asparagas haberlere itibar etme.

•  Düzenli check up insan sağlığı için şarttır.

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

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

A) Elektronik posta  B) Uydurma

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

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

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

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

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

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

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

D) Romanda Balkan Savaşı yıllarında yaşanan 
facialar anlatılmakta.

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

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

A) Son maçı kazanarak olimpiyatlara katılma 
hakkı elde etti.

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

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

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

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

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

A) Umut insanoğlunun hiç tükenmez azığıdır.

B) Mavi patiskaları yırtan gemilerinle bekle…

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

D) Ölüm Allah’ın emri de ayrılık olmasaydı…

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

Buna göre aşağıdaki sıralamalardan han-
gisi bu şekilde oluşturulmuştur?

A) Öykü – Ömer Seyfettin – Yalnız Efe-Yazar

B) Sanat- Tiyatro-Dram- Romeo ve Jüliet

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

D) Mısra- şair- Behçet Necatigil- Ödül 

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

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde söz-
cükler farklı biçimde sıralanmıştır?

A) hece - kelime - cümle - paragraf - metin

B) canlı - bitki – ağaç – dal - yaprak

C) futbolcu –antrenör -  takım – kulüp-spor

D) saka - kuş - hayvan - canlı – varlık

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

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

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

A) Sevgisiz büyüyen çocuklar yaşam boyu mutsuz olurlar.

B) İnce kıyafetlerle soğukta beklersen elbette hasta olursun. 

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

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

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

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

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

B) Tombul, mavimtırak sevimli güvercin hızla yola indi.

C) Güvercinler eski zamanlarda haberleşme için kullanılırdı.

D) Güvercin, güvercingiller sınıfına ait bir kuş türüdür.

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

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

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

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

C) Şimdi mutluluk uzak diyarlara göçmüş eski bir tanıdıktır.

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

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

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

A) Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen

B) Habbeyi kubbe yapan

C) Ensesinde boza pişiren

D) İnce eleyip sık dokuyan

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

A) İnsanın canı acıyan yerindedir.

B) Gülü seven dikenine katlanır.

C) Aşkın gözü kördür.

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

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

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu yol-
la oluşmuştur?

A) Kasım yüz elli, yaz belli.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Lodosun gözü yaşlı olur.

D) Sora sora Bağdat bulunur.

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

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

A) Su akmayınca durulmaz.

B) Tüccarın malı temiz olsa yolda kendisi yer.

C) Büyük lokma ye büyük söz söyleme.

D) Aslan yattığı yerden belli olur.

5.      Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil

                        Yunus Emre

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

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

B) Abanın kadri yağmurda bilinir.

C) Gafile kelâm, nafile kelâm.

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

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

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

A) ayağı yerden kesiliyor.

B) burnunun dikine gidiyor.

C) başında kavak yelleri esiyor.

D) ele avuca sığmıyor.

SÖZCÜKTE ANLAM
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S.B. Türkçe

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

A) Yağmurla çamura dönmüş yollarda bata çıka ilerliyorduk.

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

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

D) Gece gündüz demeden çalışıp ailesine yardım etti. 

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

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi bu şekilde oluşturulmuştur?

A) Çocuklardan ses seda çıkmayınca ne yaptıklarına bakmaya gitti.

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

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

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

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

A) Demir, tavında dövülür.

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

C) Duvarı nem insanı gam öldürür.

D) Gön yufka yerinden delinir.

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

•  Yeteri kadar sabreden kişi, emeline ulaşır.

•  Toplumun değer yargılarına karşı çıkan yorulup yıpranır.

Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıkla-
ması yoktur?

A) Sebepsiz kuş bile uçmaz.

B) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.

C) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

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

bulmacanın kareleri içine soldan sağa doğru 
yazınız.

1. Kıymet          2. Yoksul          3. Olasılık

                 4. Fayda          5. İtina

1

2

3

4

5

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

A) D-B-L-K-Ş B) K-B-B-A-G

C) E-İ-Ç-T-Ü D) E-İ-M-A-N

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

A) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

B) Deli tosun olacağına akıllı düşmanın olsun.

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

D) Ak koyunun kara kuzusu da olur.

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

A) Hayrettin Paşa denizcilik tarihinin en ağır 
sorumluluklarını üstlenmişti.

B) Adamın uykusu öyle ağırdı ki top atsan 
uyanmazdı.

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

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

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

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

A) Tepeden nasıl iniyor, bakın.

B) Donuk esmer bir çehresi irice bir burnu vardı.

C) O hep karanlık işlerle uğraşır.

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

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

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

A) Örtüyü masanın üzerinden kaldır.

B) Başından geçenleri kaleme almış.

C) Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz.

D) Ellerimle kapattıkça kanardı yaran.

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

2. Adamın ayakkabısı yan tarafından patla-
mış.

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

4. Buralarda tohumların patlamasıyla bili-
riz baharın geldiğini.

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

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

1 Eserin düğüm bölümü serim bölümüne göre daha iyi kurgulanmış.

2 Futbolcular tüm güçleriyle kaleyi savunuyor.

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

4 Maçın ilk yarısında eklem bağları zarar görmüş.

Buna göre kaç numaralı cümlede bir yanlışlık yapılmıştır?

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

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

2. Senin bu giderayak bana yaptığını hiç unutmayacağım.

3. Yeni aldığı evi adam tutup adamakıllı temizletti.

4. Çocuğun gelişigüzel yaptığı bu ödevi kimse beğenmedi. 

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

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

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

A) Pazar kahvaltıları için Fethi Paşa’ya taşınıyoruz.

B) Üç taşınma bir yangındır, der Çinliler.

C) Her taşınma, beraberinde birçok sorun getiriyordu.

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

sözcüklerden hangisi nicel anlamlıdır?

A) Eğitimin amaçlarından biri de iyi insanlar 
yetiştirmektir. 

B) Bahçedeki sarı kirazlardan toplamalıyım 
mutlaka.

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

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

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

1. Bulanık             2. Kötümser             3. Galip

          4. Gelecek                5. Tüketim

 
1

2

3

4

5

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

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

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

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

A)  Biçimsel, gözleme dayalı

B)  Sıra dışı, mükemmel

C)  Bilineni tekrarlayan, klişe

D)  Tutarsız, dayanağı olmayan

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

A) Sütçü kadın, sütü süzdükten sonra köylüye 
verdi.

B) Pirincin suyunu süzen kadın pilavı yapmaya 
başladı.

C) Musluk suyunu süzmeden içmek çok tehli-
keli.

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

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

A) Teyzem bugünlerde ses seda vermiyor.

B) Toplum gelenek görenekleriyle devamlılığı-
nı sürdürür.

C) Onun yalan yanlış konuşmaları bizi iyice sıktı.

D) Mahalleli çoluk çocuk pikniğe gitti.

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

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

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

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

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

D) Bu haftaki dersimizde notaları öğrendik. 
(terim)

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

A) Dünyada güzel, tatlı ne varsa getir.

 (Hoşa giden, tadı yavan olmayan, lezzetli)

B) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. 

 (Lekesiz, kusursuz, şerefli, suçsuz)

C) Adam yüklü bir bahşiş verdi garsona.

 (Bir emeğin karşılığı olarak bırakmak)

D) Genç adam servetini tüketince yeniçeri ocağına yazılır.

 (Yazılarak meydana getirilmek)

8.  
Rüzgâr Ses

Işık Rüya

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

A)                      B) 

C)                      D) 
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TEST7
1.  

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

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

A) Eski tarz şiir belki bir gün dirilecek.

B) Sıcaktan bunalmış asker suyu içince dirildi.

C) Ölümcül hasta iksiri içince dirildi.

D) Çiçek sulanınca birden dirildi.

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

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

B) Sinemaya gidemeyince biletimiz yandı.

C) Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleye-
ceğiz.

D) Kızcağız kitaplarını boş bir kutuya yerleştir-
di.

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

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

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

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

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

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

4. Öğüttür verdiğim tut benim sözüm.

“Tutmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

5. 1. Bal arıları bu sene fazla çalışmamış.

2. Bu işin üstesinden zor da olsa geleceğiz.

3. Bir gece ansızın gelebilirim.

4. Kutup ayıları çevrelerine hemen uyum 
sağlar derler.

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

6.       1.    Renkli kişiliğiyle hepimizi büyülüyordu.

2. Onun bu parlak fikirlerine hepimiz hay-
randık.

3. Annemin yaptığı kekin kokusu karnımızı 
acıktırmıştı.

4. Melis ile dostluğumuz çok eskilere daya-
nır.

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

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

SÖZCÜKTE ANLAM
GENEL TEKRAR - 3 10



23

S.B. Türkçe

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

A) Rüzgârdaki yaprak bile benim kadar hafif değil.

B) Akşam yemeği çok hafif olmuştu.

C) Şu dünyada tasam yoktu; hafiftim, boştum.

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

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

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi nitel anlamlıdır?

A) Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var.

B) Okul, yüksek binaların arasında kalmış.

C) Cimri insanların kimseye hayrının dokunduğu görülmemiştir.

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

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

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi 
nicel anlamlıdır?

A) Yüksek dairelerde oturanların manzaraları daha güzeldir.

B) Askerliğin zor günleri çarçabuk geçmişti.

C) Akıllı insanlar, hiç kimseye zararı olmayan insanlardır.

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

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

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Öznel cümle                      

B) Doğrudan anlatım cümlesi

C) Dolaylı anlatım cümlesi      

D) Nesnel cümle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde öznel anlatım yoktur?

A) Sinemaya gitmek çok eğlenceli bir etkinlik-
tir. 

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

C) Millî takımımız eleme maçlarında 23 puan 
topladı.

D) Basketbolun en heyecanlı anları maçın son 
saniyeleri olur.

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

A) 

Telefon, iletişim kurmaya 
yarayan bir cihazdır.

 B) Kitap hayattır.  

C) İletişim İnsanları

Bir arada tutar

  D) 

SAĞLIKLI 
GELECEK 

YETENEĞİNLE 
ŞEKİLLENECEK

 

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

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

A) hayatının bir bölümünü cezaevinde geçir-
miştir.

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

C) ilkokuldan sonra Deniz Harp Okulunu ka-
zanmıştır. 

D) şairliğinin zirvesindeyken hayata gözlerini 
yummuştur. 

CÜMLEDE ANLAM
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5. Aşağıdaki metinlerin hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmamıştır? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ğü cümleye diğerlerinden farklı bir an-
lam katmıştır?

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

B) Aramızdaki sorunları çözmek üzere nezih 
bir mekânda görüşeceğiz. 

C) Geri vermek üzere bilgisayarımı alabilirsin 
kardeşim. 

D) Piknik yapmak üzere ilçedeki göl kenarına 
gelmiştik. 

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

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

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

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

C) Dünkü meseleyi her vakitte dillendirdikçe 
sorunlara çözüm bulamazsınız. 

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

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

Bu metindeki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşul – sonuç              B) Karşılaştırma 

C) Neden – sonuç            D) Amaç – sonuç

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

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde yargı, gerekçesiyle birlikte 
verilmiştir?

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

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

5. 

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

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

ülkemiz var.
Yeşilay Haftası Kutlu Olsun!

Bu görseldeki ifadelerde, 

I. Amaç-sonuç 

II. Neden-sonuç

III. Koşul-sonuç 

ilişkilerinden hangileri söz konusudur?

A) Yalnız I.                  B) Yalnız II. 

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

CÜMLEDE ANLAM
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6. Seninle dolaşmak istiyorum gece gündüz

Hatalarımı affettirebileyim diye sana.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki anlam ilişkisinin benzeri söz konusudur?

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

    Ömrünce çırpınır ulaşmak için      Kristal kristal parlayan karlar

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

    Yitirmişsin neyin varsa birer birer.      Hedefe varmayan mızrak utansın!

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

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

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

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

 Atatürk neylesin memleketin yarasına     Onlar dönecektir yine gittikleri yerden, 

 Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler     Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir.

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

bir gerekçe içermektedir?

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

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

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

— Kadro genişliğini sağladığımız sürece 
bu konudaki inancım tam. 

C) — Edebiyat dünyasındaki sıkıntıların sona 
ereceğini düşünüyor musunuz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşul an-
lamı yoktur?

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

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

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

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

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

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 

İLERİ DOĞRU ADIM 
ATMAZSAN AYNI 
YERDE OLURSUN.

EĞER SORMAZSAN 
CEVABIN HER ZA-
MAN HAYIR OLUR.

İSTEDİĞİNİN PEŞİNDEN 
GİTMEZSEN ONA 

SAHİP OLAMAZSIN.

HAREKETE GEÇMEZ-
SEN SONUCA ULAŞA-

MAZSIN.

Bu görseldeki cümlelerin anlam özelliği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Neden - sonuç 

B) Karşılaştırma 

C) Koşul – sonuç 

D) Amaç - sonuç 

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

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

I II III

A Neden - Sonuç Koşul - Sonuç Amaç - Sonuç

B Neden - Sonuç Amaç - Sonuç Amaç - Sonuç

C Amaç - Sonuç Koşul - Sonuç Neden - Sonuç

D Amaç - Sonuç Neden - Sonuç Koşul - Sonuç

1474



32

TEST7
1. Onikofaji olarak -------- tırnak yeme, basit hata-

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

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

A) bilinen – yaymaktadır                 

B) isimlendirilen – uzatabilmektedir 

C) tanınan – sürdürmektedir              

D) adlandırılan – devam ettirmektedir 

2.       I.    gücün          IV.  kötülük  

II. yapma            V.  iyiliğe

III. bari                 VI.  yetmezse 

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

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

B) V – VI – III – I – II – IV 

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

D) I – V – VI – II – III – IV   

3.       I.    köprüleri

II. çarem kalmasın

III. arkamda bıraktığım 

IV. ilerlemekten başka

V. yıkarım ki 

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

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

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

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

A) önemini – şansı – veriyor 

B) dikkatini – fırsatı – bulunduruyor 

C) ilgisini – şansı – sunuyor 

D) dikkatini – imkânı – oluşturuyor 

5. Sen gidince gülün rengi sarardı gözlerimde

Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde

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

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

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

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

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

CÜMLEDE ANLAM
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6.       I.    düştüğünün

II. yerden kalktığın sürece

III. kaç kere

IV. her seferinde

V. bir önemi yok 

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

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

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

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

A) dikkatini – etkinlikle – ziyaret edilebilir 

B) farkındalığını – oyunla – bakılabilir 

C) bilgisini – faaliyetle – girilebilir 

D) farkındalığını – etkinlikle – göz atılabilir 

8.       I.   yetişkini 

II.  yükünden 

III.  çocuk 

IV.  uzaklaştırır

V.  dünyanın 

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

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

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

Bu parçada altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanım               B) Neden – sonuç       

C) Karşılaştırma      D) İhtimal 

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

Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlam 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtimal             B) Tahmin        

C) Kesinlik              D) Varsayım 

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

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

• Yurt dışından döner dönmez gelip beni 
görecektin hani.  

• Yeşilliğine ve doğasına hayran kaldığım 

bu yayladan hiç ayrılmak istemiyorum.  

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere 
hâkim olan duygulardan biri değildir? 

A) Beğenme              B) Pişmanlık            

C) Küçümseme             D) Şaşırma

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

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

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

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

Numaralanmış cümlelerden hangilerinin 
yay ayraç içindeki özelliklerinde yanlışlık 
yapılmıştır?

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

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

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

Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerin-
den hangisi vardır?

A) Onaylama            B) Öneri       

C) Tanım                D) İhtimal 

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

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

A) Ne kadar çalışırsan çalış sınavı kazanamaya-
caksın. 

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

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

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

CÜMLEDE ANLAM
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S.B. Türkçe

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

Bu açıklamaya göre,

I. Çocukluğumu bir daha yaşamak isterdim. 

II. Haber bülteninde çok ilginç olaylara şahit olduk. 

III. Derbi maçını izlemek için toplandık.

IV. Oğlum hasta olduğu için yarın okula gelemeyebilir.

cümlelerinden hangisinde “tahmin” söz konusudur?

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

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

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

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

9.       •    Çocuğun o hâli karşısında içim parçalandı. 

•  O da ne, sen de mi toplantıya çağrıldın? 

•  İftar yemeğine bir beni çağırmamışsın.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değildir? 

A) Pişmanlık B) Sitem 

C) Üzülme D) Şaşırma

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarı” anlamı vardır? 

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

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

C) Yaptığı yemeklerin tadına baktıktan sonra beni anlayacaksın.

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

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

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

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

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

II. Bugün de gelmedin oysa geçen hafta 
böyle konuşmamıştık. 

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

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

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
düşüncenin yönünü değiştiren ifadeye 
yer verilmemiştir?

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

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

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü 
anlam söz konusu değildir?

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

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

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

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

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

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

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

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

CÜMLEDE ANLAM
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S.B. Türkçe

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

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?

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

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

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

D) Matematik dersinden daha çok nefret edilmesini anlamıyorum. 

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

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Geçiş ve bağlantı ifadesi              B) Karşılaştırma cümlesi 

C) Örtülü anlam                              D) Tavsiye cümlesi 

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

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

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

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

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

Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılma-
mamıştır?

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

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

Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırma            B) Tanım              

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

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

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde nesnel anlatım vardır?

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

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

C) Lezzetli menüleriyle gelenleri memnun 
edebiliyor.

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

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

Bu metinde numaralanmış cümlelerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede dolaylı anlatım söz konusudur.

B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. 

C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. 

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

3.       I.   ulaşmanın

II. göstermek 

III. ilk

IV. zafere

V. sabır

VI. şartıdır

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

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

4.       I.   savaş              IV.  karşı 

II. en                  V.  büyük 

III. savaştır        VI.  cahilliğe 

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

A) II – I – V – IV – VI – III       

B) VI – IV – II – V – III – I  

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

D) V – I – IV – IV – II – III 

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

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi kendisinden sonraki cümlenin 
gerekçesi konumundadır?

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

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

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Koşul-sonuç cümlesi                

B) Karşılaştırma cümlesi 

C) Pişmanlık cümlesi

D) Amaç-sonuç cümlesi  

7.      •    Kanıtlanabilir yargılar değildir.

• Kişiden kişiye değişen yargılardır. 

• Söyleyenin duygularını yansıtır. 

Aşağıdaki medya metinlerinden hangisi, verilen anlatım özelliklerine sahip değildir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu metinde, 

I. Amaç-sonuç       II.  Tanım     

III. Neden-sonuç                   IV.  Öneri 

anlamlarından hangisinin örneği yoktur?

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

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

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde hayıflanma anlamı vardır?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Üniversite sınavına yeterince çalışmadı ama 
istediği fakülteyi kazandı. 

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

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

D) Her zaman görevini suistimal eder ne var ki 
patronun en gözdesidir. 

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

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. 

B) II. cümlede örtülü anlam söz konusudur. 

C) III. cümlede tanım yapılmıştır. 

D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

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

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?

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

 * Canan Karatay, Türkiye’nin en ünlü profesörlerindendir. 

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

 * Canan Karatay, Türkiye’nin en ünlü profesörlerindendir.

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

 *Canan Karatay, yaptığı açıklamalarıyla ünlü profesörlerinden biri olmuştur. 

D) * Canan Karatay, ünlü profesörlerinden biri olmuştur. 

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

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

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine ait örnek yoktur?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bu hayatta mutlu olalım diye gece gündüz 
çalışıyoruz. 

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

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

Buna göre, 

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

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

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

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

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

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

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

D) Bütün avokado çeşitlerinin soğuğa karşı da-
yanıksız olmalarından dolayı avokado yetiş-
tiriciliği genellikle sıcak iklimlerde yapıl-
maktadır. (Neden-sonuç)

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

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde öznel anlatım yoktur?

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

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

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

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

6.  

I II

III IV

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

HEDEFLERİNE 
ODAKLAN

ÇÜNKÜ 
ONLARA 

SAHİP OLMAK 
ÜZERESİN.

Mutlu geçen çocukluk iyi bir 
insan olma yolunda atılan en 

önemli adımdır.
BERTRAND RUSSELL

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

Numaralanmış görsellerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi 
söz konusudur?

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

C) II ve IV.                   D) III ve IV. 
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1. 

Ev, mal, mülk yığınla tunç ve altın

Yarasına merhem olmaz.

Vücudunda, ruhunda dert olan adamın

Eldeki nimetleri tadabilmesi için

Keyfi yerinde olmalı insanın.

Ev bark neye yarar, dertli, korkulu olana

Gözleri çipilli olan ne yapsın tabloyu…

   Horatius

Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanın keyfi yerindeyse hayatın tadını çıka-
rabilir.

B) Korkan bir insan için mal, mülk sahibi olma-
nın bir önemi yoktur.

C) İnsanın sağlığı yerindeyse hayattan zevk 
alabilir.

D) Mutlu olabilmenin ön koşulu ev, mal, mülk-
tür.

2. Zamanının ötesine geçmek, sonsuzluğa ulaş-
mak edebiyatçının hem de hepsinin gönlünde 
besleyip büyüttüğü en yüce duygudur. Bu tut-
kudur ki ona yön verir, temellendirir onun ça-
balarını. Tüm acılara, tedirginliklere katlanma-
sının sebebi de budur aslında. Bazen 
kendisiyle bazen çevresiyle uzlaşamaması, 
yaptıklarını yetersiz sayması bundandır.

Bu parçada edebiyatçılarla ilgili asıl anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Edebiyatçı, çalışmalarında sıkıntılar çeker.

B) Edebiyatçı her daim güzeli aramalıdır.

C) Gelecekte konuşulmak isteyen edebiyatçı 
sabırlı olmalıdır.

D) Edebiyatçılar yarattığı eserlerle gelecekte 
de var olmak ister. 

3. Bence evrensel dil diye bir şey olmaz. Biz her 
dilin kendi yapısı içinde kendi mantığını nasıl 
inkâr ederiz. Çeviriler çoğu zaman bir şeyler 
katarak bazen de bir şeyler kaybedilerek yapı-
lıyor. Dilin kendine has mantığı olduğu su gö-
türmez bir gerçek . Bir dilin yaygın kullanılıyor 
olması evrensel olabileceği kanısı uyandırma-
malı.

Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangi-
sini vurgulamaktadır?

A) Edebiyatçı kalıcı olmak istiyorsa yaygın kul-
lanılan dillerde eser vermelidir.

B) Şayet bir dilin kendi eserleri yoksa bir süre 
sonra yok olur.

C) Başka dile çevrilen eser orijinali kadar başa-
rılı olamaz.

D) Bir dilin evrensel olması mümkün değildir.

4. 60 yaşındaki ünlü ressam, bir lokantaya girer. 
Gerçi cebinde parası yoktur ama aldırmaz. Lo-
kantacıya yapacağı portresine karşılık yemek 
yemek istediğini söyler. Güzelce karnını doyu-
rur. Sonra bir çırpıda lokantacının portresini çi-
zerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir, 
resme bakar, beğenir. 

“Güzel ama” der lokantacı “Bir dakikada yaptı-
nız bunu oysa bir saattir yiyorsunuz”.

Ressam: 

“Bir dakika değil, 60 yıl ve bir dakika!” diye kar-
şılık verir.

Bu parçada ressamın vurgulamak istedi-
ği düşünce nedir?

A) Yardıma muhtaç insanlara yardım etmelidir.

B) Yardım ederken karşılık beklersek yardımın 
bir anlamı kalmaz.

C) Bazı şeylerin değeri zamanla ölçülmez.

D) İyi eserlerin ortaya çıkmasında deneyimin 
payı yok sayılamaz.

PARAGRAF
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5. İnsanın kendisi mutlu olmadan başkalarını nasıl mutlu edecek? İnsan mutlu olacak ki bu mutluluk 
herkese bulaşacak. Ondan ona, ondan ona yayılan bu mutluluk nihayetinde toplumun da mutlu ol-
masına sebep olacak. Mutlu insanlardan oluşan toplum da hâliyle kendiliğinden başarıyı yakalayacak.

Bu paragrafta mutlulukla ilgili verilmek istenen mesaj nedir?

A) Toplumu oluşturan bireyler mutluysa toplum da mutlu olur.

B) Devletler bireyleri mutlu etmelidir.

C) Başarı beraberinde mutluluğu da getirir.

D) Somurtkan insanlar herkesi mutsuz eder.

6. Üstüme karlı dağların ıssızlığı çöker,

Sen yanımdan sessizce kalkıp gidince.

Bulutlar hâlime bakıp gözyaşı döker,

Kurşuni iplikler gibi ince ince. 

   Bahattin KARAKOÇ

Bu şiirde hissettirilmek istenen en detaylı duygu hangisidir?

A) Sevgi  B) Yalnızlık  C) Özlem D) Çaresizlik

7. Hâkimlerden birine sormuşlar:
“Neyi sermaye edinelim? 
 Hâkim: 
“Gemi battığı zaman sizinle kalabilecek sermayeyi  yani ilmi seçin.” demiştir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye sahibi olmak isteyen mal, mülk sahibi olmalıdır.

B) İlim insanın kendisini bilmesidir.

C) İlim, insan için en değerli sermayedir.

D) İlim sahibi olmak tecrübe gerektirir. 

8. Her ulusun vardır atasözleri. Bunlar ulusların varlığının, benliğinin 
bir yansımasıdır. Onlarda ulusların düşüncelerine, geleneklerine, ya-
şayışlarına rastlayabiliriz. Ulusların zekâlarındaki keskinliğini, hayal-
lerinin genişliğini, duygularındaki hassasiyetini, inceliğini atasözle-
rinde görmek mümkündür.

Bu parçada atasözlerinin hangi özelliğine değinilmemiştir?

A) Milletleri diğer insanlara tanıttığına

B) Milletlerin yaşantısını yansıttığına

C) Tüm dünyanın ortak atasözlerinin olduğuna

D) Toplum zekâsının inceliklerini gösterdiğine
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1. Herkesin lider olmasını beklemek herhalde 

fazla hayalcilik. Lider olmak, liderlik yapmak 
oldukça zahmetli ve birçok özelliğin etkin kul-
lanmayla ortaya çıkan bir beceri. Liderlik yete-
neğinin her ne kadar varoluşsal olduğunu dü-
şünenler olsa da belli özelliklerle desteklenebilir 
ve geliştirilebilir olduğu hemen herkesin ma-
lumu. Bilgi, çalışkanlık, disiplin, karizma, iyi hi-
tabet, güçlü sezgiler… Bu nitelikler de yetmi-
yor aslında. Herkesten daha çok okumalı, daha 
çok çalışmalı lider.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Liderin özellikleri

B) Liderin topluma katkıları

C) Lider yetiştirmenin önemi

D) Liderin görevleri

2. Medyanın eldeki bol imkânlara rağmen yap-
tıkları yayınların ne kadar doyurucu nitelik ta-
şıdığı ciddi bir sorun olarak göze çarpıyor. 
Medyaya bugün baktığımızda kültüre, düşün-
ceye sanata, edebiyata eğer bir tüketim mad-
desi yapabiliyorsa sahip çıkıyor. Dünyadaki 
yeni fikrî arayışlar teorik çalışmalar medyanın 
umrunda değil. Çünkü bunlar medyaca çarpı-
cı kabul edilmiyor. Medya organlarının anlayı-
şına göre bunlar haber değeri taşımıyor.

Bu parçada üzerinde durulan "konu" aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Medyanın önemi

B) Teorik çalışmalar

C) Medya organları

D) Medyanın günümüzdeki durumu

3. Önce türkülerimizi öğren
Seni büyüten ninnilerimizi belle
Gidenlere yakılan ağıtları
Her sözün en güzeli Türkçemizde
Diline takılanları ayıkla
Yabancı sözcükleri at
  Rıfat Ilgaz

Aşağıdakilerden hangisi bu şiire en uy-
gun başlıktır?

A) Geleneklerimiz B) Türküler

C) Türkçemiz D) Kelimeler

4. Anahtar kelimesi “Ramazan davulu” olan 
metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahın güzelliği çok saf bir güzelliktir. İlk 

insan korkmasın diye verilen bir ışıktır o. 
Eğer ki erken uyanan bir insansanız çok 
şanslısınız demektir. Sabah erken uyanan 
insanlar daha umutludurlar ve çok fazla şeyi 
başarabilecek gibi hissederler her sabah. Bu 
hisler öğlene doğru zaman ilerledikçe yavaş 
yavaş kaybolur. 

B) Anadolu’da ramazan deyince herkesin aklı-
na ilk ramazan davulu gelir. Sahurda yeme-
ğe kaldırandır o. İnsanı tatlı uykusundan 
kim uyandıracak? Çalar saat mi var o dö-
nemde? Düşünmüş taşınmış Anadolu insa-
nı. Kapıların hepsini kim çalacak şimdi? Bari 
tok bir sesle uyandıralım insanları. Sonra bi-
raz da eğlendirelim. Bu görev de davulcuya 
yüklendi mi, tamamdır. 

C) Ramazan manileri, sahur vakti insanları 
uyandırmak için davul çalan kişilerin söyle-
diği sözlerdir. Bu maniler genellikle 4 satır-
dan oluşmaktadır. Birbiriyle uyumlu olan bu 
cümleleri ramazan davulcuları halkı uyan-
dırmak için söylerler. 

D) Ramazan ayı, dayanışmayı ve yardımlaşma-
yı öğreten “ben” değil “biz” bilincini yerleşti-
ren; kardeşlik, duygularını pekiştiren bir ay-
dır. İnsanlar bu ayda açlığın ne kadar zor bir 
his olduğunu anlar ve zor durumda kalan 
kişilere artık daha çok yardım etmek ister.

PARAGRAF
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5. Başlığı “Türkiye’nin İklim Özellikleri” olmaya uygun metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın en önemli ve korunmaya değer alanlarını seçen UNESCO ülkemizden bugüne kadar tam 
15 yeri listeye dahil etti. İstanbul'dan Göreme Millî Parkı'na ve Nemrut Dağı'na uzanan listeye son 
giren yer ise İzmir sınırlarında bulunan Efes Antik Kenti'dir.

B) İklim; insan hayatını, doğayı ve tabiat dengesini etkileyen, soğukluk ve sıcaklıkların değişmesine 
verilen genel bir isimdir. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz aylarında değişen sıcaklıkların nedeni, dö-
nemsel olarak iklimlerin değişmesinden kaynaklanır. İklim, iki farklı şekilde incelenir.

C) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik 
göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasını sağlamıştır. Yurdumuzun kıyı bölgelerinde 
denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros sıradağla-
rı deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller.

D) Ülkemiz doğal ve tarihi zenginlikleriyle turizm bakımından çok önemli bir hazinedir. Bir bölgeden 
diğerine giderken değişen görünüş ve iklim farklılıkları ülkemizi her mevsimde her turistin yararla-
nabileceği ideal bir ülke haline getirir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir toplum Türkiye kadar uzun ve 
zengin bir tarihin mirasına da sahip değildir.

6. Aşağıdaki metinlerden hangisinin başlığı “Konu Çeşitliliği” olmaya uygundur?

A) Türk kültür tarihinin oluşumu ve gelişimine dair yepyeni bir bakış ilk kez Hilmi Ziya Ülken’in yorum-
larıyla gündeme geldi. Anadolu kültürünün kaynaklarına indiği bu çalışmasında Ülken, Orta As-
ya’dan Anadolu’ya İran üzerinden geçen ve yerleşen Türk boylarının, nasıl yeni bir kimlik yarattıkla-
rını irdelemiştir.

B) Sürekli yükseltilmeye çalışılan mutluluk, zevk ve keyif standartları gerçek rakamlara döküldüğünde 
derin bir mutsuzluğu gizler. Yeryüzüne adım atmış olmakla insan 
birçok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalır. Bu yüzden yaşamın 
zorluklarına karşı daima güçlü olmak zorundayız.

C) Bu kitabımda ilk defa İstanbul dışına çıkıp Anadolu köylüsünü an-
latan bir hikâye kalem aldım. Anadolu insanın samimiyetini, gele-
neklerini, sorunlarını anlatmaya çalıştım. Bazı yazarlar bazı konu-
lara takılmış belki de bu konulara esir olmuş durumda. Her 
sanatçı benim gibi her türlü konuyu işlemeli, bütün yaşamlara bu 
şekilde dokunmalı diye düşünüyorum.

D) İnsanoğlu doğası gereği hayal kuran, imgeleyen, düşleyen bir 
canlıdır. Yapmak istediklerini, başarmak istediklerini, hoşuna gi-
decek olan durumları düşlemek insan olmanın belki de en muci-
zevi yetisidir.  Çünkü insan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
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TEST7
1. Paul Auster, ünlü Amerikalı yazar…Küçük Paul 

ailesiyle birlikte beysbol maçını izlemeye gi-
der. Hayran olduğu oyuncuyu daha yakından 
görmek için çok heyecanlıdır. Paul, çok mutlu-
dur çünkü tuttuğu takım maçı kazanmıştır. 
Maç sonunda hayranı olduğu oyuncudan 
imza almak ister. Oyuncu da, "Kalemin var mı 
ufaklık."der. Fakat o anda Paul'un yanında ka-
lem yoktur. Aksiliğe bakın ki ne annesinde ne 
de babasında kalem vardır. İmza almadan 
üzüntüyle eve gelir, sabaha kadar ağlar. O 
günden sonra yanından kalemini hiç eksik et-
mez. Dünya edebiyatı kitapları binler satan bir 
yazarı böylece kazanmış olur.

Bu parçada Paul Auster hakkında bahse-
dilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paul Auster’in Amerikalı ünlü bir yazar oldu-
ğu

B) Paul Auster’in çok satmasının sebepleri

C) Paul Auster’in devamlı beyzbol maçlarına 
gittiği

D) Paul Auster’in yazarlık serüvenine nasıl baş-
ladığı

2. Okumayı sevmeyen bir çocuğa  “Oku da ne 
okursan oku!” demek ne kadar doğru acaba? 
Okumak da seçici olmalı. Hiç yemek yemeyen 
bir çocuğa “Ye de ne yersen ye!” deyip hasta 
etmeyiz sanırım. Yemek seçerken beden için 
nasıl doğru ve faydalı ürünler seçiyoruz, oku-
ma için de ruhu besleyecek doğru ve faydalı 
kitaplar bulursak bir yanlıştan başka bir yanlı-
şa sürüklenmemiş oluruz. Nihayetinde insana 
kültür, bilgi, erdem, ahlâk, derinlik, davranış 
nezaketi kazandırmak ana amaçlar olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anah-
tar sözcüklerinden biri olamaz?

A) Okuma B) Beden

C) Fayda D) Kitap

3. Başlığı “Doğru Yağ Tüketimi” olan metin 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tatildeyken diş ağrısı çekmemek için, yolcu-
luk öncesinde dişlerinizi kontrol ettirmeniz-
de ve olası kötü sürprizlere karşı diş hekimi-
nizin önereceği ilaçları yanınıza almanızda 
büyük yarar var. Özellikle uzun süreli uçuş-
larda kabin basıncı, diş ağrısını kuvvetlendi-
rir ve daha ilk günden sizi yola çıktığınıza 
pişman edebilir.

B)  Kilo vermeye çalışmak zaman zaman hepi-
mizin içerisinde bulunduğu bir süreç. Bura-
da   atlamamamız gereken en önemli ayrın-
tı, kilo verirken bunu yağ yakarak yapmak. 
Böylece vücudumuzdaki kas oranını düşür-
meden yağ yakarak, yani incelerek kilo ver-
mek mümkün.

C) Çaylardan en yararlı olanı ‘’yeşil çay’’dır. Dü-
zenli olarak yeşil çay tüketmelisiniz. Yeşil 
çay kahveden daha az kafein içerir ve kafe-
in metabolizmanın hızlandırılmasına yar-
dımcı olur. Özellikle kafein miktarı yüksek 
olduğu için kahve tüketemiyorsanız yeşil 
çaydan destek alabilirsiniz.

D) Yağ yakımını hızlandırmak için dikkat etme-
niz gereken önemli detaylardan biri de sağ-
lıklı yağları tüketmektir. Yağ tüketmek de-
yince aklınıza direkt tereyağı, zeytinyağı 
gibi seçenekler gelebilir ancak ihtiyacınız 
olan yağ miktarını direkt besinlerden alabi-
leceğinizi de unutmamanız gerekmektedir.
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4. I. Karacaoğlan, şiirlerine 17. yüzyılda yazılmış mecmualardan beri rastlanan ünlü saz şairi. Aşık 
edebiyatının en önemli şairlerindendir. Hayatı hakkında kesin bilgi bulunmaz ancak 17. yüzyılda 
Çukurova-Toroslar'da doğup yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığı anlaşılmaktadır.

II. Karacaoğlan şiirlerindeki insana dönüklüğünün özünde belirgin olan tema doğa ve aşktır. Ayrı-
lık, gurbet, sıla özlemi, ölüm ise şiirinin bu bütünselliği içinde beliren başka temalardır. Duygu-
lanışlarını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Acı, 
ayrılık, ölüm temalarını işlediği şiirlerinde de bu özelliği göze çarpar.

III. Karacaoğlan, halk şiirinin geleneksel yarım uyak düzenini ve yer yer de redifi kullanmıştır. Hece 
ölçüsünün 11'li (6+5) ve 8'li (4+4) kalıplarıyla yazmıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağ-
lamak için hece düşmelerine başvurduğu da görülür. Mecaz ve mazmûnlara çokça başvurması, 
söyleyişini etkili kılan önemli öğelerdir.

IV. Karacaoğlan’ın doğum yeri gibi ölüm yeri de kesin olarak bilinmemektedir. Şiirlerinden çok 
uzun yaşadığı anlaşılmaktadır. Hoca Hamdi Efendi'nin anılarına göre Maraş'taki Cezel Yaylası'n-
da doksan altı yaşında ölmüştür. En son bulgulara göre ise mezarının İçel'in Mut ilçesinin Çukur 
köyündeki Karacaoğlan Tepesi denilen yerde olduğu sanılmaktadır.

Numaralanmış metinlerden hangisinin başlığı “Karacaoğlan Şiirlerinde Ahenk Unsurları” ola-
bilir?

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

5. Başlığı “Mevsimlerin Oluşumu” olan metin aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yine erkenden gelen güz, dışarıda son bir ayrılık şenliği yapıyor. Uzaktaki sıradağlar sazlıklardaki 
sular, güneşe karşı gülümsüyor. Servilerde, siyah mezar taşlarında bile gizli bir gönül sevinci var. 
Kalbimi derin derin yokluyorum. Görüyorum ki alışmaya hatta bu karanlık ve can sıkıcı memleketi 
biraz da sevmeye başladım.

B) Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu 
Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eylü-
le kadar kuzey yarım küre, güneye göre Güneş'e daha dönüktür 
ve daha çok Güneş tarafından ısıtılır.

C) Yaz, en sıcak mevsimdir. Kuzey yarım kürede en uzun günler yaz-
da gerçekleşir. Dünya ısıyı depo ettiği için en sıcak günler genel-
likle yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkar. Sıcak günler kuzey yarım kü-
rede 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, güney yarım kürede ise 22 
Aralık ile 21 Mart arasındadır.

D) İnsan vücudunu ve sağlığını etkileyen en önemli nedenlerden biri 
de sıcak-soğuk değişimleridir. Ani değişen hava şartları ve kısa sü-
reli ısı farklılıkları vücudun bu duruma alışmasını zorlaştırır. Bu du-
rumda vücudun strese girmesine yol açarak savunma sistemini 
zayıflatabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde bazı hastalıklar ilerle-
yebilir.
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TEST7
1. Öyküleyici anlatım kullanılan metinlerde anla-

tım bazen I. bazen de III. kişi ağzıyla yapılır. Ya-
zar; anlatılan olayların içinde ise I. kişi ağzı, 
eğer yazar olayları yaşamıyor dışarıdan birisi 
olarak anlatıyorsa anlatım III. kişi ağzıyla yapı-
lır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde 
anlatım farklı bir kişi ağzıyla yapılmıştır?

A) “Yavrum, niçin susuyorsun?” dedi. “Biraz ko-
nuşalım.’’ Genç, esmer kız yeni neslin son 
Türk kadınlarının o asla tatmin edilemeye-
cek olan ebedi kederiyle bulutlanan siyah 
gözlerini kitabından ayırmayarak “Kitap 
okuyorum büyük anneciğim.” dedi.

B) Eski zamanları hatırlıyor, dertleşiyorduk! 
Hava sıcaktı. Boğaz’ın tepelerindeki tek tük 
korular parlıyor, deniz düz mavi bir kadife 
gibi uzanıyordu. Başka milletlerin elinde 
olsa bizim içinde yalnız sıkıntı duyduğumuz 
bu eğlencesiz, bu zevksiz, bu neşesiz İstan-
bul, kim bilir nasıl bir dünya cenneti olurdu!

C) Gösterdiği sandalyeye iliştim. Kalıpsız fesini 
taş masanın üstüne koymuştu. Açık, yüksek 
alnında çok sık, çok kır saçları bir aslan yele-
si gibi muntazam bir dağınıklıkla kabarıyor-
du. Parlak gözleriyle beni bir süzdü.

D) Büyük bir bahçe… Ortasında köşk biçimin-
de yapılmış bembeyaz bir ev… Sağ köşe-
sinde her zaman oturduğumuz beyaz per-
deli oda… Sabahları annem beni bir bebek 
gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi 
tekrarlatır, sütümü içirirdi.

2. Köyden kasabaya taşınmıştık. (I)Cadde üstün-
de, sol tarafta bahçesi olan beyaz boyalı bir evi 
köyden geldiğimiz günün ertesi gün satın al-
mıştık. (II) Bahçemizden, komşu bahçeden ge-
len küçük bir su yolu geçiyordu. (III)Bu su, yan 
duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyor-
du. (IV) Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir 
tel kümes vardı. (IV)Dip tarafta domates, bi-
ber; sardunyalar, karşısında pembe karanfiller, 
hanımefendileri bulunurdu.

Metinde numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde hikâye unsurlarından yer, za-
man ve olay belirtilmiştir?

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

3. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş 
bölümü olmaya uygun değildir?

A) O, bu soruya cevabını bir şiirle dile getirmiş-
ti ama asıl cevap henüz ilk cümlede veril-
mişti. “Ben ne kazandım biliyor musun? Se-
nin gibi çok para değil... Çocuklara 
sandıklarından çok daha iyisini yapabile-
ceklerini öğretmenin mutluluğunu.

B) 5 Haziran 1972’de gelişmiş ülkeler İsveç’in 
Stockholm şehrinde çevre konularını tartış-
mak için toplanmış ve alınan bu kararla 
Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiş ve 
her yıl kutlanmıştır. Bu toplantı ile ilk defa 
ciddi anlamda çevre konuları gündeme gel-
miş ve ülkeler tarafından öğrenilmiştir.

C) Kimsenin hedefi ile dalga geçmeyin. O hedef 
sizin için çok küçük gelebilir ama bir sorun 
bakalım arkadaşınız neden o hedefi seçmiş. 
Dinleyince hak verecek ve saygı duyacaksı-
nız. Arkadaşınızı o hedef için motive etmeye 
çalışmakta ayrı bir başarılı olma sırrıdır.

D) Günlük yaşantımızda beynimiz üzerinde 
derin etkileri olan faaliyetlerde bulunuyo-
ruz. Okumak ya da spor müsabakaları gibi. 
Bilim insanları, saatler boyu aynı aktivitede 
bulunan insanların beynini incelediğinde 
değişim olduğunu görüyor.
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4. Hikâyelerde anlatım bazen I. bazen de III. kişi ağzıyla yapılır. Yazar; anlatılan olayların içinde ise I. kişi 
ağzı, eğer yazar olayları yaşamıyor dışarıdan birisi olarak anlatıyorsa anlatım III. kişi ağzıyla yapılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde anlatım farklı bir kişi ağzıyla yapılmıştır?

A) Sicil müdürünü ateş basıyor. Bütün daire, bütün işitenler, onun yiğitliğine, kabadayılığına şaşıp ka-
lıyorlar. Çarşı pazardan geçerken herkes onu hayranlıkla başkasına gösteriyor.

B) Ertesi gün konağın tek atlı arabasına hanımefendi, ben, annem bindik. Çarşıya gidildi. Bir şeyler 
alındı, bir şeyler ısmarlandı. Zihnim geceden beri meşgul olduğu için pek farkında olamıyordum. 

C) Cuma günleri bizim evin bahçesine, bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar birlikte oy-
nardık. Arkamızdaki evlerde benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi.

D) Ama olmuyor! Hâlâ Paris'ten kurtulamadım. Her gün çamlarımın arasında bulunduğum zamanlar 
bile Paris'in dertlerinden kendimi koruyamıyorum. Hatta şu satırları yazdığım anda bile oradan 
kötü bir haber aldım.

5. Yer: Almanya

Zaman: 2. Dünya Savaşı sonrası

Anlatıcı: III. kişi

Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

A) İngilizler Çanakkale'de Anafartalar Grubu'nu mağlup edip de cepheyi sökemeyince yeni bir hare-
kete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Kireç Tepe'yi 
tutmak lazımdı. Hâlbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altı-
na tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu.

B) Aralık 1941'de Kırım Yarımadası'nın Sivastopol kentinde Almanlara karşı savaştım. Kırım Yarımada-
sı, Sivastopol hariç Alman işgalindeydi; Moskova ve Leningrad gibi kentler bile abluka altındaydı. 
Kuzey Denizi'nden Karadeniz'e kadar uzanan savaş cephesi 4.000 kilometreydi. Alman kuvvetleri 
Volga Nehri üzerindeki Orta Asya'nın kapısı sayılan Stalingrad'a dayanmıştı. Kuzey Kafkasya'nın Çe-
çenistan'a kadar olan topraklan da işgal altındaydı.

C) Nisan 1945 yılında 2. Dünya Savaşı sonrası esir hayatından tekrar 
eve dönen Böll, karşısında tamamen yıkılmış bir Almanya bul-
muştur. Yiyecek yemeği, kalacak evleri ve çalışacak işleri olmayan 
insanların geleceğe dair planlarının hiçbir anlamı bulunmaması 
ve sadece hayatta kalma çabası, Böll’ü derinden etkilemişti. Sade-
ce yıkılmışlık değil aynı zamanda insanların karşı karşıya kaldıkla-
rı ekonomik sıkıntılar da Böll’ü umusuzluğa sürüklemişti.

D) Osmanlı Devleti Almanya ile birlikte ilk büyük dünya savaşında 
müttefiktir. Savaşın ilerleyen günlerinde Mustafa Kemal'in Alman 
komutan Limon Von Sanders ile ilk görüşmesi pek iyi geçmez. An-
cak artık Tümen Komutanı olarak görev başındadır. 2 Şubat 1915 
tarihinde Mustafa Kemal Tekirdağ'a geçer, 19. Tümen'i kurma ça-
lışmalarına başlar. 25 Şubat 1915 tarihinde 19. Tümen ve Maydos 
(Eceabat) Bölge Komutanlığı'na getirilir.
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TEST7
1. Kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğine “iç konuşma (iç monolog) 

tekniği’’ denir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iç konuşma tekniğine yer verilmemiştir?
A) Hayatın olumsuzluklarını tatmak için henüz çok çocuğum. Her çocuk gibi okulda pazar günü anne 

babamla pikniğe gitmek, denize, tatile gitmek, bulmaca çözmek, sinemaya gitmek gibi şeyler ya da 
en basitinden evde birlikte televizyon seyretmek gibi şeyler yapmak isterim. Eğlenceli geçen hafta 
sonlarımı, tatillerimi arkadaşlarıma hava atarak anlatmak isterim.

B) Başındaki ağırlık artmıştı. Annem gibi benim de bir yerime inecek bir gün. Ben dayanamam. Bu kızı 
doğuracağıma Allah canımı alsaydı. Gider şimdi onu uyandırır, sıkıştırırım. Uyku sersemliğiyle her 
şeyi söyler. Söyletirim. Benim elimden kurtulamaz o.  Anasıyım.  Hakkımdır.  Sekiz sene ben ona 
hem analık hem babalık ettim.

C) Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, 
sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şil-
telere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sa-
kalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri, çok uzak, çok karanlık şeyler düşünüyor gibi, 
var olmayan noktalara dalıyordu.

D) Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üs-
tündeki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçede-
ki kurudu bile. Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul’un nere-
si kim bilir? Sesler neden gelmiyor?

2. Yer: Çiftlik   Zaman: Yazarın çocukluğu  Anlatıcı: I. Kişi 
Aşağıdaki öykülerden hangisi verilen öykü özelliklerine uygun kurgulanmıştır?
A) Derenin bir başından bir başına yıldırım gibi uçan, beyaz göğüslerini suya dokundurarak şeffaf ka-

natlı küçük böcekleri yakalayan diğer kırlangıçlara bakmaya başladı. Başını hafif hafif sallıyordu. 
Derin düşüncelere daldığı belliydi. Söğüdün dalları hışırdadı. Bir erkek kırlangıç geldi, dişinin karşı-
sındaki dala kondu. Kırlangıçlar arasında pek teklif yoktur. Uzun uzadıya takdim filan edilmeden 
konuşmaya başladılar ve pek az sonra da ahbap oldular.

B) Bir gün yaşlı bir adamın penceresine bir kırlangıç kuşu konar. Camı gagasıyla tıklamaya başlar. Bunu 
duyan ihtiyar camın kenarına gelir ve sorar:

 — Ne istiyorsun minik kuş? Kırlangıç ise şöyle der:
 — Bizlerin göç etme zamanı geldi. Arkadaşlarım bölük bölük buralardan gitmekteler. Düşündüm 

de sen yalnız bir insan ben yalnız bir kuş.. İzin ver de bu soğuk kış mevsimini seninle geçireyim. 
Beni içeri al üşümeyeyim. Hem uzun kış gecelerinde seninle dertleşir, birbirimizi yalnızlıktan kurta-
rırız.

C) Baktım, yeşil üst kabuğu düşmüş bir ceviz esmerliğiyim esmerdi. Yine bir taze ceviz beyazlığıyla be-
yaz ve gevrek dişleri vardı. Ben bilirim, yazın başlangıcından ta ceviz mevsimine kadar Bursa çocuk-
larının yalnız elleri erik ve şeftali, yalnız çizgili mintanlarının kopmuş düğmelerinden gözüken gö-
ğüsleri fındık yaprağı kokar. O sırada kapıcının saati on ikiyi çaldı.

D) Babam, ava düşkün bir insandı. Çiftlik işleriyle uğraşmadığı, hava da güzel olduğu zaman tüfeğini 
alır, av çantasını boynuna asar, ihtiyar köpeği Trezor’u çağırır, keklik ve bıldırcın avlamaya giderdi. 
Ben annemin dizinin dibinden ayrılmazdım.  Av dönüşü beni yanına alır yeni doğan kuzuları, keçi-
leri kucağıma verir; tek tek hepsini sevdirirdi.
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3. Geriye dönüş tekniğinde öykü anlatıcısı olayı içinde bulunduğu şimdiki zamandan alıp karakterin 
geçmişine ya da olayın meydana geldiği zamana gider.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde geriye dönüş tekniğine yer verilmemiştir?
A) Küçükken o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular. 

Daha aşağı inip Mumhane Sokağı'nın sert bir dönemeçten sonra caddeye doğru uzanan sağ yanın-
da oynadılar. Yumuşak kayalardan oyulmuş eski Mumhane'nin önünde.

B) Hayalinde kendi kendine konuştuğunu duydular mı? Duydularsa ne dediler? Hayalindeki çocukla-
rın yiyişlerini görüp imrendiğini belli etmemek için gözlerini yumdu. Hayalinde soyulup iştahla çiğ-
nenen çikolatalar vardı. Gözlerini açtı bomboş bir vitrin. Vitrinde çeşit çeşit kitaplar, ansiklopediler 
vardı ama onun istediği pembe kaplı çikolatalar yoktu işte.

C) Gerçi Ali Bey, babasının sağlığında ve hele on dört, on beş yaşına geldikten sonra dünyada kültür-
den başka sevilecek, arzulanacak bir şey bulamaz olmuştu. Dünyayı unuturcasına meşgul olduğu 
şey varsa dersleriydi. Küçük bir maksat için büyük bir fedakârlığı göze almak gerekirse nüshası pek 
az bulunan bazı kitapları kırk elli misli fiyatla seve seve satın alırdı.

D) Yıldız dolu, berrak bir yaz gecesini hatırladılar. Ağustos ortasında, sıcak bir geceydi. Suyu çekilmiş 
derede çerçiyle bastırmışlardı. Çerçi korkmuş kaçmış, Dudu abla korkmamıştı. Yattığı yerden kalk-
mamıştı bile. İlkin Pehlivan Ali işini bitirmişti, sonra Köse Hasan.

4. Yer: Otel   Zaman: Sabah vakti   Anlatıcı: I. Kişi

Aşağıdakilerden hangisi verilen hikâye özelliklerine uygun kurgulanmıştır?
A) Gece yarısından iki saat kadar sonra trenimiz Sivas’a geldi. Ankara ile Kayseri arasında bizi adama-

kıllı bunaltan sıcağa mukabil Sivas’a yaklaştıkça ve gece ilerledikçe hatırı sayılır derecede sert bir 
soğukla karşılaşmıştık. Arkadaşımla birlikte ceketlerimizin yakasını kaldırarak istasyon büfesine gir-
dik, birer çay istedik. 

B) Uyandığımız zaman güneş basma perdelere vurmuştu. Derhal pencereye koştum. Gecenin karan-
lığında girip kirli yatağına yattığım bu Anadolu otel odalarının penceresinden baktığım zaman te-
sadüf edeceğim meçhul manzaranın merakını daha yatmadan duymaya başlarım. Önüme bazen 
kavak ve erik ağaçlarıyla dolu bir bahçe, bazen yıkılmak üzere bulunan kerpiç bir duvarla çevrilmiş 
bir mezbele, bazen da heykelli ve minimini ağaçlı bir hükümet 
meydanı çıkar.

C) Koca Recep; bir kenarda oturmuş, etrafla hiç alakası yokmuş gibi 
önüne bakarak otelin lobisinde ağır ağır kahve içiyordu. Etrafın-
dakilerin ona karşı gösterdikleri hürmete benzeyen bir çekingen-
lik, büsbütün merakımı artırdı. Bütün gece gözlerini benden ayı-
ramadı. Zaman zaman kalkıp etrafımda dolaştı, yanıma oturdu 
fakat bir türlü söz açamadı.

D) Başımı tasdik makamında öyle süratle salladım ki adam tekrar ve 
daha çok güldü. Sonra ciddileşerek uzun zaman önüne baktı. Ar-
kadaşım da yazmaktan yorulmuş, sırtını bir ağaca verip ayaklarını 
uzatarak gözlüklerinin arkasından etrafı seyre dalmıştı; serin bir 
yel, etrafımızdaki birçok dere ve şelalelerin sesini, iri ağaçların 
yaprak hışırtısıyla karıştırıyor ve uzaklara götürüyordu.
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TEST7
1. C vitamini oldukça önemli bir besin ögesidir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kollajen 

sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, 
sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Bunların haricinde de insan vücudundaki pek çok biyolojik fonk-
siyonun yerine getirilmesine katkı sağlayan C vitamini, antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede ser-
best radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. Sonuç olarak serbest radikallerin hücrele-
re genetik anlamda zarar vermesini önler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren C 
vitamininin, kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlıkları başta olmak üzere birçok enfeksi-
yon hastalığına karşı vücudu güçlü tuttuğunu gösteren çalışmalar vardır.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık bir cevap niteliğindedir?

A) C vitamini nedir?

B) C vitamininin faydaları nelerdir?

C) C vitamini nelerde var?

D) C vitamini takviyesi kullanılmalı mı?

2. Gazeteci:

(I)-----

Doktor:

— Bebeklerde diş çıkarma belirtileri, anne ve babalar tarafından en çok merak edilen konulardan bir 
tanesidir. Bebekten bebeğe değişebilse de en yaygın görülen diş çıkarma belirtileri şunlardır: Huysuz-
luk, uyku problemleri, iştahsızlık, kabızlık veya ishal, tükürük akıntısında artış, kulaklarda ağrı veya ka-
şıntı, ağız etrafında döküntüler, kilo alımının yavaşlaması veya kilo kaybı…

Gazeteci:

(II)-----

Doktor:

— İlk diş ile birlikte bebekler için özel olarak üretilen diş fırçalarından yardım alınarak dişler günde iki 
kez fırçalanmalıdır. Bu işlem esnasında yumuşak kıllı fırçalar kullanılmalı, diş etlerine zarar verebilecek 
sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Pirinç tanesi büyüklüğünde florür içerikli diş macunları kullanılabi-
lir. Fırçalama sonrasında temiz parmaklar ile bebeğin ağzının iyice durulanması gerekir.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (I) Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

 (II) Bebeklerde diş bakımı nasıl yapılmalıdır?

B) (I) Bebeklerde diş çıkarma dönemi ne zamandır?

 (II) Bebeklerde diş fırçası kullanımı nasıl olmalıdır?

C) (I) Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

 (II) Bebeklerde diş çıkarma döneminde nelere dikkat edilmelidir?

D) (I) Anne ve babaların diş çıkarma döneminde neler yapması gerekir?

 (II) Bebeklerde diş bakımı nasıl yapılmalıdır?
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3. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Raşitizmi önleme yolları nelerdir?” sorusuna verilmiş bir ce-
vap niteliğindedir?

A) Eğer çocuğunuzun kemik gelişiminde anormal bir durum görüyorsanız vakit kaybetmeden bir 
doktora göstermelisiniz. Doktor muayenede ilk olarak kafatasına bakar. Raşitizm olan bebeklerde 
kafatası daha yumuşaktır. Bıngıldak dediğimiz tepe noktadaki bölgenin sertleşmesi gecikir. Bacak-
larda abartılı derecede şekil bozukluğu olması, göğüs kafesi kemiğinde yassılaşma olması, el ve 
ayak bileklerinin normalden daha kalın olması da teşhis edilmesi adına önemli ayrıntılardır.

B) Hastalığın durumu tedavinin yöntemini belirler. İlerlemiş bir raşitizm söz konusuysa; yüksek dozlar-
da D vitamini takviyesine başlanır. İlk seferde oldukça yüksek doz ağız yoluyla verilir. Başlangıç aşa-
masındaysa; günlük olarak D vitaminine başlanır. Yetişkinlerde görülme riski daha azdır ama görü-
lürse yine D vitamini takviyesine başlanır ancak bu iğne şeklinde olabilir. Yaşlandıkça risk yükselir 
ve kemikler zayıflar bu sebeple yaşlılarda da sık görülebilir. Böyle durumlarda hastalığın seviyesine 
göre ağızdan ya da iğne yoluyla alınabilir.

C) Özelikle bebeklerde hastalıktan korunmak adına kesinlikle D vitamini takviyesi aksatılmamalıdır. 
Beslenmeye ekstra özen gösterilmeli; yumurta, peynir, ton balığı, somon balığı tüketilmeli ve kişi-
sel temizliğe önem verilmelidir. Çünkü alınan mikroplar da direnci düşürür. Yine takviye olması adı-
na bazı özel kahvaltılıklar, mamalar ve portakal suyu da gelişme çağındaki bebeğin D vitamini ih-
tiyacını karşılayacaktır. Bu tedbirlerle raşitizm hastalığına karşı koymak mümkün olabilir.

D) En çok 3 aylık ve 2 yaş arasındaki bebeklerde görülür. Bebeklik döneminde alınan D vitamini dam-
lasının önemi bu aşamada büyüktür. Raşitizm hastalığı zekâ geriliği gibi olayları tetiklemez. Her 
yaşta görülebilecek olan hastalığın, yetişkinlerde görülme sıklığı daha azdır. Her ne kadar dikkatli 
beslenilse de kalsiyum emiliminde sorun yaşanabilir ve hastalık görülebilir.

4. Hamsterlar küçük yapıları, şirin görüntüleri ve bakımının masrafsız olmasından dolayı çok sevilen hay-
vanlardır. Laboratuvar hayvanı olmasının dışında evcil hayvan olarak da beslenmektedir. Sindirim sis-
temleri oldukça hassas olduğundan beslenmelerine özen gösterilmelidir. Birçok türü olan bu hayvan-
ların hepsi gerek renkleri gerekse görüntüleriyle oldukça sevimli yapıya sahiptirler. Hamsterların, 
bilim dünyası tarafından tanınması 1930 yılında Prof. İsra’el Aharu-
ni  tarafından Suriye yakınlarındaki bölgede, bir dişi hamster ile 12 
hamster yavrusunun incelenmesiyle başlamıştır. Ellerinde olan 12 
yavrudan iki dişi ve bir erkek hamsterı eşleştirmiştir. Araştırmacının 
bu şekilde elde ettiği yeni hamster yavruları, hamsterların atası ola-
rak kabul edilmektedir.

Bu metinde hamsterlarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?

A) Niçin beslenmelerine itina edilmelidir?

B) Bilim dünyası tarafından bilinmeleri nasıl gerçekleşmiştir?

C) Çok sevilmelerinin sebepleri nelerdir?

D) Kaç farklı türü vardır ve bunlar nelerdir?
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TEST7
1.      I. Sosyal medyada da en çok konuşulan 

isimlerin arasına giren Elanur’un, mate-
matik alanında düzenlenen birçok yarış-
mada derecesi bulunuyor.

II. Yarışmaya sevgili öğretmenim ile aynı 
heyecanı duyarak hazırlandık.

III. Matematiğe duyduğu sevginin yanı sıra 
öğretmenine duyduğu sevginin de ba-
şarısında etkisi olduğunu şu sözlerle dile 
getirdi:

IV. Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğ-
rencisi Elanur Akıncı, "Uluslararası Cari-
bou Matematik Yarışması"nda 7 bin 328 
kişi arasından birinci olarak Türkiye’nin 
gündemine oturdu.

V. Elanur, matematiği çok sevdiğini ve dü-
zenlenen birçok yarışmaya katılmaya ça-
lıştığını belirtti.

Numaralandırılmış cümlelerle mantık 
akışına göre bir metin oluşturulduğunda 
aşağıdakilerden hangisi son cümle olur?

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

2. I. Bu sözcükler, onun şiir dünyasının iki 
kutbunu belirler.

II. Yani yeryüzü ile gökyüzü arasında ya-
şam bulmuş her şey vardır şiirinde.

III. Fakat onun şiir dünyası, bu iki sözcüğün 
dünyasıyla sınırlı değildir.  

IV. Yeryüzü ve Gökyüzü, İlhan Berk’in hiç 
terk etmediği iki sözcüktür. 

V. Doğrular, hatalar, ayrılıklar  sözcükler, 
nesneler…

Numaralandırılmış cümlelerle mantık 
akışına göre bir metin oluşturulduğunda 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

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

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

3. I. Arıcılık; gerek coğrafi konumu, arazi ya-
pısı, iklimi ve bitki örtüsü ile Anadolu 
için en uygun faaliyet kollarından biridir.

II. Modern kovan varlığımız küçümsenme-
yecek miktarda olmasına rağmen kovan 
başına bal verimi düşüktür.

III. Bu verim düşüklüğünün ilk nedeni arıcı-
lıkta kullanılan ilkel yöntemlerdir. 

IV. Ancak, şartların elverişli olmasına karşı-
lık, ülkemizin bal üretimi yeterli düzeyde 
değildir.

V. Bir diğer önemli sebep ise arıcıların ge-
rekli bilgilerden yoksunluğudur.

Numaralandırılmış cümlelerle mantık 
akışına göre bir metin oluşturulduğunda 
aşağıdakilerden hangisi baştan ikinci 
cümle olur?

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

4. I. Kahvaltıda şöyle bir göz gezdirirken 
okuduğum habere inanmıyorum.

II. Bu yatağın bir ucunda bir bilgisayar ve 
oturma düzeni var.

III. Sabah erken bir saatte günün gazetesi 
önümde duruyor.

IV. Gazete, bir tasarımcının geliştirdiği sos-
yal medya yatağından bahsediyor.

V. Hemen arkasında ise göz yorgunluğu-
nuzu atabileceğiniz bir yatak bulunuyor.

Numaralandırılmış cümlelerle mantık 
akışına göre bir metin oluşturulduğunda 
aşağıdakilerden hangisi baştan üçüncü 
cümle olur?

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

PARAGRAF
METİN OLUŞTURMA 27



57

S.B. Türkçe

5.       I.   Bu önemli kitabın basım tarihi 1762’dir.

II. Bunlar özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi insanların en önemli değerleridir.

III. Bunun nedeni eserin, Fransızların özlemini en çok çektiği değerlerden bahsetmesidir.

IV. Yayımlandığı tarihte Fransa’da o kadar çok beğenilmiştir ki Fransız Devrimi’nin ilham kaynağı 
olmuştur.

V. ‘’Toplumsal Sözleşme’’  Jean-Jacques Rousseau tarafından yazılmıştır.

Numaralandırılmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur?

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

6. Masal ya da hikâye anlatmak çocuk gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Peki, masal dinlemek ço-
cukları nasıl etkiliyor? İlk olarak onların dikkat süresinin artmasına yardımcı oluyor. Konuya daha çok 
dahil olmalarını sağlıyor ve katılımlarını artırıyor. İkincisi bir çalışmadaki konuyla ilgili kavramsal anla-
yışlarını güçlendiriyor. Üçüncüsü hayal güçlerini ateşliyor. Son olarak-----

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?

A) hikâye anlatma eğitimde önemli bir araç olduğu kadar masal anlatmak da mühimdir.

B) hayal gücünün sınırlarını zorlamayı öğrenen yazarların çocukluk dönemleri çok hareketlidir.

C) masalı tamamlamak yerine sonunu onların getirmesini istemek bence çok daha faydalıdır.

D) iletişim becerilerini geliştirirken diğer çocuklarla bağlantı kurmalarına da destek oluyor.

7. Çok soğuk ve aynı zamanda çok sıcak çöllerde savaşan peygamberleri, sonsuz bir beyazlıkta zaman 
geçirip romanlarına aktaran yazarları-Dostoyevski gibi-düşünelim. Cennetten kovulan insanların öğ-
retmeni de tabiat değil miydi? Ondan çok şey öğrenmedi mi? ------ 
Ne olursa olsun ayakta kalmayı öğretti. Yapraklarını dökse sararıp 
solsa da yeniden yeşereceğini öğrendi ondan. Her kışın sonunda ba-
harın geldiğini yaşayarak öğrendi. Çünkü en etkili öğrenme meto-
duydu yaşantı. Eğer siz de kolayca vazgeçen bir insansanız ve bu 
özellikten memnun değilseniz zor bir iklime göçmeli ve bu yaşama 
direncini siz de öğrenmelisiniz.

Metinde boş bırakılan bölüme düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Tabiatta meydana gelen her olay incelenmeye değerdir.

B) Tabiat anamız elbette pek çok şey öğretti o umutsuz insanlara.

C)  Bu güzel öyküde tabiatla savaştan bahseder Sait Faik.

D) Tabiat kelimesi yerine doğa kelimesini de kullanırız bazen.

1487



58

TEST7
1. Bugün dünyanın her yerinde insanlar sürekli 

yer değiştirmekte. (I) Artık dünyaya geldiği 
yerde ömür tüketmek istemiyor insanlar. (II) 
Tek sebep ekonomik nedenler olmadığı için 
‘’tüketmek’’ sözcüğünü kullandım. (III) Kendi 
ülkesinde, şehrinde, köyünde sürekli yaşama-
nın olumsuz tarafı ne yazık ki olumlu tarafın-
dan çoktur. (IV) Bütün bu insan hareketliliği 
içinde mülteci sorunu kanayan bir yara, din-
meyen bir sızı. (V) En kötü tarafı insanın kendi-
ni yenilemesini engellemesi olarak karşımıza 
çıkar.

Bu parçada numaralandırılmış cümleler-
den hangisi düşüncenin akışını bozmak-
tadır?

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

2. Dut bitkisi mideniz için bir nimettir. (I) Diğer 
çeşitli meyve ve sebzelerde olduğu gibi dut-
larda da bol miktarda diyet lifi bulunur. (II) Di-
yet lifi yemeğin sindirim sistemi içerisindeki 
hareketini hızlandırarak sindiriminizi geliştir-
menize yardımcı olur. (III) Bu da şişkinlik ve 
kramp oluşumlarını azaltır. (IV) Dut pekmezi-
nin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. 
(V) Bundan dolayı çok fazla tüketildiği takdir-
de kilo almanıza yol açabilmektedir.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istenir-
se ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile 
başlar?
A) II.  B) III.  C) IV.  D) V.

3. Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928'de Kırgızis-
tan'da doğdu. (I) Gençliği, ülkesinin en prob-
lemli dönemlerinden biri olan yeni siyasi siste-
min başlangıcına denk geldi.(III) 2. Dünya 
Savaşı'nın SSCB üzerindeki etkileri, gençleri de 
etkiliyordu.(IV) Bu yüzden Aytmatov, genç yaş-
ta iş hayatına atıldı. (V) Aytmatov’un, yayım-
landığı zaman hayli ses getiren hikâyesi “Yüz 
yüze” okuyucuya birçok duyguyu tattırırdı.

Bu parçada numaralandırılmış cümleler-
den hangisi düşüncenin akışını bozmak-
tadır?
A) II.  B) III.  C) IV.  D) V.

4. Fobiler, hayatı bizler için güçleştiren yersiz kor-
kularımızdır. (I) Bunlardan biri de sık görülme-
ye başlayan agirofobidir. (II) Bu korkuya sahip 
olan insanlar, araçların yavaş hareket ettiği so-
kaklarda dahi endişe duymaktan kendilerini 
alamazlar. (III)Yayaların da geçiş önceliklerinin 
olmadığı kavşaklarda son derece dikkatli ol-
ması zorunludur. (IV) Trafiğe açık yollardan şid-
detle kaçınan bu insanlar, gündelik birtakım 
aktivitelere karşı da aşırı isteksizlik gösterir.

Bu parçada anlam akışını bozan cümle 
hangisidir?

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

5. Uzun yolculukları çok severim. (I) Yolculukların 
insanları dinlendiren, onlara huzur veren bir 
yönü vardır. (II) Özellikle de bu yolculukta sev-
diklerim yanındaysa. (III) Yani çıkmış albümler-
den birkaç tane de almışsak yanımıza değme-
yin keyfime. (IV) Neden uzun yollara uçakla 
çıkmadığımı merak eden dostlarım, nedeni 
yollarda aldığım bu keyiftir işte.

Bu parçada numaralandırılmış cümleler-
den hangisi düşüncenin akışını bozmak-
tadır?

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

PARAGRAF
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6. Ankara Savaşı, Türk tarihinde iki Müslüman devlet arasında yaşanan en büyük savaşlar arasındadır. (I) 
Bu savaştan sonra Anadolu’da uzun mücadeleler sonunda kurulmuş olan Türk birliği bozulmuş, ayrı-
ca İstanbul’un fethi yarım yüzyıla yakın bir süre gecikmiştir. (II) Savaşı takiben Timur orduları tarafın-
dan şehirler yağmalanmış ve Osmanlıların kurduğu düzen bozulmuştur. (III) Yıldırım Bayezid ile Timur 
arasında savaş öncesi bir dizi mektuplaşma yaşanmıştır. (IV) Mektuplara göre Timur'un yazdığı satır-
larda istek ve şartlarına her defasına yenilerini eklediği ve Yıldırım Bayezid’i savaşa mecbur ettiği yo-
rumu yapılıyor.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar?

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

7. Tulumba tatlısı Balkanlara ait bir lezzet olarak Osmanlı saray mutfağına girmiş, daha sonra tüm Ana-
dolu’ya yayılmıştır. (I) Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir 
Türk tatlısıdır. (II) Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. (III) Yağda kızartılan hamu-
run şerbette bekletilmesiyle son hâlini alan tatlı böylece servis edilir. (IV) Tulumba tatlısının içerdiği 
yüksek kalori onu diyet ve perhiz listelerinden uzak tutmuştur.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

8. (I) Kesintisiz ve kaliteli gece uykusu beyin gelişimini hızlandırır ve bebeğinizin sağlıklı büyümesini 
sağlar. (II)  “Mükemmel bir gece uykusu, bebeğinizin gün boyu öğrendiklerini düzenlemesini, enerji 
depolarını yenilemesini ve diğer güne mutlu, zinde ve en önemlisi 
öğrenmeye açık olarak başlamasını sağlayarak zihinsel gelişimini 
hızlandırır. (III) Bebeklerin uyku problemleri yaşaması beyin gelişi-
minde geriliğe neden olacak ve onların sağlıklı büyümesine engel 
olacaktır. (IV) Maalesef ki bazı bahanelerle pek çoğumuz gece uyku-
muzu geciktirdikçe geciktiriyor, böylece doğuştan programlı oldu-
ğumuz “biyolojik uyku ritmimizi” kendi elimizle zaman içinde bozu-
yoruz. (V) Yani uykusuzluk da diğer birçok problem gibi çoğunlukla 
kendi basit ihmallerimizden kaynaklanmakta.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf 
kaç numaralı cümle ile başlar?

A) II.  B) III.  

C) IV.  D) V.
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TEST7
1. Betimleme, sözcüklerle resim çizme sanatı 

olarak tanımlanmaktadır. Betimleme türlerin-
den biri olan ruhsal betimlemede ise insanla-
rın duyguları, düşünceleri, beğenileri, alışkan-
lıkları, kusurları tanıtılır.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangi-
sinde ruhsal betimleme vardır?

A) Geniş ova, bu arızalı toprak ancak sulama 
imkânları sağlandığında verimli olabilecek-
tir. Yoksa kısıtlı su ile bu cılız ürünler hiçbir 
zaman istenilen seviyede olmayacaktır.

B) Atını çevirip aşağıya ovaya baktı. Bir geniş 
yayla parçası, bazı yerlerde yeşilimsi, bazı 
yerlerde sarımtırak ve ufuklara doğru mor 
renklerle dalga dalga alabildiğine uzanıyor, 
yayılıyordu.  Bakan her göz, ilk bakıştan İti-
baren bu toprak dalgalarını takip etmekten 
yorulur.

C) Adam yolda yürüyordu. Yol boyunca uzun 
kavak ağaçları vardı. Rüzgâr esiyordu. Evle-
rin gölgeleri arasından yavaş yavaş köşe ba-
şına doğru ilerledi.

D) Nenemin odasında öfkeli, kıpkırmızı yüzün-
den siniri bozuk olduğu anlaşılan bir oda 
hizmetçisi vardı. Sinirini de sıkıntısını da yü-
zünde belli ediyordu. Bir an önce işini bitirip 
odadan çıkmak ister gibi bir hâli vardı.

2. Anlatmak istediklerimizi daha etkili bir şekilde 
anlatmak için düşünceyi geliştirme yollarını 
kullanırız. Bir düşüncenin somut hâle getirile-
rek daha anlaşılır kılınması için anlatılan ko-
nuyla ilgili örnekler verilmesine ‘’örneklendir-
me’’ denir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde  “ör-
neklendirmeden’’ yararlanılmıştır?

A) İnsanların tuhaf işleri çoktur bilirsiniz. Ama 
işte öyle işler de var ki ağzımız açık kalır. 
Bunlardan birisi kendilerinde en çok eksik 
erdem ne ise başkalarında o erdemin eksik-
liğinden yakınmalarıdır. Söz gelimi sürekli 
haksızlık yapan birisinin haksızlık yapan in-
sanlara öfkeli sözleri olan bir yazısını okuya-
biliriz.

B) Kaktüs, büyüme ve çiçeklenme dönemle-
rinde sıcağı çok sever. Kışın birçok kaktüs 
türü 6-10 derece arasında sıcaklığa gereksi-
nim gösterir. Daha ılık iklimlerde yetişen 
bazı türleri ise sıcaklığı 10-15 derece olan 
yerlerde bulundurulur.

C) Ezine peyniri; bu coğrafyanın doğal bitki ör-
tüsü ve su kaynaklarıyla beslenen keçi, ko-
yun ve ineklerden elde edilen sütlerin mev-
sime göre karıştırılmasıyla elde edilmektedir. 
Bu oran keçi sütü için en az %40, koyun 
sütü için %45 – 55 ve inek sütü için de en 
fazla %15 olmaktadır.

D) Bütün modern ilaçların dörtte biri, kanserle 
mücadele ilaçlarının üçte ikisi tropikal or-
man bitkilerinden sağlanmaktadır. Bu tıbbi 
bitkiler insanların hayatlarını kurtarmakla 
birlikte yıllık 108 milyar USD değerinde bir 
ekonomik değere de sahiptir.

PARAGRAF
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3. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an-
latım yoluna “karşılaştırma’’ denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “karşılaştırma’’dan yararlanılmıştır?

A) Park ve bahçelerinde çalışanlar, patikalarda yürüyen veya açık havadaki diğer yerleri ziyaret eden 
insanlar, yuvasından düşmüş henüz uçamayan yavru bir kuş ile karşılaşabilirler. Sonuç olarak hava-
lar ısındıkça kuş sayısı artar. Dolayısıyla yuvadan düşen yavru kuşların da olması kaçınılmaz bir hâl 
aldı.

B) Öyküde karakterlerin tanıtımında detaya girilmez, bunlar her yönüyle tanıtılmaz. Olayların uzun 
uzun anlatıldığı türlerden farklı olarak öyküde kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüz-
den öykülerdeki kişiler bütün taraflarıyla karşımıza çıkmaz.

C) Perşembe günü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin’e zorunlu olmayan tüm seyahatlere 
karşı bir uyarı yaptı. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinden Dr. Schaffner, Çin'e gelen gezginlerin 
canlı hayvan pazarlarından “kesinlikle” kaçınmaları ve kırsal alanlardaki hayvanlardan uzak kalma-
ları gerektiğini söyledi. 

D) Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde teşhis ettiği yeni bir bitki türü ile soğangiller 
ailesine ve bilim dünyasına endemik bir tür kazandıran Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım Tür-
kiye'nin dört bir tarafında yapmış olduğu diğer çalışmaları ile bilim dünyasına 45 yeni tür kazandır-
mıştır.

4. Anlatım biçimlerinden “tartışmacı anlatımda’’ yazar, inandırıcılığı sağlayabilmek için ciddi bir anlatım 
yerine sohbete varan rahat bir anlatım kullanır. Yazarın sık sık sorular sorup bunlara cevaplar verme-
si, bu anlatımın ayırt edici bir başka özelliğidir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “tartışmadan’’ yararlanılmıştır?

A) Tekirdağ ili; Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında, doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve 
Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrilidir. İlin merkezi 
aynı adı taşıyan Tekirdağ şehridir. 

B) Siz de farkında mısınız bilmiyorum herkes gençleri eleştirme sev-
dasında. Onların saygısızlığından, tembelliğinden, hayalperestlik-
lerinden bahsediliyor her yerde. Kimse de ne verdik ki ne istiyoruz 
diye de sormuyor kendine. Oysa önce kendimizde aramalı değil 
miyiz kabahati?

C) Sarımsak, etkisi nedeniyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanı-
lır. Başta kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere pek 
çok hastalığı önler. Ayrıca antifungal ve antioksidan özelliklere sa-
hip olun sarımsak kansere karşı koruyucu bitkilerin başında gelir.

D) Stres yaratan esas konulardan birinin ‘’değişim’’ olduğunu söyle-
yebiliriz. Yani bu anlamda kişinin hayatındaki köklü bir değişiklik 
büyük bir stres kaynağıdır diyebiliriz. Kadınların erkeklerden %33 
daha stresli olduğu da araştırmalarda ortaya konmuştur.
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TEST7 PARAGRAF
ANLATIM BİÇİMLERİ – DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI   

1. Turunç; Marmaris Bozburun Yarımada'sının doğusunda, etrafı çamlarla süslü yüksek tepelerle çevrili 
bir köydür. Güneşin her zaman parladığı ama rüzgârın da sık sık serinlettiği bir köy... Yılın yaklaşık 7 ayı 
denize girilebiliyor burada. Mavi yolculuğa çıkan teknelerin vazgeçilmez uğraklarından biridir. Tu-
runç’ta güneşin ve yüzmenin dışında seçenekler de var. Doğa yürüyüşü yapmak, safari turlarına katıl-
mak, dalmak... Köyde dalış için gerekli tüm malzemeyi bulmak mümkün ve dalış dersi veren insanlar 
da mevcut.

 I. Açıklama: Herhangi bir konuda bilgi vermedir.

II. Tartışma: Bir konuda ileri sürülen düşüncelere karşı çıkıp kendi doğrularımızı söylemektir.

III. Betimleme: Bir yer ya da insanı okuyanın gözleri önünde canlandıracak şekilde anlatmaktır.

IV. Öyküleme: Gerçek ya da kurgu, akış hâlinde olayları anlatmaktır.

Buna göre yukarıdaki metinde anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

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

2. Halkın inanışından doğan anlatımlar demek olan efsane ile masalların bir de “acı’’ farkı vardır. Masal-
lar iyi sonla biterken efsaneler çoğunlukla kötü sonla biter. Sonunun nasıl biteceğinin belirsizliğinden 
midir, endişe ve merak duygusunun çekiciliğinden midir bilmem ama ben efsane okumayı daha çok 
severim. Bunlardan ‘’taş kesilme’’ efsanelerini okumaya doyamam.

I.    Karşılaştırma

II.  Örnekleme

III.  Duyulardan yararlanma

IV.  Benzetme

Bu metinde düşünceyi daha inandırıcı kılmak için yukarıdakilerin hangilerinden yararla-
nılmıştır?

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

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

3. Güzellikleri kaybede kaybede çirkinlikleri normal karşılayan bir toplum hâline geldik. İki asırdan beri 
doğru dürüst bir güzellik ortaya koyamadığımızı söyleyince eleştiriliyorum. Oysa şehirlerimizi saran 
estetikten yoksun inşa edilen onca bina, anıt, köprü gibi çeşitli yapılar güzellik duygumuzu yitirdiği-
mizi anlatmaya yetiyor. 

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tanık gösterme

B) Sayısal verilerden faydalanma

C) Örnekleme

D) Karşılaştırma
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4. Anlam açısından kapalı olan bir konuyu, bir olayı ya da bir edebiyat metnini, bir eseri, bir sözü biçim 
ve içerik yönünden inceleyip irdeleyerek anlaşılır biçime getirmeye "açıklama" denir.

Aşağıdakilerden hangisinde "açıklama"dan yararlanılmamıştır?

A) Okumada ve yazmada sözün gücünü ve etkisini artırmak için nefes alma ya da daha uzun süre du-
raklama yapılır. Soluksuz ve duraklamasız bir konuşma monoton olduğu kadar anlaşılabilme eksik-
liği de doğurur. Metinlerin her bölümü, her ibare kendi içinde bir anlam bütünlüğü taşır. Bu anlam 
bütünlüklerinin açıkça birbirinden ayrılmaları ve birbirleriyle ilişkilendirilmeleri gerekir.

B) Psikolojik romanın veya genel anlamda edebiyatta psikolojiden yararlanışın  11. yüzyılda Tale of 
Genji 1344'te Boccaccio veya Cervantes ile ortaya çıktığı söylense de gerçek anlamda psikolojik ro-
manın çıkışı Samuel Richardson'ın Pamela romanına dayanır. Daha sonra yükselişe geçen gerçek-
çilik ile birlikte psikolojik roman da etkinliğini artırmıştır.

C) Kıvırcık saçlı, uzun boylu, siyah gözlü birisi bir anda bulunduğumuz yerde belirdi. Üzerindeki elbi-
se belli ki yolda tozlanmıştı. Elini o siyah, çizgili pantolona vurdukça pantolondan sürekli toz çıkı-
yordu. Başındaki beyaz, bir tarafı katlanmış şapka da onu Amerika'da yaşayan kovboylara benzet-
mişti. Neyse ki yorgunluk ve sıcaklığın sebep olduğu o kıpkırmızı yüzü yerini farklı bir yüz hattına 
bırakmıştı.

D) Çoğunlukla kadın kahramanlar üzerine kurduğu duygusal aşk ve serüven romanlarıyla Cumhuriyet 
sonrası en çok okunan, sevilen ve romanlarının çoğu sinema filmine uyarlanmış olan yazar Kerime 
Nadir’in yedi yaşında öksüz kalan bir çocuğun evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğuna karşı duy-
duğu büyük aşkı anlatan Hıçkırık (1938) ile aristokrat aileden güzel bir kızın, sevdiği fakir besteci ile 
yaşamını birleştirmek yolundaki fedakârane çabalarını, iki gencin uğradığı ihanet ve düşürüldüğü 
tuzakları konu alan Seven Ne Yapmaz (1940) adlı romanları öne çıkan eserlerdir.

5. Kuş Cenneti Millî Parkı, Balıkesir’deki Manyas Kuş Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alır. Bandırma-Balı-
kesir kara yolunun 15. kilometresinden güneye ayrılan 3 kilometrelik bir yolla Kuş Cenneti’ne ulaşılır. 
Buraya “Kuş Cenneti” adını veren kişi, burayı keşfeden araştırmacı Curt Kosswing’dir. Bu park bazı kuş-
ların nesillerinin devamı için önemlidir. Küçük karabatak, tepeli peli-
kan, küçük akbalıkçıl gibi kuş türlerinin önemli bir üreme alanı ola-
rak bilinir.

I.  Karşılaştırma

II.  Örnekleme

III.  Sayısal verilerden yararlanma

IV.  Tanımlama

Bu metinde düşünceyi daha inandırıcı kılmak için yukarıda-
kilerden hangilerinden yararlanılmıştır?

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

C) II ve IV.           D) I ve III.
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TEST7
1. I. Metin 

Evinin önünde kahve içen birisine dışarıdan baktığımızda onun anlatmaya değer bir yanının olmadı-
ğını düşünebiliriz. Yoruma açık bir şey yoktur her şey nesneldir.  Oysa bir hikâye yazarı için anlamaya 
ve insanlara anlatmaya değer bir şeyler mutlaka vardır. 

II. Metin

İnsanların, davranışlarından en çok etkilendiği kişiler yakın arkadaşlarıdır. Onlarla çok zaman geçiriyor 
olmak, arkadaşların davranışlarını birbirine yakınlaştırır. Zıt iki kutbun uzun süre yan yana durması 
pek kolay değildir. Bu kutupları eşleştirmek için de arkadaşlık yapan kişilerin birbirine benzemesi ge-
rekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir?

A) İkilemelere yer verilmesi

B) Bilimsel konularda yazılması

C) Öyküleme tekniğinin kullanılmış olması

D) İspat kaygısının bulunmaması

2. I. Metin

Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans 
dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, tra-
folar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.nin yarattığı, insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler 
yaratan “elektromanyetik alanlar” dır. Size, kentten çok uzakta, ağaçlarla dolu bir ormanda havanın kir-
li olduğunu söyleseler herhâlde inanmazsınız. Çünkü hava kirliliği denince akla hemen genzinizi ya-
kan bir duman, gri bir bulut tabakası geliyor. Oysa havamızı daha çok kirleten ve görünmeyen bir kir-
letici daha var: Elektromanyetik dalgalar.

II. Metin

Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırımın 
meydana gelebilmesi için bulut ve yerin farklı elektrik yüklerine sahip olması ve belirli bir potansiyel 
farka erişmesi gerekmektedir. Genellikle bulutun yere yakın olan bölümleri negatif yer ise pozitif yük-
lü elektriğe sahiptir. Bazı koşullarda bunun tersi de olabilir. Bulutla yer arasındaki potansiyel farkı ar-
tarak belirli bir değere eriştiğinde, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal 
oluşur ve elektriksel boşalma başlar yani yıldırım meydana gelir. Yıldırım olayı, her ne kadar yıldırım 
düşmesi olarak bilinse de bulut ile yer arasındaki negatif ve pozitif elektrik yüklerinin pozisyonlarına 
göre bazen buluttan yere doğru, bazen de yerden buluta doğru olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Karşılaştırmaya yer verilmesi

B) Öznel yargılar içermeleri

C) Tanım cümlelerine yer vermeleri

D) Bilimsel konulardan söz etmeleri

PARAGRAF
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3. I. Metin

Nasıl ki atmosfer şartlarında klorofil içeren bir bitki havadan CO2 topraktan suyu ve güneşten ışığı ala-
rak fotosentez yapıp canlılar için oksijen üretiyorsa aynı şekilde deniz ve okyanuslarda da güneş ışığı-
nın ulaşabildiği bölgelerde bulunan klorofilli bitkiler de oksijen üretmektedir.

II. Metin

Yer çekimi, cisimlerin Dünya’nın yüzeyinde kalmasını sağlar. Yer çekimi olmasaydı yaşam olmazdı ya 
da yer çekimsiz ortam nedeniyle her şey çok farklı olurdu. İnsanın yapısında da birçok farklılıklar göz-
lemlenirdi. Bugünkü gibi evler, yollar, ulaşım araçları, iş ve eğitim yaşamı yerine uzayda kurulan uzay 
üslerindeki gibi özel ortamlar oluşturulup yaşanması ihtimal dahilindeydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir?

A) Bilgi vermek amacıyla yazılmış olmaları

B) Öznel yargılar içermeleri

C) Tanım cümlelerine yer vermeleri

D) Sayısal veriler kullanımı

4. I. Metin

Kanuni Sultan Süleyman Han, ordusuyla sefere çıkmış. Ordu yavaş yavaş ilerlerken dar bir yol çıkmış 
karşılarına. Askerler bağların içinden geçmek zorunda kalmışlar. Hava çok sıcakmış ve herkes çok su-
samış. Askerin biri dayanamayıp bağdan bir salkım üzüm koparmış ve susuzluğunu gidermiş. Sonra 
da yediği üzümün ücretini fazlasıyla karşılayacak miktarda para çıkarmış cebinden, bir keseye koymuş 
parayı ve asma dallarından birine bağlamış. Ardından da yoluna devam etmiş.

II. Metin

Bir çiftçi yıllar önce bol bol fırtına esen bir tepede çiftlik satın almıştı. Yerleştikten sonra ilk işi bir yar-
dımcı aramak oldu ama ne yakındaki köylerden ne de uzaktakiler-
den kimse onun çiftliğinde çalışmak istemiyordu. Müracaat edenler 
çiftliğin yerini görünce çalışmaktan vazgeçiyor, burası fırtınalıdır, siz 
de vazgeçseniz iyi olur diyorlardı. Nihayet çelimsiz, orta yaşı geçkin-
ce bir adam işi kabul etti. Adamın hâline bakıp “Çiftlik işlerinden an-
lar mısın?’’ diye sormadan edemedi çiftlik sahibi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden 
biri değildir?

A) Olay ağırlıklı metin olmaları 

B) Olayın geçtiği yerin belirgin olması

C) Karşılaştırmaya yer verilmesi 

D)  İkilemelere yer verilmesi
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TEST7 PARAGRAF
METİN KARŞILAŞTIRMA

1. I. Metin

Köyden şehre taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta yeşil mi yeşil bir bahçesi olan, beyaz boyalı müs-
takil bir ev satın almıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su, 
yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes 
vardı. Dip tarafta domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar, pembe karanfil-
ler, hanımelleri bulunuyordu.

II. Metin

Zengin bir iş adamının bahçesinde yan yana dikilen iki limon ağacı vardı. Mayıs ayı sonlarında açan li-
mon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda değiştirir ve apartmanlara hapsedilmiş insanlara ba-
harın geldiğini müjdelerdi. Ancak limon ağaçlarından biri, diğerinden cılız ve şekilsizdi. Bu yüzden bü-
yük ağaç her fırsatta onu küçümser ve tepeden bakardı. Ev sahibi de küçük boylu limon ağacından 
ümit kesmiş görünüyordu. Ona göre ağaç, bu gidişle kuruyup ölecekti. Bu yüzden de onu fazla sula-
maz ve bakımını yapmayı pek istemezdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Kişileştirmeye yer verilmesi B) İkilemeye yer verilmesi

C) Betimlemeye yer ver verilmesi D) Olay ağırlıklı metin olmaları

2. I. Metin

Yaz mevsimi tatilini bitirmek istemeyen öğrenci sakinliğinde olduğu, gitmek için fazla telaş etmediği 
Ada’nın bu yakasında, hiçbir ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardı. Bir küçük koyun hemen beş 
metre yukarısında, bir apartman terasını andıran ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde, hâlâ 
karıncalar gezer. Hâlâ sinekler kahve fincanının etrafına konar. Bütün sesler kesilmiş in cin top oynar. 
Bazen gökyüzünden bir uçak homurtusu gelir. İçindeki, şimdi Yeşilköy’e inecek yolcuları düşündü-
ğüm, yalnız bu yazıyı yazarken oldu. Ondan evvel de uçaklar geçmişti. 

II. Metin

Dinleyecek kimse bulamamaktan mı, dinleyip de hiçbir şey yapmaya yanaşmayan, çevreci dostları yü-
zünden mi son zamanlarda kanatlı arkadaşlarından başka kimseye içini açmaz olmuştu Şaban. Öyle 
gümbür gümbür de konuşamıyordu. Sesi yatalak bir hastanın inlemesi gibiydi. Ağaç ve kuş düşmanı 
Osman Bakkal’a çıkışmak için sesini yükselttiğinde, tansiyonun yükselmesi Şaban’ı çok rahatsız edi-
yordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Betimlemeye yer verilmesi

B) Akış biçiminde olay anlatımının yapılması

C) Benzetmeye yer verilmesi

D) Deyimlere yer verilmesi
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3. I. Metin

Şehrin arka sokaklarında unutulmuş yüzyılların şahidi evler... Şimdiki evler gibi birbirinden habersiz 
değil hiçbiri.  Birbirine sevgiyle yaslanmış tahta evler... Kiminin rengi siyah kiminin rengi bordo. Kimi-
nin balkonu biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi birbirinden güzel hepsi birer 
miras.

II. Metin

Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır po-
tansiyel değil, belli bir potansiyele sahip. Yıldırım da daha düşük bir potansiyele sahip olan insana çar-
pıyor, oradan da yere düşüyor. Buna cep telefonları ve ortamdaki diğer kaynakların da katkısı olabilir. 
Elektromanyetik alanın artması, istenmeyen olaylara sebep oluyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir?

A) Kişileştirmeye yer verilmesi

B) Benzetmeden yararlanılması

C) Duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmesi

D) Karşılaştırmaya yer verilmesi

4. I. Metin

İrlanda'da 1888 yılında havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bunlar, önceleri insanların bisik-
let diye bildikleri araçtan çok daha kullanışlı idi. Bu durum bisiklet endüstrisini geliştirmiştir. Bisiklet 
üretiminde kullanılan malzemenin fiyatının yüksekliği, işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle hal-
ka inememiştir. 1800'lerin sonundan fabrikaların artması ve seri üretimin hızlanmasıyla maliyetlerde 
yaşanan düşüş, bisikletin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Özellikle Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya 
ve İspanya'daki bisiklet fabrikaları, bisikletin bu ülkelerde yaygınlaşmasına ve bisiklet sporunun geliş-
mesine önayak olmuştu.

II. Metin

Bu gezegendeki en yüksek, en etkili enerji, sözdür. Hiçbir şey sözün ötesinde olamaz, olmamıştır, ol-
mayacaktır. Bu nedenle sözün gücünü bilinçli bir şekilde idrak etme-
liyiz. Sözün gücünü idrak ettiğimizde ve sözün ardında durması için 
tüm zihnimizi harekete geçirdiğimizde tüm dünyayı bizim için yara-
tabilecek olan sözü yaratırız. Başlangıçta söz Tanrı ileydi ve dünyayı 
söz yarattı. Söze hürmet ederseniz, bu dünyada hürmetle ederseniz, 
bu dünyada hürmetle ağırlanırsınız.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden bi-
ridir?

A) Bilgi verme amaçlı yazılma

B) Karşılaştırmadan yararlanma

C) Sayısal veriler aktarma

D) İkilemelere yer verme
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TEST7
1. Ahiliğin kurulmasının amacı toplumsal adaleti 

sağlamaktır. Ahilik teşkilatı, esnaflar için us-
ta-çırak ilişkisini düzenleyerek günümüz mes-
leki eğitimini pratik hayatta vermeyi hedefle-
miştir. Ahiler, tüm bu toplumsal hak ve adalet 
amaçlı yapıları yanında denetlenebilir bir ku-
rumsallığa ve kanuni itibara sahiptir. Nitekim 
Ahilikte esnaf için gerekli ham madde ve ma-
mul maddelerin alınıp satılması, yasalar ile 
kontrol edilirdi.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ahiliğin yasaları       

B) Ahilikte denetleme 

C) Ahilikte usta-çırak ilişkisi

D) Ahiliğin amacı

2. Ben bir kadını güçlü yapanın, kendi ayakları 
üzerinde durabiliyor olmak olduğunu düşü-
nüyorum. En büyük güç bence, özgür olmak. 
Bu fikren de olabilir, konuşabilmek de olabilir, 
yaptığı şeyin arkasında kendi başına durabili-
yor olmak olabilir, kendi kararlarını kendi al-
mak da... Yaş grubuna ve çağa göre değişiyor 
biraz da özgürlük fikri. Herkesin bakış açısı 
farklı ama nasıl olursa olsun bence özgürlük 
en büyük güç.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir cevap niteliğindedir?

A) Bir kadını günümüzde güçlü kılanın hangi 
özellikleri olduğunu düşünüyorsunuz?

B) Özgür olmak için neler yapmak gerektiğini 
açıklar mısın?

C) Kadının ayakları üzerinde durması ne de-
mektir?

D) Bir kadın neden güçlü olmalıdır? 

3. İçinde bulunduğumuz ekosistem için önemli 
olan arı; üç çift bacaklı, 15-25 mm boyutunda-
ki uçan, kanatlı bir böcektir. Zar kanatlılar (Hy-
menoptera) takımının üyeleridir, arıgiller (api-
dea) familyasına aittirler. İçinde enine ve 
boyuna yer alan damarcıklarla, iki çift saydam 
zar şeklinde kanatlarının bulunması onlara 
"zar kanatlı" özelliğini vermektedir.

Bu parçayla ilgili, 

I. Açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır. 

II. Kanıları değiştirme amacı vardır. 

III. Tanımlamaya yer verilmiştir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I.            B) Yalnız II.             

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

4. Aşağıdakilerden hangisi birinci kişi ağ-
zından anlatılmamıştır?

A) Gökyüzü tatlı maviliğini bulmuştu bile. Gün, 
katılmaya mecbur olduğumuz gün, başlı-
yordu. Karım haklı. Bunun üzerinde durmak 
lâzım. Oğlum yatağına daha yeni giriyordu.

B) Elbiselerini masanın üstüne atıvermiş, pija-
masının ceketini giymemişti. Yatağın yanın-
daki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona 
bakamıyordum fakat onunla doluydum.

C) Devam edemedi. Ona baktım. Gözlerindeki 
mana allak bullak. Ah benim saz benizli, kır 
saçlı bebeğim. Çıkarken, omuzlarıma hırka-
mı koydu.

D) Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babasının 
kucağına verirken bir tuhaftı... İsim ararken 
sözlük ona ne kadar boş gelmişti. Ona ışıl 
ışıl, kâinat gibi manalı bir kelime bulmak is-
tiyordu.
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5. Taksim Meydanı gözünün önüne geldi. Şimdi sağanak altında asfalt yollar şıkır şıkır parlıyordur; oto-
mobiller nasıl koşuyor, halk nasıl kaynaşıyordur! Tramvay çanlarıyla korna seslerini sanki duyuyor, din-
liyordu. Pencereden bakıverse o manzarayı görecekti sanki...

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

B) İkilemeye yer verilmiştir.

C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. 

D) Benzetme sanatına başvurulmuştur. 

6. Bir zamanlar bir çift güvercin, boş bir barakada, bir çobanın bıraktığı yerde, bir direkten sarkan açık bir 
şemsiye keşfetti. Bu siyah ağın içinde yuvalarını kurdu. Cereyanlı çatının altındaki rüzgâr şemsiyeyi 
sallıyordu ama başka hiçbir şey ne onları ne yumurtalarını ne de ilk çıkan civcivlerini rahatsız etmedi.

Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir?

A) Varlık kadrosu         B) Olay         C) Zaman           D) Mekân

7. Manyas Kuşcenneti 24 bin hektara yayılan alanı ile ülkemizde bulunan en küçük millî park olma özel-
liğindedir. Ancak içindeki en güzel kuş çeşitliliği ve ziyaretçilerine sunduğu imkanlarla, en çok ilgi gör-
meyi başaran doğal alanlardan biridir. Uzunluğu 20 km ve genişliği 14 kilometre olan tatlı su gölüdür.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Tanımlama                                

B) Açıklama 

C) Sayısal verilerden yararlanma 

D) Karşılaştırma 

8. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında,

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa karışan noktasında

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. 

                                   (Necip Fazıl Kısakürek)

Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem                    B) Yalnızlık              

C) Aşk                D) Yaşama sevinci
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TEST7
1.      I. Çekik gözlü arabacı güldü. Bir meydan-

daydım. Yağmur durmuştu. Meydan sis 
içindeydi. Her şey yine yapış yapıştı. Bur-
numa ayva, muşmula kokusu geliyordu. 
Sarı bir aydınlık içindeydim.

II. Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki ıssız, 
bayır ve yarı boş köylerinden birinde 
huysuz bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur 
yağıyordu. Fakat rüzgâr öyle ıslak esiyor 
ve her tarafı öyle sırsıklam ediyordu ki 
yokuşlardan sürekli seller akıyordu.

III. Vapura binseydim sessiz bir iskeleye 
varacaktım. Güneş hiç eksilmeyen bir 
yolda Viyanalı felsefe profesörüne rast-
layacaktım. Yalnız sakal, yalnız düşünce 
yüzen karışık yüzünden, yalnız damar, 
sinir kalmış beyaz vücudundan ekşi bir 
ter kokusu gelirdi.

IV. Birdenbire evimi özledim. Anam oturu-
yordu. Ayva ağacında kuş vardı. Sonra 
penceremin altına, keskin hançer yap-
raklı, kabuğu ayrılmış bu okaliptüsü kim 
dikmişti?

Numaralanmış metinlerden hangisi anla-
tıcı türü bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

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

2. Tanımlama, bir kavram ya da varlığın ne oldu-
ğunun açıklanmasında kullanılan düşünceyi 
geliştirme yoludur. “---- nedir?” sorusuna ce-
vap verir.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangi-
sinde tanımlamaya başvurulmuştur?

A) Okunacak şeyin ne değerde olduğunu ki-
tapsız, gazetesiz kaldığımız zaman çok iyi 
anlarız. Hele yalnızlıkta... Mütareke içinde 
İngilizlerin Malta'ya sürdükleri yurttaşların 
pek çoğu gazetesizlik ve kitapsızlığı yiyecek 
ve içeceksiz kalmak kadar acı bulmuşlardır.

B) Mersin’e bağlı Mut ilçesinde bulunan Ala-
han Manastırı, tarihi ve mimarisi ile yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çeken ender yapı-
lar arasındadır. Karaman – Mersin yolu üze-
rinde olan ve yol gösterici tabelalar sayesin-
de eşsiz tarihi manastıra ulaşmak oldukça 
kolaydır. Bizans İmparatorluğu tarafından 
maddi destek sağlanarak mimarisi tamam-
lanan Alahan Manastırı’nın tam olarak han-
gi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. 

C) Romantik görünümüyle herkesi büyüleyen, 
dünyanın birçok yerinde yaşayan doğulu – 
batılı birçok ünlü yazar ve şaire ilham olan 
Tac Mahal’in yapımında yakut, zümrüt ve 
pırlanta gibi değerli taşlar kullanılmıştır. Ri-
vayete göre Tac Mahal’in mehtaplı geceler-
de dahi aydan daha parlak göründüğü söy-
lenmektedir.

D) Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldırmayan 
insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek 
çaredir. Yazı, zekânın fotoğrafıdır. Çağlardan 
çağlara, ellerden ellere geçe geçe, bütün ta-
rihi aşıp gelir. Onda, insan hayatının her 
yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, dü-
şünen kafaların gölgeleri bulunur.
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3. Deprem… Adındaki ürkütücülüğü, sonuçlarından kaynaklanan afet türü… Ülkemizdeki büyük fay 
hatları nedeniyle depremlerin olması her zaman mümkün. Dünyanın birçok ülkesinde çok daha şid-
detli depremler olmakta ve ne yazık ki büyük can kayıpları olmakta.  Depremlerin çok sık ve büyüklü-
ğünün çok fazla olduğu Japonya’da ise halk hem deprem öncesi hem deprem sırası ve hem de dep-
remin sonrasında yapılması gerekenler konusunda oldukça bilgili. Deprem gerçeğiyle yaşamak 
zorunda olan ülkemiz insanı, deprem sırasında nasıl davranmak gerekli sorusuna genellikle tam ve 
doğru yanıtlar veremiyor.  Onca büyük depreme, acı tecrübeye, onca eğitime rağmen deprem sırasın-
da yaşanan panikler yaralanmalara hatta ölümlere neden olmaya devam ediyor. 

Bu metnin anahtar sözcükleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Gerçek – Soru – Deprem                  B) Doğru – Fay – Acı 

C) Deprem – Fay – Afet                     D) Afet – Deprem – Bilgi 

4. Futbol takımlarında “bayrak adam” tabiri vardır. Bu sıfat, takımın ruhunu en iyi yansıtan ve temsil eden 
futbolcuya atfedilir. Bilim ve Teknik dergisi de kendi sektörünün “bayrak dergisi” ve gerçekten de ulu-
sal ve uluslararası muadilleriyle çok rahat yarışabilecek, öncü olabilecek düzeyde sevinç vesilesi bir 
millî dergimiz.

Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sektörün “Bayrak Dergisi”                 B) Bilimsel Dergiler

C) Sektöründe Öncü Olanlar                       D) Bilimde Öncü Çalışmalar

5.       I.   Yapay zekâyla bu durum gerçeğe dönüştü.

II. Cep telefonu uygulamasıyla sistem tarafından uyarılan 
market çalışanı, potansiyel hırsızın yanına giderek yardıma 
ihtiyacı olup olmadığını soruyor ve tedirgin olan hırsızın suç 
işlemeden vazgeçmesini sağlıyor.

III. Azınlık Raporu filminde gelecekte suç işleyecek kişilerin önce-
den tespit edilip yakalanması konusu işleniyordu. 

IV. Japonya’da kullanılmaya başlanan sistem, markette hırsızlık 
yapacak kişinin hâl ve hareketlerini analiz edip amacını tespit 
ederek uyarı veriyor. 

Numaralanmış cümleler mantık akışına göre sıralandığında 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

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

C) IV – I – II – III                              D) II – IV – I – III 
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1. 46 yıllık hayatı boyunca çalışmak ve öğren-

mekten başka bir amacı olmayan Da Vinci bir-
birinden çok farklı alanlarda yanıt bulmaya ça-
lıştığı sorularla da kendine özgü bir isim. 
Neden kahkaha atarız, yıldızlar neden sadece 
akşam görünür, suyun havadan farklılığı, açlı-
ğın, esnemenin, hapşırma eyleminin nasıl ger-
çekleştiği gibi değişik sorularla araştırmalarını 
derinleştiren sanatçı; şiir koleksiyonları ve La-
tince çalışmalarıyla da biliniyor. Tam bir hay-
vansever olan Da Vinci çarşıdan kafeslerle kuş 
satın alır, sonra da onları serbest bırakırmış. 
Ölümünün 500. yılında anılan sanatçının not 
defterleri de büyük ilgi görüyor artık; müzeler 
onun eskizleriyle (ön çalışmalarıyla) sergiler 
düzenliyor, bilim adamları onun işlerini yo-
rumluyorlar. Da Vinci'nin yaşadığı bilimsel ve 
felsefi serüvenini anlatan 7 bine yakını eskiz ve 
taslak notları; Londra, Paris, Torino, Milano ve 
Madrid gibi şehirlerde sergileniyor. 

Bu metinde Da Vinci ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Dil üzerine çalışmalarda bulunduğuna 

B) Birbirinden farklı konularda farklı soruların 
cevabını aradığına 

C) Birçok çalışmasının Avrupa’nın farklı şehirle-
rindeki müzelerde sergilendiğine

D) Farklı birçok hayvan türünü yaşam alanları-
na salıverdiğine

2. Aşağıdaki metinlerin hangisinde yay ay-
raç içinde verilen hikâye unsuru belirgin 
değildir?

A) Hatice Hanım doktorun tavsiye ettiği bu 
yünden terlikleri aldırdı. Hakikaten rahattı. 
İki gün içinde başının dönmesi falan geçti. 
Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı. Fakat 
böyle, tam vücudu rahat ettiği sırada, ruhu 
derin bir azap duydu. (Şahıs) 

B) Küçük salonun fes renginde kalın, ağır per-
deli penceresinden dışarı muhteşem, par-
lak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. 
Saf mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur 
gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, 
fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, 
beyaz yalılar… (Olay)

C) Ali Tosun da tarlaların arasındaki tozlu yol-
da Pan ile köye doğru yürüyordu. İki yaka-
sındaki topraklarda diz boyu kalkan pa-
mukları, yer yer, sıraya dizilmiş ırgatlar 
çapalıyor, ötede beride tarla kuşları uçuşu-
yordu. Kesiklerin üstünü deve dikenleri 
kaplamış, kesiklerin çukurlarında yaz söğüt-
ler dallanmıştı. (Yer)

D) Büyük nine tekrar daldı gece vakti. Karşısın-
daki, senelerce evvel ihtiyarlayıp ölen toru-
nunun bu güzel, bu taze torununa bakıyor-
du. Bu vücut işte hayatının baharı idi. 
Arkasındaki, görmek istediği şu pencerenin 
dışarısındaki gürültülü, kokulu bahara niçin 
bu kadar yabancı duruyordu. (Zaman)
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3. Açıklayıcı anlatım tekniği, herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir şeyler öğretmek amacına 
yöneliktir. Açıklama, bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Amaç doğrudan bilgi vermek olduğundan yazar sa-
natlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır. Soyutlamalardan, kişisel-
likten kaçınır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur?

A) Kitapları bir yana bırakır da dobra dobra konuşursak aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bula-
cağımız tada susamaktan başka bir şey değildir, gibi geliyor bana. Venüs'ün bize verdiği şey sonun-
da bir boşalma hazzı değil mi? Tıpkı doğanın başka taraflarımızın boşalmasına kattığı haz gibi.

B) Nezaketsizlik daima beceriksizliktir. Birine yaşını hissettirmek kötü bir şeydir ama bunu istemeden 
işaretle yüz ifadesiyle ya da düşünülmemiş bir sözle yapmış olan, nezaketsizlik etmiş demektir. Bi-
rinin ayağına basmak, kasten yapılmışsa bir terbiyesizliktir. İstemeyerek yapılmışsa nezaketsizliktir.

C) Heyelan; toprak, kaya veya döküntü örtüsü şeklindeki kütlelerin yerlerinden kayarak taşınmasıdır. 
Killi ve eğimli tabakaların üzerinde bulunan topraklarda, özellikle ilkbahar aylarında karların erime-
si ve toprağın suyla doygun hâle gelmesinden dolayı sık görülmektedir. Eğimli arazilerde, maden 
kazılarından sonra oluşan hafriyatların ve stok alanlarının yamaçlar üzerinde olması heyelan riskini 
artırmaktadır.

D) Bugünkü dünya ortamı içerisinde millet olarak ayakta kalmak için tek çare milli kültüre dört elle sa-
rılmak, bu kültürü araştırmak, öğrenmek ve öğretmektir. Bu, yalnız tarihimizle övünelim demek de-
ğildir. Geçmişten güç alarak, geleceği sağlam temeller üzerine kurmak, engin bir ruh zenginliğine, 
milli duygularla beslenen bir güç ve güvene sahip, yaratıcı, hamleci, cesur bir ortama girmek de-
mektir.

4. “Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler.” diyor Ceylan Ertem gecenin ikisinde, ruhumu ben-
den çalarak. Yağmur cama delirmişçesine vuruyor o gece, telefonla oynarken bu şarkıya denk geliyo-
rum. Bir anda telefonu bırakıp dalıyorum şarkıya. Gerçeklerin böyle 
içten söylenişi ruhumu kemiriyor ve cama vuran delirmiş yağmur, 
yerini gözlerime bırakıyor aniden. Cama vurdukça o yağmur, gözle-
rimden damlalar akıyor yanaklarıma hızla. Yağmurdan da hızlı, canı-
mı acıtarak damla damla gidiyor ruhumdan gerçeklere doğru.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,

I. İkna edici bir dil kullanılmıştır. 

II. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

III. İkileme kullanılmamıştır.

IV. Kişileştirmeye başvurulmuştur. 

yargılarından hangileri söylenemez?

A) I ve II.               B) I ve III.              C) II ve IV.               D) III ve IV.
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1. Avrupa Birliği online reklam alanında tekelleş-

meyi önleyici yasaları ihlal ettiği için Google’a 
1,7 milyar dolar ceza kesti. Google, web sayfa-
larına sunduğu site içi arama kutusunda kendi 
reklamlarını gösterdiği ve başka bir alternati-
fin kullanılmasını sınırlayacak kurallar dayattı-
ğı için bu cezaya çarptırıldı. Bu, 2017’den beri 
Avrupa Birliği’nin Google’a kestiği üçüncü 
ceza. 2017’de arama sonuçlarını kendi lehine 
olacak şekilde manipüle ettiği için 2,7 milyar 
dolar, 2018’de Android telefon üreticilerini Go-
ogle ürünlerini kullanmaya zorladığı için ise 5 
milyar dolar ceza kesilmişti. Google itiraz süre-
cini işlettiği için henüz bu cezaların hiçbirini 
ödemedi.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Google’ın ceza yemesine sebep olan et-
menler

B) Uluslararası kuruluşların Google’a ceza kes-
mesi

C) Google’a Avrupa Birliği tarafından verilen 
cezalar

D) Avrupa Birliği’nin teknoloji devlerine verdi-
ği cezalar

2.  Dünya'da çok eski tarihlerden bu yana kukla 
gösterileri yapılmaktadır. Kuklalar, hem çocuk-
ları hem de büyükleri düşündürürken eğlendi-
rirler. Düş gücümüzü zenginleştirir ve bize 
bambaşka dünyaların kapılarını ararlar. İpli 
kukla, gölge oyunu kuklası ve el kuklası gibi 
birçok türdü kukla bulunmaktadır.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştir-
me yollarının hangisinden yararlanılmış-
tır?

A) Benzetme           B) Tanık gösterme      

C) Karşılaştırma D) Örneklendirme

3. Kia; yolda bir ara durmuş, başını kaldırmış, bir 
köpek gibi havayı koklamaya başlamıştı. O 
güne değin hiç duymadığı bir koku alıyor; ko-
kunun nereden geldiğini anlamak için başını 
bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Arkadaşları, 
onun geride kaldığını fark ettiklerinde koşup 
yanına gelmişlerdi. Kia, bu kokunun ne oldu-
ğunu sormuştu ama arkadaşları bir koku duy-
madıklarını söylemiş, yürümeye başlamışlardı.

Bu parçada yer alan hikâye unsurları aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru işaretlen-
miştir?

Olay Yer Zaman Kişi

A)   

B)   

C)   

D)   

4. (I) Güzel resim yapmak, hele ki fotoğraf ger-
çekliğinde resimler yapabilmek özel yetenek 
gerektiyordu ama yapay zekâ sağ olsun bu ko-
nuya da el attı. (II) Nvidia tarafından geliştiri-
len GuaGAN adlı yazılım, çizdiğiniz taslakları 
fotoğraf benzeri resimlere dönüştürüyor. (III) 
Yapay zekâ ile günümüz teknolojisi çok farklı 
bir noktaya gelecek ve daha büyük atılımlar 
yaşanacak. (IV) “Rekabetçi üretken ağlar” adı 
verilen bir tür derin öğrenme tekniği kullanıla-
rak geliştirilen sistem, birbirine rakip iki yapay 
zekâ yazılımının birbirleriyle yarışarak kendile-
rini iyileştirmesi sonucu ortaya çıkmış. Yapay 
zekânın öğrenebilmesi için sisteme 1 milyon 
fotoğraf yüklenmiş. Bu fotoğraflardaki nesne-
ler ve birbiriyle olan ilişkileri yazılım tarafından 
analiz edilmiş.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

Beyşehir'in en mühim ve lüzumlu adamı, muhakkak ki boyacı Arap Hayri idi. Berberin kapısının kena-
rında küçük sandığına ayaklarını, çamur sıvalı duvara sırtını dayayarak uyuklarken onun bu ehemmi-
yetinin farkına varılmazdı. Çünkü herkes ekmek telaşına düşmüştü. 

II. Metin

İstanbul’da oturduğum en güzel semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi biti-
rinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen bodur çamlar, caddeye gölge vermese bile 
güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler, renk renk çocuk arabalarında 
al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir? 

A) Karşılaştırma yapılması                          B) İkilemeye yer verilmesi 

C) Birinci kişi ağzından anlatılması D) Düşünce yazısından alınması

6. Neredeyse tamamıyla dış görünüş ve maddiyat odağında seyreden günümüzün dünyası, manevî ge-
lişime daha fazla ihtiyaç duyar hâle geldi. İnsanoğlunu boşluğa sürükleyen asıl neden ise manevî da-
yanak noktalarının kaybolması sonucunda nefsin isteklerinin doğru yönlendirilemeyip kalbin kibir, 
cimrilik, düşmanlık duygusu gibi birçok olumsuz nitelik tarafından kuşatılmış olması. 

Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dış görünüş ve maddiyata gereken önemi vermekle beraber manevî dayanak noktalarını da göz 
ardı eden bir tutum içinde olmamalıyız. 

B) İnsanlar manevî dayanak noktalarını kaybedip nefsin istekleri doğrultusunda hareket ettiği için gü-
nümüzde birçok olumsuz durumla karşı karşıyadır. 

C) Manevî gelişimin tamamlayamamış bir insanda her türlü kötülüğü görmek mümkün değildir. 

D) Nefsin istek ve arzuları karşısında kimi zamanlarda hata yapılabilir fakat bunu sürekli hâle getirmek 
doğru değildir. 

7. Tepemizde bunaltmayan bir mayıs güneşi vardı, istasyona giden 
toprak yola, oradan kırlara vurduk. Artık, öğrencilerimi özgür bırak-
tım. Kırlara dağıldılar. Ben, uzaklardaki köyü seyrettim. Badanalı köy 
okulu, kerpiç evlerin arasında seçiliyordu. Okulun bahçesinde benim 
diktiğim ağaçlar yeşermişti. Çocuklar, çiçek toplayıp bana getiriyor-
lardı. “Öğretmenim ballıbaba!”, “Öğretmenim papatya!”, “Öğretme-
nim menekşe!” diyorlardı. Bir ara, kendimi çiçekler denizinin ortasın-
da buldum. Öğrencilerim yarışa vurdular işi. Durmadan çiçek 
getiriyorlardı. Gözleri ışıldıyordu hepsinin.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde verilen duyulara ait 
ayrıntı söz konusudur?

A) Görme – İşitme – Dokunma          B) Dokunma – Tatma – İşitme 

C) Görme – Dokunma – Koklama      D) İşitme – Koklama – Görme

1496



76

TEST7
1. Okulun bahçesinde oyun oynamaya başladık. 

Kardeşim de bize eşlik etti. Oyun esnasında 
hiç beklemediğimiz bir anda kardeşim yere yı-
ğıldı. Yanımdaki arkadaşıma “Fazilet Öğret-
men’i çağırır mısın?” dedim. O da sağ olsun ça-
ğırdı. Neyse ki ilk müdahale ile kardeşimin bir 
şeyi olmadığını öğrendik. 

Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurların-
dan hangisi belirgin değildir?

A) Olay                 B) Mekân       

C) Zaman            D) Kişiler

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatıcı türü ba-
kımından diğerlerinden farklıdır?

A) Sessizce yanıma geldi, yüzüme baktı hü-
zünle. Beni çok üzdünüz, diyerek devam 
etti. Tüm derdi neyse anlatmasını istedim. O 
da bir bir anlattı ama beni çok üzecek laflar 
ederek. 

B) Solgun bir şekilde çıktı yangından. Herkes 
telaşlıydı. Ama çok şükür ki kimseye bir şey 
olmamıştı. Tek teselli kaynağı da buydu. 

C) Annem ile pazardan dönüyorduk. Bir ufaklı-
ğın kucağındaki köpek dikkatimi çekti. Ço-
cuk köpeğe süt verecekti. Eğildi kaba ve 
sütü boşalttı. Köpek de sessizce geldi ve sü-
tünü içti. 

D) Telefonun sürekli kullanılması büyük zarar-
dır, dedim ve kendisini uyardım. Ama beni 
çok dinlemedi ve kendi bildiğini okudu. Ni-
tekim sözümü dinlememesinin cezasını da 
çekti. 

3. Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak 
radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik ener-
jisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, 
petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, 
uranyumu parçalayarak enerji üretmektedir-
ler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde 
kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da 
fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmakta-
dır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki bi-
rincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isim-
lendirilmektedir.

Bu metnin dil ve anlatımıyla aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Bilgilendirici bir metindir.

B) İkileme kullanılmamıştır.

C) Açıklama tekniğinden yararlanılmıştır. 

D) Benzetme yapılmıştır.

4. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir 
ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı 
romanlarına da zaman zaman sirayet eder. An-
cak içerik açısından metafizik eğilimleri ile es-
tetik endişelerini şiire ayırdığı hâlde, sosyal te-
malar için düz yazıyı seçmiştir. Romanları, 
zengin hayat hikayesinden taşarak Türkiye 
meselelerine kendine has yorumlar getirir.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmuştur? 

A) Örneklendirmeye      B) Tanımlamaya 

C) Karşılaştırmaya            D) Benzetmeye
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5. İzlediğiniz bir satranç oyununda oyuncuların yapabileceği hamleleri ve bunların sonuçlarını analiz et-
mek hem keyifli hem de eğitici bir süreçtir. Öte yandan YouTube’dan izlediğiniz bir oyunda sıradaki 
hamlenin ne olabileceği ve bunun ne tür sonuçlar doğuracağını incelemek hayli zor olabilir. Bu soru-
na çözüm bulmak için ücretsiz bir tarayıcı uzantısı geliştirildi. ChessVision adı verilen eklenti ile vide-
odan, web sitesinden veya elektronik kitaptaki bir konumu analiz etmek istediğinizde bir tuşa basma-
nız yeterli oluyor. Eklenti ekrandaki görüntüyü tarayıp, satranç tahtasında taşların yerini ve oyunun 
durumunu algılayıp ekrana ikinci bir satranç tahtası çıkarıyor. Bu tahtada muhtemel hamleleri göre-
biliyor ve oyunu kendi hamlelerinizle ilerleterek sonuçlarını görüntüleyebiliyorsunuz.

 Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlı Satranç Analizi                    B) Satranç ve Farklı Bakış Açıları

C) Analiz Yeteneği                           D) Satrançta Hamle 

6. Beyin ölümü; tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen özel beyin böl-
gesinin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreç-
tir. Beyin ölümü tablosundaki hastanın sadece kalbi atmaktadır, bir başka deyişle sadece nabzı ve kalp 
atımları alınabilmektedir. Dışarıdan izlenebilen tek yaşam işareti kalp atımlarıdır. Diğer yaşamsal fonk-
siyonları tıbbi destek ve solunum cihazıyla sağlanmaktadır. -----

Bu metin anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? 

A) Hukuken kişinin varlığının sona ermesi anlamına gelir ve ancak bu durumda organ ve doku nakli 
kısmına geçilebilir.

B) Öyle ki bu hastaların kendiliğinden solunumları da olmadığı için yaşam destekleri kesilir kesilmez 
kaybedilirler.

C) Tıbbi destek ve solunum cihazı bağlantısını da koparırsanız bir müddet de olsa hastanın kalbi ata-
bilir. 

D) Solunum cihazı ve tıbbi desteğin bağlantısını koparmak hastanın yakınları tarafından alınacak bir 
karardır.

7. Bebeklerin 1,5 ile 3 yaş aralığına dikkat! Uzmanların “bebek ergenli-
ği” diye tabir ettiği yaş aralığında ağlama, bağırma davranışlarına 
karşı ailelerin sabırlı ve kararlı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Be-
beklerin özgürleşmeye ve kişilik kazanmaya başladığı 1,5 ile 3 yaş 
arasındaki ağlama, bağırma gibi negatif durumların gençlerdeki er-
genlik dönemine benzediği, ailelerin bebeklere karşı bu dönemde 
daha sabırlı ve kararlı davranması gerektiği bildirildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden 
biri değildir?

A) Bebek                B) Ergenlik            C) Aile              D) Durum 
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1. Edebiyat dünyasına şiir ile adım atmış, daha 

sonra Yedi Meşaleciler grubu ile anılmış olan 
Yaşar Nabi Nayır, yazdığı şiirler kadar düz yazı-
larıyla da anılmaktadır. Çevirmenlik konusun-
da oldukça başarılı olan yazar, Türk edebiyatı-
nın en uzun soluklu dergisinin sahibidir. 
Yayıncılık hayatının yanı sıra makale, deneme, 
eleştiri, oyun ve roman kaleme alan yazar, 
daha sonra her bir alanda kendini tek tek ka-
nıtlamıştır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.

B) Deyim kullanılmıştır.

C) Bilgilendirici bir metindir.

D) İkilemeye yer verilmiştir.

2. Hafif sarı ve kalın bir kabuğa sahip olan grey-
furtun iç kısımları dışarıdan bakıldığında por-
takalı andırsa bile tat olarak bu meyveden çok 
daha farklıdır. Sulu yetişen greyfurt, beyaz ya 
da kırmızı iç renge sahip olabilir. Bazı greyfurt-
lar çekirdeksiz olarak büyürken bazılarının içe-
risinde minik çekirdekler mevcuttur. Lif açısın-
dan oldukça zengin bir meyve olan greyfurt 
ayrıca çok sayıda vitamin, besin ve mineral içe-
rir. Bu meyvede çeşitli faydalı yağlar da bulu-
nur.

Bu metnin yazılma amacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bir tezi savunmak                                   

B) Bir olayı anlatmak 

C) Bir olayı ya da varlığı resmetmek             

D) Bir konuda bilgi vermek 

3. I. Bununla birlikte, antidepresanların et-
kinlikleri hakkında bilim insanları arasın-
da uzun süredir devam eden tartışmalar 
olduğu gibi kısa vadede de herhangi bir 
yararının olmadığı ya da çok az yararı 
olduğu, uzun vadede ise yarar ve zarar 
dengesi tartışma konusu oluyor.

II. Zaten ekonomik açıdan zora düşen ülke-
lerin IMF'ye başvuru yapıp yapmayacağı 
hemen merak edilir duruma gelmiştir ki 
bu durum ülkemizin bazı ülkelerle yaşa-
nan gerginliklerden sonra başvuracağı 
konusunda da gündeme gelir ama bu 
durum ülkemiz yetkilileri tarafından he-
men yalanlanır. 

III. University of California, Berkeley’den 
Nathaniel Lindsey liderliğindeki bir eki-
bin yaptığı yeni bir çalışmada okyanus 
tabanında bulunan fiber optik kablo-
ların 20 kilometrelik bir kısmı Pasifik 
Okyanusu’nun tabanında sismik ölçüm 
yapmak amacıyla kullanıldı ve çalışma 
sırasında 3,5 büyüklüğünde bir deprem 
ölçen araştırmacılar, California kıyısı 
açıklarında yeni bir fay sistemi keşfetti.

IV. Bebeğin yeni dünyasına adapte olabil-
mesi için bu mucizevi besine ihtiyacı 
vardır, bu mucizevi gıda, anne sütü, ol-
madığı durumlarda birçok sorunla kar-
şılaşılabilir ve mama gibi suni besinler, 
bebeği çevresel koşullara karşı henüz 
koruyamamaktadır.

Numaralanmış cümlelerden hangisi bir 
metnin girişinden alınmış olabilir?

A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.
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4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kişinin ağzından anlatılmıştır?

A) Şehirde dümdüz bir yola rastladığıma seviniyorum. Yolun iki tarafındaki büyük ağaçlar gözlerimi 
örtüyorlar. Sonunda düz caddenin en sonunda, uzakta bir insan görüyorum. Bana el sallıyor, gel di-
yor.

B) Birden bu şehirde yabancı olduğumu düşündüm. Bütün öğrendiklerimi ve alışkanlıklarımı unuta-
caktım. Rıhtımdaki pastanede bir yabancı gibi oturup tuzlu ayran içecektim. 

C) Denizden hızla bir insanın çıktığını dehşetle görüyorum. Sırılsıklam. Bu sensin ve yine gülüyorsun. 
Etrafıma bakıyorum; ben diyorum, yabancıyım, bu şehre henüz geldim ve yarın gideceğim.

D) Ayten, tavanda yanan ufacık ampulün ışığında sırtüstü uzanmıştı sedire. Elinde günlük bir gazete-
nin haftadan haftaya verdiği eklerden biri. Görmeden bakıyordu. 

5. Gazeteci:  

(I)----- 

Jeolog: 

— Eğer deprem sırasında evde veya dışarıda iseniz öncelikle sakin olunuz. Kesinlikle panik yapmayı-
nız. Bina içinde bulunmuyorsanız dışarıda kalınız. Deprem sırasında binadan dışarı kaçmaya veya bina 
içine girmeye çalışmayınız. Yaralanmaların çoğu bina dışına kaçarken veya binaya girerken meydana 
gelmektedir. Bina içinde bulunuyorsanız binanın merkezine yakın bir köşede duvara yaslanınız veya 
sağlam bir masanın altına sığınınız. Pencerelerden ve dış kapıdan uzak durunuz.

Gazeteci: 

(II)----- 

Jeolog: 

— Bir sıranın altına girmek, pencerelere sırtı dönük olarak ve uzakta durmak… Oyun alanlarında ya 
da bahçede iken binalardan ve yıkılabilecek direkler ve duvarlardan uzak durmak… Okul servis ara-
cında veya başka hareket hâlindeki araçta iken sürücü uygun bir yerde duruncaya kadar kalkılmama-
lı. Bu durumda sarsıntı geçinceye kadar araçtan dışarı çıkılmamalıdır.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?

A) (I) Deprem sırasında nasıl davranmak gerekir?

    (II) Depreme okulda yakalandıysak ne şekilde önlemler almalıyız?

B) (I) Yaşanan bir depremde insanlar nasıl hareket etmelidir?

    (II) Okullarda yeterince deprem bilgilendirmesi yapılıyor mu?

C) (I) Deprem yaşandığında insanlarımız ne gibi hatalar yapıyor ge-
nellikle?

    (II) Okuldayken deprem olursa ne yapmalıyız?

D) (I) Depremde can kaybının artmasına sebep olan etmenler nelerdir?

    (II) Okullarda depremle ilgili ne gibi çalışmalar gerçekleştirilmeli-
dir?
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1. Aşağıdakilerin hangisinde “yer” unsuru 

belirgin değildir?

A) Evden çıkar çıkmaz şirkete gitti. Olanca hak-
sızlığın sebebini sordu oradakilere. Hiç ol-
madık bir tartışma yaşandı tabi şirkette. Az 
daha arbede bile çıkabilirdi ki son anda mü-
dürümüz araya girdi ve ortamı sakinleştir-
meye çalıştı. 

B) Öğleden sonra toplantı için bir araya geldik. 
Kimsenin yüzü gülmüyordu. Gelen raporlar 
hiç olumlu değildi çünkü. Yaşanan bu tablo 
hiç yakışmamıştı. Derhal bu sonuçların iyi-
leştirilmesi için önemli adımlar atılmalıydı. 

C) Ben, Semih ve Turan göl kenarında balık tu-
tuyorduk. Birden yağmur bastırınca orada 
mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. 
Bir şekilde yardım çağırmaya çalıştık ama 
başarılı olamadık. 

D) Maçtan sonra stadın boşalmasını bekledik. 
Ağır ağır ilerliyordu herkes. Tam o sırada te-
lefonumu aradım ama bulamadım. Çanta-
ma, ceplerime vs. baktım ama bulamadım. 
Maçtaki yenilginin üstüne bir de telefonu-
mun çalınması beni derinden üzmüştü. 

2. Ekstrem spor; aksiyon sporu veya macera spo-
ru, diğer sporlara göre daha fazla risk ve zorluk 
barındıran spor dallarına verilen genel isimdir. 
Bu spor dallarında çok özel malzemeler gere-
kir. Sporcular daha katı fiziksel aktiviteleri ger-
çekleştirirler ve bu spor dallarında adrenalin 
salınımı diğer spor dallarına göre daha fazla-
dır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,

I. Karşılaştırma yapılmıştır.

II. Tanım cümlesine başvurulmuştur.

III. Deyime yer verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.                 B) Yalnız II.             

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

3. Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcık, benimle 
hiç meşgul olmuyor göründü. Birer tarafı açık, 
ufak halkalar hazırlamış, bir halka takıp açık ta-
rafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir 
başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle 
kapıyor, bir parça büküyor, onu tekrar ateşe 
verinceye kadar, evvelki hazır oluyor, böylece 
muntazam çalışıyordu. Emin olunuz ki, gayet 
dürüst ve muntazam bir zincir vücuda geliyor, 
bir cilâsı noksan kalıyordu.

Bu metinde aşağıdakilerin hangisinde 
verilen anlatım teknikleri kullanılmıştır?

A) Açıklama – Öyküleme 

B) Öyküleme – Tartışma 

C) Betimleme – Tartışma

D) Betimleme – Öyküleme 

4. Konak nedir, diye sorduğumuzda kafa derisi-
nin bir bölümünde veya bütününde kalın sa-
rımsı kabuklanmadır. Konak, esas olarak be-
beklerde görülür ancak üç yaş alt çocuklarda 
da görülebilir. Küçük parçalar hâlinde ortaya 
çıkabilir ya da tüm kafa derisini sarabilir, kepek 
benzeri kalın sarı kabuklardır. Konağın hijyen 
azlığı ile alakası yoktur, konağın bebeğin deri-
sinde bulunan yağ bezlerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bu yüzden de tüm bebek-
lerde görülme ihtimali vardır.

Bu metinde konak ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Her bebekte görülebileceğine

B) Kafa derisinin bir bölümü ya da tamamında 
çıktığına

C) Temizliğine dikkat edilmeyen bebeklerde 
sıklıkla görüldüğüne

D) Sebebinin tam olarak bilinmediğine
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5. Çocuklara zaman ayırıp onlara oyun kurmaları için fırsat verildiğinde sonsuz olan hayal dünyalarıyla 
keyifli bir şekilde oyun kurdukları ve yaşadıkları zorluklarla baş edebilmeyi de yine oyun esnasında 
kendilerinin keşfettikleri görülür. Çocuğa zaman ayırırken oyun içerisinde onu motive etmek önemli-
dir. Motive etmek özgüvenlerinin arttıracak, daha cesur ve kendinden emin bireyler olmalarını sağla-
yacaktır. Bunlarla birlikte oyun oynamak, deneyimlerini çeşitli oyuncaklarla somutlaştırmayı sağladı-
ğı gibi sorunun ne olduğunu ve yaşanan sorun karşısında çocuğun ne hissettiğini gösterir. Oyun aynı 
zamanda çocuğa yaşanan sorun ile ilgili çözüm yolu üretme fırsatı verir. Bununla birlikte kendi duy-
gularının farkına varır, sonra da başkalarının neler hissetmiş olabileceğini anlar. Oyun sayesinde ne-
den sonuç ilişkisini gözlemleyen çocuk, sergilediği davranışın nelere yol açabileceğini ve karşısında-
kine ne hissettirebileceğini somut olarak görür.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyunun çocuğa yararları               

B) Çocukların oyunlara karşı tutumu

C) Ailelerin çocuklarla oyun oynamasının önemi 

D) Ailelerin çocuklarına vakit ayırması

6. Özellikle yaşı daha küçük çocukların yeteri kadar sözcük dağarcığı olmadığı gibi duygu ve düşünce-
lerini de yeterince ayırt edemediği için kızgın veya üzgün hissettiğinde bu memnuniyetsizliğini anla-
manız için size küsebilir. Yaşı daha büyük olduğu hâlde de küsme davranışı gösteren çocuklar olabilir. 
Bunun nedenlerinden biri duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade 
etmeyi öğrenememiş olmasıdır. Eğer anne ve baba birbirlerine karşı 
olan memnuniyetsizliklerini küserek gösteriyorlarsa ve çocuğa da 
küsülüyorsa çocuk bu ifade biçimini modeller ve herhangi ters gi-
den bir durumda size küserek cevap verir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söy-
lenmiş olabilir?

A) Anne babaların küsmeleri çocuğu nasıl etkiler?

B) Küsme davranışı karşısında çocuğa nasıl yaklaşmalıyız?

C) Çocuklara karşı küsme davranışında bulunmak doğru mudur?

D) Çocuklardaki küsme davranışının sebebi nedir? 
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1. Bir sınıftaki öğrenciler gitar, keman, saz ve pi-
yano çalmaktadır. Öğretmen, bu sınıftan bir 
müzik grubu oluşturmak istemektedir.

• Her bir müzik aletini çalabilen öğrenci 
sayısı 5’tir.

• Keman çalanların tamamını müzik gru-
buna seçmiştir.

• 1 kişiyi piyano çalanlardan seçmiştir.

• Gitar ve saz çalanlardan eşit sayıda 
öğrenci seçmiştir.

• Müzik grubu 8 öğrenciden oluşacaktır.

Buna göre keman ve gitar çalanların sayı-
sının toplamı kaçtır?

A) 7                 B) 6                C) 5                 D) 4

2. Levent, iki kuzeni ile sohbet ediyor. Levent’in 
halasının oğlu "Benim iki teyzem, üç de am-
cam var." diyor. Levent’in amcasının oğlu “Be-
nim üç amcam dört de teyzem var." diyor.

Buna göre Levent’in babasının kaç kız, 
kaç erkek kardeşi vardır?

A) Üç kız, üç erkek kardeşi vardır.

B) İki kız, üç erkek kardeşi vardır.

C) Dört kız, üç erkek kardeşi vardır.

D) İki kız, dört erkek kardeşi vardır.

3. Ali, Nadir ve Havva yaşları farklı üç kardeştir. 
Bu kardeşler hakkında bilinenler şunlardır: 

• İkisi gözlüklü biri gözlüksüzdür.  

• Gözlüksüz en küçük kardeştir.  

• Nadir, ortanca kardeştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Nadir, kesinlikle gözlük kullanmaktadır.

B) Ali, gözlüklü ise Havva gözlüksüzdür.

C) Nadir, gözlüksüz olabilir.

D) Havva, gözlüksüz olamaz.

4. Bir çiftlikte çeşitli hayvanlar beslenmektedir. 
Çiftçi, büyükbaşları haftanın tek günlerinde, 
küçükbaşları haftanın çift günlerinde kırlara 
götürmekte. 

• Çiftçi, haftanın bir gününde hayvanları 
çıkarmayarak tatil yapıyor.

• Çiftçi her tatil gününden sonra iki gün 
üst üste büyükbaş hayvanları otlatmaya 
götürüyor.

Bu bilgilerden yola çıkarak çiftçinin tatil 
günü kesin olarak hangi gündür?

A) Pazar B) Cumartesi  

C) Çarşamba D) Salı
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5. Armadillo, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan küçük bir cins dişsiz memelidir. Bedeni çapraz sıralar bi-
çiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Hayvanın sırtında-
ki bu pullar tehlike karşısında top gibi yuvarlaklaşabilen dokuz sıra kastan oluşur. Hortumsu burnu 
uzundur. Ön dişleri olmayan ağız, minesiz azı dişleriyle donanmıştır. Yerde bulduğu bitkileri ve böcek-
leri yiyerek beslenir. Güçlü tırnaklarıyla karınca yuvalarını kolayca açabilir ve böcekleri uzun, yapışkan 
diliyle yakalar. Eti için Meksikalılar tarafından avlanır.

Aşağıdaki görsellerden hangisi hakkında bilgi verilen canlıya aittir?

A)    B) 

 

C)            D) 

6. Bora, Hakan, Pelin, Ezgi ve Halit adlı kişiler bir hastanenin dahiliye ve kardiyoloji polikliniklerine ran-
devu almışlardır. Bu kişiler ve randevu aldıkları polikliniklerle ilgili bilinenler şunlardır: 

• Her bir kişi bir polikliniğe randevu almıştır. 

• Üç kişi dahiliye polikliniğine randevu almıştır.

• Hakan ve Ezgi aynı polikliniğe randevu almıştır. 

• Bora ve Pelin farklı polikliniğe randevu almıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söyle-
nemez?

A) Hakan ve Ezgi aynı polikliniğe randevu almıştır. 

B) Bora ve Pelin farklı polikliniğe randevu almıştır. 

C) Halit, dahiliye polikliniğine randevu almıştır. 

D) Pelin, kardiyoloji polikliniğine randevu almıştır. 
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1. Bir okulun dört öğrencisi Berna, Yasemin, Bil-
ge, Beril eskrim kursuna gitmektedir. Kursa gi-
denler ile ilgili bilinenler şunlardır: 

- İkisi sınıf arkadaşıdır diğerleri farklı sevi-
yededir.

- İkisi kardeştir.

- Kardeşler sınıf arkadaşı değildir.

- Beril ikinci sınıf, Berna altıncı sınıftır.

- Bilge'nin bu grupta sınıf arkadaşı yoktur.

- Berna’nın kardeşi yok ama Yasemin'in vardır.

Bu durumda aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yasemin ile Berna sınıf arkadaşı olabilir.

B) Yasemin ile Bilge kardeş olabilir.

C) Bilge, ikinci sınıf olabilir.

D) Beril en küçükleri olabilir.

2. Sinema bölümü öğrencileri Sibel ile Deniz her 
gün bir film izlemekteler. Sinema filmleri liste-
si  aşağıdaki gibidir:

- Hafta sonları Türk sinemasından film iz-
lemektedirler.

- Avrupa sineması cuma günü izlenecek. 

- Pazartesi, salı ve çarşamba Amerikan si-
neması tercih edilecek.

- Perşembe günleri Avrupa, Türkiye, Ame-
rika haricinde dünyanın diğer sinemala-
rına ayrılacaktır.

Öğrencilerin sinema etkinliği ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Avrupa sineması ile Türk sineması arasında 
sadece bir gün vardır.

B) Salı günü Türk filmi izlememekteler.

C) Hafta sonu İran filmi izlenmemektedir.

D) Perşembe günü Hint filmi izlenme ihtimali 
vardır.

(3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.)

Bir sınıfta yapılan şiir okuma yarışmasına  Ba-
ran, Ela, Dilara, Eyüp, İrem, Samet katılmıştır. 
Şiir okuma yarışmasının sonucu ile ilgili bili-
nenler şunlardır: 

- Yarışmada  kız öğrencilerden birisi  birin-
ci olmamıştır.

- İlk üç sırada iki kız öğrenci vardır.

- Yarışmada İrem ilk 3’e girememiştir.

- Dilara yarışmayı Eyüp’ün hemen arkasın-
da tamamlamıştır.

- Samet; yarışmayı Baran’ın önünde, 
İrem’in arkasında tamamlamıştır.

3. Bu metin ve eldeki bilgilere göre yarış-
mada Ela kaçıncı olmuştur?
A) 3. B) 4. C)  5. D) 6.

4. Bu bilgilere göre yarışmada birinci ve so-
nuncu olanlar aşağıdakilerin hangisinde 
sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Eyüp - Samet

B) Samet - Eyüp

C) Eyüp - Baran 

D) Samet - Baran 
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5.  
“CUMHURİYETİ  YAŞATMAK  VE  İLERİYE

TAŞIMAK  ADINA  GÖREVLERİMİZ”
KONULU RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMALARI

Ödüller
Birincilik Ödülü     :        1.250 TL

İkincilik Ödülü       :        1.000 TL

Üçüncülük Ödülü :  750 TL

Mansiyon Ödülü   : 500 TL

Bilgi İçin:
Gelibolu Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü

Bu afişten söz konusu yarışmayla ilgili,

I. Kimlerin katılabileceğine,

II. Hangi alanlarda yapılacağına,

III. Kim tarafından düzenleneceğine, 

IV. Ne zaman sonuçlanacağına

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 

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

6. Üçgen, yıldız ve daireden oluşan bir kodlama sisteminde A, L, H, M, 
E harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

E      I. 

H      II. 

L      III. 

M      IV. 

A 

Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi numaralanmış 
kodlamalardan herhangi birine ait olamaz?

A) EMEL            B) AMEL          

C) HAMLE            D) ELMA 
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1. Nedim iyi bir kitap okurudur. Yaşar Kemal, Pe-
yami Safa; Çehov ve Tolstoy'un kitaplarını özel-
likle tercih etmektedir. Nedim’in okuma süre-
ciyle ilgili şunlar bilinmektedir:

- Mayıs ayında sadece Yaşar Kemal'in ''Ağrı 
Dağı Efsanesi'' ve Peyami Safa’nın ‘’Fatih 
Harbiye’’ romanlarını okumuştur.

-  Peyami Safa’nın tüm eserlerini okumuş-
tur.

- Çehov kitaplarından sadece ‘’Kime An-
latsam Kederimi’’ öyküsünü okumamış-
tır.

-  Tolstoy'dan yalnız ''Savaş ve Barış ve Diri-
liş'' romanlarını okumuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenemez?

A) Nedim Peyami Safa’nın ‘’Cingöz Recai’’ ro-
manını okumuştur.

B) Yaşar Kemal’den İnce Mehmet’i okumuştur.

C) Yabancı yazarlar arasında Çehov’dan daha 
çok kitap okumuştur. 

D) Mayıs ayında yerli eser tercih etmiştir.

2.  

Aşağıdakilerden hangisi bu görselden 
hareketle oluşturulacak bir metne getiri-
lebilecek en uygun başlık olabilir?

A) İnsan ve Doğa                     

B) Doğanın Tahribi              

C) Tasarrufun Önemi               

D) Küresel Isınma 

3. Diyetisyeninin verdiği menüye tam olarak 
uyan Esra, zayıflamaya başlamıştır. Esra’nın di-
yet menüsü şu şekildedir:

- Tatlı yediği gün meyve suyu içmeyecek-
tir.

-  Pazartesi, salı ve perşembe beyaz et yi-
yecektir.

-  Beyaz et yediği günler meyve suyu iç-
meyecektir.

-  Bir gün hariç her gün kahvaltıda yumur-
ta yiyecektir.

-  Ödül günü olarak cuma günleri tatlı yi-
yebilecektir.

-  Kahvaltıda meyve suyu ya da şekersiz 
çay içecektir.

Diyet günleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Esra'nın yumurta yemeyeceği gün belli de-
ğildir.

B) Cuma günü hariç kahvaltıda meyve suyu 
içebilecektir.

C) Şekersiz çay günlerinden birisi cumadır.

D) Çarşamba günü kahvaltıda meyve suyu var-
dır.

4. 

 

Bu görselden hareketle oluşturulacak bir 
metnin konusu aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) Yiğitlik  B) Cesaret

C) Fedakârlık  D) İyimserlik 
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5. Dil kültür aktarımında çok önemli bir yere sahiptir. Tarihimizin, örfümüzün, gelenek ve göreneklerimi-
zin tertemiz bir şekilde gelecek nesillere ulaşması için dilimizin de tertemiz kalması gerekir. Bu nokta-
da dilimizi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak gerekir zira günümüzde dilimiz bu tehlike ile hiç ol-
madığı kadar karşı karşıyadır. 

Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakınılan durumla ilgili değildir?

A)    B) 

 

C) 

 "Turkche" 
değil... 

TÜRKÇE!

DEĞİL

işlev
üstünlük
sevimsiz
tasarım

çözümleme
hoşça kal

fonksiyon
avantaj

antipatik
dizayn
analiz

bye bye

Türkçemizi koruyalım. Bir milletin 
kaderi, geleceği dildir!

           D) 

Türkçe 

"Turkche" leşiyor

DUR 
DİYEN YOK!

"Whisne" (Vişne)
"Taxim" (Taksim)
"Balcon" (Balcon)
"Roumelie" (Rumeli)
"Mat Rock" (Matrak)
"Dorock" (Durak)
"Pasha" (Paşa)
"Efendy" (Efendi)
"Berdush" (Berduş)

1
2

3
4
44

4
44

6. Nesrin, Hasan, Özcan, Yakup, Sevda ve Fırat adlı kişiler Opel, Toyota ve Volvo marka araçlardan bir tane 
satın almıştır. 

Bu kişiler ve aldıkları araçlarla ilgili bilinenler şunlardır: 

•  Her bir kişi bir markanın aracından satın almıştır. 

•  Yakup Volvo marka bir aracı satın almıştır. 

•  İki kişi Opel, bir kişi de Toyota marka araç satın almıştır. 

•  Hasan ve Sevda farklı markalara ait araçlardan satın almıştır. 

•  Fırat ve Özcan ise aynı marka araçtan satın almıştır. 

Bu bilgilere göre Toyota marka araç alma ihtimali olan kişiler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hasan – Nesrin          

B) Sevda – Hasan           

C) Sevda – Fırat              

D) Hasan – Özcan 

1502

RESTAURANT

OTOPARK

CAFETERYA

Bugün nslsn
nasılsın?



TEST7

88

1. 2018 Yılı Markalara Göre Telefon 
Satış Sayısı Grafiği
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•  Apple 2018'de liderliğini kaybetmiştir.

•  Huawei 2018'de sıralamadaki yerini ko-
rumuştur.

•  Samsung 2018'de Apple'ı geçerek bir 
sıra yükselmiştir.

•  2018'de LG, Nokia'yı geçerek son sıra-
dan kurtulmuştur.

Bu bilgilere göre 2017 yılına ait "Markalara Göre Telefon Satış Sayısı"nı gösteren grafik aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A)   B) 
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C)        D) 
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2. 

TÜRKİYE PASAPORTUYLA 111 
ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

Henley Pasaport Endeksi'nin 2018 verilerine göre, 111 ülkeye seyahat ser-

bestliği anlaşmaları olan Türkiye, listede 51. sırada yer alıyor.

İNGİLTERE
186
5. SIRADA

ALMANYA
188
3.SIRADA

RUSYA
119
47.SIRADA

ÇİN
74
71.SIRADA

JAPONYA
190
1.SIRADA

GÜNEY KORE
188
3.SIRADA

AFGANİSTAN
30
106.SIRADA

SİNGAPUR
189
2.SIRADA

HİNDİSTAN
60
81.SIRADA

IRAK
30
106.SIRADA

TÜRKİYE
111

51.SIRADA

MISIR
49
92.SIRADA

KATAR
85.

60.SIRADA

CEZAYİR
50.

91.SIRADA

BEYAZ RUSYA
77
68.SIRADA

-Vizesiz seyahat gerçekleştirebilecel ülke sayısı

- Ülkelerin listedeki sırası

Bu görselden hareketle, 

I.  Japonlar, dünyadaki tüm ülkelere vizesiz seyahat gerçekleştir-
mektedir. 

II.  Türkiye, Hindistan ve Katar’dan daha çok ülkeyle seyahat ser-
bestliği anlaşması imzalamıştır. 

III.  Seyahat serbestliği anlaşmasının yer aldığı listenin ilk 10’unda 
ekonomisi güçlü ülkeler bulunmaktadır. 

IV.  Türkler, pasaportlarıyla Ruslardan daha az ülkeye vizesiz seya-
hat gerçekleştirmektedir. 

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılamaz?

A) I ve II.              B) I ve III.               C) II ve IV.              D) III ve IV. 
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1. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesinde 38 harf vardır. Bu alfabeyle oluşturulan yazılar 
sağdan sola okunur. Orhun alfabesinin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜNLÜLER
Orhun alfabesinde ünlüleri veren simgeler dört tanedir.

Bazı ünsüzler, kalın ve ince ünlülerle birlikte kullanım 
durumlarına göre iki farklı simgeyle gösterilir. 

A/E I/İ O/U Ö/Ü

B G D K L
İnce Ses 

(E, İ, Ö, Ü ile)

N R S T Y
İnce Ses 

(E, İ, Ö, Ü ile)

Kalın Ses 

(A, I, O, U ile)

Kalın Ses 

(A, I, O, U ile)

Tüm Ünlüler İle Aynı Yazılan Ünsüzler

Birleşik Sesler

Bazı ünsüzler, hem ince hem de kalın ünsüzlerle 
kullanıldığında aynı şekilde yazılır.

Bazı semboller birden çok sesi karşılar.

İÇ/Çİ IK/KI OK/KO ÖK/KÖ

NY NG NT NÇ LT

Ç M P Ş Z

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi “Birsen, Altan, Tuna, Deniz” isimlerinden 
herhangi birinin Orhun alfabesine göre yazımı değildir?

A) 

B) 

C) 

D) 
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2. Hasan, bir sosyal medya sitesine üye olacaktır. Bunun için şifre oluşturması gerekmekte-
dir. Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir.

• Şifreniz en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir özel karakter (#, @, &, ?, !) ve bir rakam içermelidir.

• Şifrenizde “ç, ğ, ı, ö, ü, ş” harfleri olmamalıdır.

• Şifreniz en az 6, en fazla 10 karakterden oluşmalıdır.

• Ardışık rakam ya da harflerden oluşmamalıdır. (123, abc, ab, 12 gibi)

• 3 ya da daha fazla yan yana tekrar eden karakter içermemelidir. (111, aaa gibi)

Buna göre Hasan aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olamaz?

A) Hs?5m4 B) s56H@ov C) 54B&sm3 D) mHs36!5

3. Aşağıda 2019 yılında dünyadaki seyahat istatistikleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Seyahat edilen gün sayısı

%75

1-3 gün 4-7 gün 7+ 
gün

%22 %3

Ortalama kalış Süresi

En çok seyahat edilen kıtalarEn çok seyahat edilen ülkeler

Kıtalara göre ülke tercihleri

2,8
Gün

Kuzey Amerika
1-ABD
2-Kanada
3-Meksika

Güney Amerika
1-Brezilya
2-Arjantin
3-Kolombiya

Afrika
1-Mısır
2-Fas
3-Güney Amerika

Avrupa

Asya

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Afrika

Okyanusya

%11,9 Amerika Birleşik Devletleri

%8,0 İtalya

%6,1 Almanya

%5,9 Türkiye

%4,9 İspanya

Avrupa
1-İtalya
2-Almanya
3-İngiltere

Avustralya
1-Avustralya
2-Yeni Zelenda
3-Fiji

Asya
1- Birleşik Arap Emirlikleri
2-Tayland
3-Malezya

%58
%1,6

%2,3
%2,6

%16

%19,5

Bu görsele göre, 

I.  Seyahat edenlerin dörtte üçü, gittikleri yerde 1 – 3 gün arasın-
da konaklamıştır. 

II.  Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edenlerin sayısı, Kuzey 
Amerika kıtasını ziyaret edenlerden fazladır.  

III.  Seyahat edenlerin yarısından çoğu Avrupa kıtasını tercih et-
miştir. 

IV.  Okyanusya kıtasını ziyaret edenlerin oranı, Güney Amerika’yı 
ziyaret edenlerin oranından fazladır. 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

C) II ve IV. D) III ve IV. 
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1.  

GIDA İSRAFI NEDEN OLUYOR?

GIDA İSRAFININ SONUÇLARI

EN FAZLA İSRAF EKMEKTE

Tüketicilerin uygun planlama 
yapmaması

Endüstriyel işleme sırasında meydana 
gelen hatalar

Yemek servisi yapan işletmelerde 
aşırı üretim

Hayvanların yaşam alanı tahrip 
ediliyor.

Verimli toprakların yüzde 30’u 
boşa harcanıyor.

Tarımsal gıda üretiminde kullanılan 
suyun 200 kilometreküpten fazlası 
israf ediliyor.

Sera gazının ortaya çıkmasına 
neden oluyor.

Fazla gıda alımı

İhtiyaçtan fazla ekmek almamak

Uzun süre tüketilmeyecek olan ekmeği buzlukta saklamak

Ekmeği dilimleyerek tüketmek

Bayat ekmekleri pasta ve tatlı yapımında kullanmak

Türkiye’de ise 1 yıl içinde 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor.

Çok ciddi boyutlarda israf edilen ekmek için şunlar yapılabilir:

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A) Sayısal verilere 

B) Tartışmaya

C) Karşılaştırmaya

D) Açıklamaya

GÖRSEL OKUMA - SÖZEL MANTIK 45



S.B. Türkçe

93

2. 
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Türkmenistan
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İngiltere
Libya
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Mısır
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Azerbaycan

Filistin
Ürdün

Suudi Arabistan
Kuveyt

Almanya
Yemen

Afganistan
Rusya Federasyonu

İran
Irak

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, 

Ocak 2020

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 

20 ülke, Ocak 2020

Bu grafiklerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Yabancılara en çok konut satışı 2018’in Ekim ayında gerçekleşmiştir. 

B) Ocak ayında yabancılara gerçekleşen konut satışları sürekli olarak artmıştır. 

C) 2020 yılında en çok konut satışı Iraklılara yapılmıştır. 

D) 2019’un Haziran ile Temmuz ayları arasında artış oranı, Kasım ile Aralık ayları arasındaki artış ora-
nından fazladır. 

3. Genel mutluluk düzeyi (%), 2003 – 2019 
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28,1

Mutlu Orta Mutsuz

61,2
53,4

34,5

12,1

52,4

34,6

13,1

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) 2009 yılındaki mutsuz insanların oranı, 2004 yılındaki orandan 
fazladır. 

B) Tüm yıllarda insanların yarısından çoğu mutludur. 

C) 2019 yılındaki mutlu insanların oranı, diğerlerinden fazladır. 

D) 2010 yılından sonra mutsuz insanların sayısı sürekli olarak artmış-
tır. 
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1. Varlıkların yapmış oldukları hareketleri, içinde 
bulundukları durumları, etkilendikleri işleri 
ifade eden sözcüklere fiil denir.

Buna göre, 

Beni alır, uzaklara götürür

Kervan olur bu duygulu türküler

Kanatlanır, sonsuzlara uçurur

Gurbet yaşatır bu duygulu türküler.

dizelerinde kaç tane fiil kullanılmıştır?

A) 3                  B) 4               C) 5               D) 6

2. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum fiille-
ri olmak üzere üç gruba ayrılır. İş bildiren fiiller, 
öznenin kendi isteği ile gerçekleşen ve bir nes-
neyi etkilediği fiillerdir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler-
den hangisinde iş bildiren bir fiil vardır? 

A) Yapılan son görüşmeyle en son adaylığını 
koyan kişiyi destekleyeceğiz. 

B) Yaklaşık on yıldır bu semtte oturan üç ço-
cuklu bir aileye bakıyor.

C) Dolaba koymasına rağmen uzun süredir 
kullanılmadığı için malzemeler çürümüş.

D) Bir saatten fazladır oturduğumuz lüks res-
torandan az önce kalktık. 

3. Türklerin en büyük atalarından biri (I)olan Sü-
leyman Şah Oğuzların Kayı boyuna mensup-
tur. Osmanlı Beyliği'nin (II)kurucusu Ertuğrul 
Gazi'nin de babasıdır. Suriye'de (III)bulunan 
türbesi, ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle ora-
dan alınarak Türkiye'ye (IV)taşınmıştır.

Bu metindeki numaralanmış altı çizili 
sözcüklerden hangisi fiil (eylem) özelliği 
göstermektedir?

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

4.  Zamanla nasıl değişiyor insan? 

Hangi resmime baksam ben değilim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, an-
lam özelliği bakımından bu dizelerdeki 
altı çizili fiille özdeştir?

A) Tüm duygularını gece yarısı bir bir anlattı. 

B) Anneme aldığım kırmızı çiçekler dün vazo-
da solmuş.

C) Kardeşim dün oyun oynarken telefonumun 
ekranını kırdı. 

D) Yapılacak fuarda yayınevini temsil etmek 
için il dışına çıkacağım. 

5. (I)Yakışmıyor cepheyi terk edişin,

Mert (II)dayanır, namert kaçar sevdiğim.

Fazla sürmez hatanı fark (III)edişin,

Hüzün eken, hüsran (IV)biçer sevdiğim.

Bu dörtlükteki numaralanmış sözcükler-
den hangisi fiil (eylem) değildir?

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

6. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçek-
leşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir. “Ocaktaki 
yemek bir saate pişer.” cümlesindeki “pişer” fii-
li oluş bildirmektedir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin han-
gisinde oluş bildiren bir fiil vardır? 

A) Bu sitelerde şirketimizde üst düzey görev 
alacak kişiler oturacak.  

B) Sonbaharın gelmesiyle ağaçlardaki yaprak-
lar iyice sarardı.  

C) Hepsine de işlerin yolunda gitmediği konu-
sunda bilgi vermiştim. 

D) Sizinle önemli bir toplantı yapıp kararlar al-
mayı düşünüyorum. 
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7. 
CÜMLELER İŞ OLUŞ DURUM

I. Yazarın yayınevimizden ikinci kitabı da çıktı. √

II.
Bugün telefonuma şirket hesabından on 
mesaj atmış.

√

III.
Okulda izlediğimiz filmin bir karakterine çok 
güldük.

√

IV.
Mahallemizin tonton çocuğu görmeyeli 
epey büyümüş.

√

Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan fiillerin anlam özelliği işaretlenirken yanlışlık yapılmış-
tır. 

Bu yanlışlığın giderilmesi için numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi 
gerekir? 

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

8. (I)Ağardı saçlarım bir bir bu hayatta

Sürekli (II)konuştum seninle bunu oysa

(III)Öfkelendin durdun her zaman bana

Neden böle (IV)davranırsın ey yâr?

Numaralanmış fiillerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

I. II. III. IV.

A) Oluş İş Durum Durum

B) Oluş İş Durum İş

C) Durum Durum Oluş Durum

D) Durum İş Durum Oluş 

9.       I.    Gözlerim hep yol çeker

II. İçimde bak özlem var

III. Boncuk boncuk yaş döker

IV. Gözyaşımda özlem var.

Numaralanmış dizelerin hangisinde fiile (eylem) yer verilme-
miştir?

A) I.                     B) II.                   C) III.                    D) IV. 
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1. Gene bahar (I)oldu, bülbül (II)ötecek

Ya neydim sinemi yar yaralamış

Lale, sümbül, mor menekşe (III)yeşerecek

Hayır bu dağları kar (IV)yaralamış.

Bu dörtlükte numaralanmış fiillerle ilgili,

I. Birinci fiil, durum bildirmektedir.

II. İkinci fiil, iş (kılış) bildirmektedir.

III. Üçüncü fiil, oluş bildirmektedir.

IV. Dördüncü fiil, durum bildirmektedir. 

yargılarından hangileri söylenemez?

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

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

2. İşi yapan varlığın içinde bulunduğu durumu 
anlatan fiillere durum fiili denir. Durum fiille-
rinde yapılan işten etkilenen herhangi bir var-
lık ya da kavram yoktur. Örneğin “Arkadaşım 
işten çıktı.” cümlesinde “çıktı” fiili durum fiilidir. 

Buna göre,

(I) Ben de bu dünyada biraz iyilik yapmak ister-
dim. (II) Ama ne çare ki işlerimin çokluğundan 
başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. (III) Bu 
duruma maalesef ki ben de çok üzülüyorum. 
(IV) Ama iyilik için bir tebessümün bile yeterli 
olduğunu biliyorum. 

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde durum fiiline yer verilmiştir?

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

3. I. Kardeşim gece çok ses çıkarınca annem 
hemen uyandı. (Durum) 

II. Almanya’daki kızımın boyu epey uza-
mış. (Oluş) 

III. Bizim ufaklık nerdeyse her saat başı acı-
kıyor. (Durum)

IV. Arkadaşımı sorunları olduğu için sessiz-
ce dinledim. (İş)

Numaralanmış fiillerden hangisinin an-
lam özelliği yay ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

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

4. Para biriktirmek ve gelip iş kurmak için yurt 
dışına gitmiştim. Yaklaşık bir yıl kaldığım
            I.
gurbet ellerde epey para biriktirdim. Bu süre
               II.
 zarfında hiç görmediğim ailemi çok özledim. 
                    III.

Büyük özlemimi gidermek için yurduma 
döndüm ve babamı gördüğümde şok oldum 
çünkü babamın saçlarına aklar düşmüştü.  
                        IV.

Bu metindeki numaralanmış fiillerden 
hangisi oluş bildirmektedir?

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

FİİL (EYLEM) - ANLAMINA GÖRE FİİLLER 
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5. 
I. O kadar dolu ki toprağın şanla,
 Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
 Yüce dağlarına çöken dumanla
 Göklerde yazılı destan gibisin.

II. Bu vatan toprağın kara bağrında

 Sıradağlar gibi duranlarındır,

 Bir tarih boyunca onun uğrunda

 Kendini tarihe verenlerindir.

III. Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;

 Sinem, özüm ateş ile doludur.

 İnsan olan vatanının kuludur.

 Türk evladı evde durmaz giderim.

IV. Seni çok sevenler(!) çok örseledi

 Oy güzel vatanım, oy Anadolu…

 Açların çalıştı, tokların yedi

 Oy güzel vatanım, oy Anadolu…

Numaralanmış dörtlüklerden hangilerinde fiil (eylem) yoktur?

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

6.   

I.

yazmak

sarmak anlatmak

II.

durmak

gülmek varmak

III.

soğumak

hastalanmak erimek

Numaralanmış şekillerin etrafındaki fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sı-
rasıyla doğru verilmiştir?

A) Durum – İş – Oluş   B) İş – Durum – Oluş 

C) İş – Durum – Durum   D) İş – Durum – İş 

7. İyilik ve güzellik taşıyor her yerinden

Sevdim sevgilim diye Anayurdu derinden

Neye baksam sevindim, sevdim ne varsa her yerde

Yurtta bulunmak bile deva olur çok derde

Şu uçuşan kırlangıç, sarı asma ne güzel

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi fiil (eylem) 
özelliği göstermektedir?

A) 4                           B) 5                      C) 6   D) 7  
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1. Bir sabah güneş gözlerine doğacak

Seninle büyüyecek zeytin dalları bahçelerde

Şarkılar söylenecek

Konuşabileceksin özgürce.

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki 
altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kulla-
nılmıştır?

A) Kazadan sonra epey süre kolu da kanamış.

B) Babam dışarıda yeni aldığı arabayı yıkıyor.

C) O çok beğendiğim şarkıyı söyledi bana. 

D) Bizimle nihayet dünkü konuyu konuşabildi. 

2. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birle-
şik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki al-
mamış fiillere "basit fiil", yapım eki almış fiillere 
"türemiş fiil", en az iki sözcüğün bir araya gel-
mesiyle oluşan fiillere "birleşik fiil" denir. 

Buna göre, 

I. Tüm insanlar benim bütün iyi duygula-
rımı köreltti.

II. Yardım toplamak için yeni bir kampanya 
başlattık. 

III. Yoğun bakımda yatan hastanın durumu 
ağırlaşmış. 

IV. Verdiğiniz açıklama metnini maalesef 
okuyamam.

cümlelerinden hangisinde yer alan fiil, 
yapısı bakımından diğerlerinden farklı-
dır? 

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

3. Her işin başı sevgidir,

Sevgi olmadan yaşanmaz.

Sevginin sonu övgüdür,

Sevgi olmadan yaşanmaz.

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki 
altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kulla-
nılmamıştır?

A) Öğrencim uzun uğraşlar sonunda zayıfladı. 

B) İlk görev yerimdeki arkadaşlarımla hâlâ 
mektuplaşıyorum. 

C) Yaşanan olumsuz tablo karşısında çok üzül-
müş.

D) Size layık gördüğüm bu hediyeyi lütfen ka-
bul buyurun!

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yardımcı 
eylemle oluşturulmuş birleşik fiil kulla-
nılmıştır?

A) İki insan birbirlerini severse

    İlan eder seviyorum diyorsa

B) Muhabbet bağımın sevgi çiçeği

    Çiçekler içinde gülsün gül yüzlüm

C) Sevgi gönül dilidir, baldan daha şirindir

    Ne yenir ne içilir, öyle güzel bir şey ki

D) Sevmek hayatın kanununda var

    Gönülde, yürekte, gözlerde var

YAPILARINA GÖRE FİİLLER  
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5.   I. Malzemelerin yapay kas üretiminde kullanılması söz konusu olduğu gibi neme dayanıklı yumu-
şak robotlar ve sensörlerden akıllı tekstil ürünlerine kadar pek çok uygulamalarının olabileceği 
düşünülüyor.

II.  Araştırma ekibinde yer alan Çin, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Dabiao 
Liu, nemin örümcek ipeğine etkisini araştırırken bu özelliği tesadüfen keşfettiklerini söylüyor.

III.  Araştırmacılar doğadaki en güçlü malzeme olarak bilinen örümcek ipeğinin robotlar için yeni 
bir çeşit yapay kas üretiminde kullanılabileceğini tespit etti.

IV.  İnsan vücudunda yer alan adrenal bezler yani böbrek üstü bezlerin ürettiği eksik hormonlar 
nedeniyle ortaya çıkan hastalığa addison hastalığı adı verilmektedir.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde türemiş fiile yer verilmiştir?

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

6.   

yazabilirim

hissetmek

çıkıverdi

vazgeçmiş

I.

kovaladı

benimsiyor

kanasaymış

otlayacak

II.

eskiyor

attı

tatmış

okur

III.

Numaralanmış şekillerin etrafındaki fiillerin yapı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sı-
rasıyla doğru verilmiştir?

I. II. III.

A) Birleşik Türemiş Türemiş 

B) Türemiş Basit Basit

C) Birleşik Türemiş Basit

D) Türemiş Birleşik Basit

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil yapısı bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) Bu yıl yapılacak tüm sınavlara gözetmen olmak için başvuracak. 

B) O zamanlarda tarihin en büyük felaketi meydana geldi. 

C) Senin de bu konuda önemli bir noktaya geldiğini varsayalım.

D) Felaketler karşısında bizler sizler gibi yapmayız. 
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1. Genellikle ad soylu bir sözcükle bir fiilin kalıp-
laşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fi-
illere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Bu 
fiillerde sözcüklerden biri ya da birden fazlası 
mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kay-
naşmış birleşik fiillerdir. 

Bu açıklamaya göre,

I.  Ciğerimiz yandı bizim, nasıl sönecek bu 
ateş?

II.  Depremden sonra binlerce insan şehir-
den göç etti. 

III.  Çarşı pazar gezmekten ayaklarım koptu.

IV.  Sen bize ön ayak olursan biz de bu işe 
başlarız.

cümlelerinin hangisinde anlamca kay-
naşmış birleşik fiil yoktur?

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

2. (I) 1987 yılında Avustralya’nın Sydney kentin-
deki bir banliyöde bulunan bölge hastanesin-
de alerji bölümü başkanı olan Dr. Sheryl van 
Nunen bir tür bulmacayla karşı karşıya geldi. 
(II) Meslektaşları arasında esrarengiz anafilaksi 
(hayati tehlike yaratabilen şiddetli alerjik reak-
siyon) vakalarını çözmekteki başarısıyla bili-
nen van Nunen bu kez geceleri uykusundan 
şiddetli bir alerjik reaksiyonla uyanan bir ada-
mın durumuyla ilgileniyordu. (III) Dr. van Nu-
nen bunun sıra dışı bir durum olduğunu he-
men anlamıştı. (IV) Çünkü çoğu alerjik 
reaksiyonun alerjene maruz kalınmasından 
kısa süre sonra ortaya çıktığını biliyordu.

Bu metindeki numaralanmış cümleler-
den hangilerindeki fiiller, aynı yapı özel-
liklerine sahiptir?

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

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

3.     I.    Kendimi bıraktım hayatın rüzgârına

 Saklanmayacağım artık hiçbir kuytuya 
(Türemiş fiil) 

II.  Nereden eserse, nereye götürürse

     Razıyım bıraktığı yerde durmaya 

 (Yeterlik fiili) 

III.  Çok zaman sabrettim tükenmez derdim 

       Gönül mihnet pınarında gam çalar. (Yar-
dımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil) 

IV.  Seni bilmem ama ben kararlıyım

      Şu garip sevdadan cayalım gitsin 

 (Türemiş fiil) 

Numaralanmış dizelerin hangilerinde 
yay ayraç içindeki yapı özelliğine uygun 
fiil yoktur?

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

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” 
fiili yardımcı eylem olarak kullanılmamış-
tır? 

A) Oğlum akıllı ol, bu şekilde hayat nasıl gide-
cek?

B) Bir umuttur yok olmaya karşı az çok hazırlık-
lı olmak.

C) Yapabileceklerinin farkında ol ve düzenli 
olarak çalış. 

D) Bu hafta içinde Doğu Anadolu’da iki büyük 
deprem oldu. 

YAPILARINA GÖRE FİİLLER  
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5.  

I.

yazabilirim

bakadur

patlamış

II.

çeviriyor

konuşacak

bağışlar

III
.

susamlı

kazıyor

kestirdi

IV
.

vazgeçmiş

hapsolmuş

zannetti

Numaralanmış şekillerden hangilerinin etrafında yazan tüm fiiller yapı bakımından ben-
zerlik göstermektedir?

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

6.  
K L M

İzledik ----- Eritsek

----- Hapsoldu Yakılmış

Aradım Öngörmüş Yazdıralım 

Astım Başaramaz -----

Bu tabloda yapı bakımından benzer olan fiiller sıralanmıştır. 

Tabloda boş bırakılan yerlere getirilebilecek olan fiiller aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

K L M

A) Saydım Gelemeyiz Tekrarlamaz

B) Yaşasa Vazgeçtik Düzelmiş

C) Tattı Açamam Savaşacak

D) Bakışmış Oynatacak Dokunacak

7. Yapım eki almayan fiillere basit fiil, yapım eki alarak bir başka fiilden 
ya da addan türeyen fiillere de türemiş fiil denir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulu-
nan fiil, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Lokantada gelen çorbanın tadına bakmadan çorbayı tuzladı. 

B) Egzersizlere devam ettiğin takdirde kendini geliştireceksin. 

C) Geçenlerde yaşadığımız tatsız olaydan sonra bugün barıştık. 

D) Asım ile Rüya’nın evlilik haberine hepimiz de sevindik. 
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1. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye 
ayrılır. Haber kipleri, fiillerin ne zaman gerçek-
leştiğini ortaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise 
fiillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, 
emir, istek) kazandıran kiplerdir. 

Buna göre,

I. Araştırmalarını bitirerek yeni eser daha 
oluşturdu. 

II. Evin anahtarını montumun cebinde 
unutmuşum. 

III. Gerekli hazırlıkları yapmadan sahile 
gitmeyelim. 

IV. Var olan problemleri hazırla ve akşama 
yetiştir. 

cümlelerinin hangilerinde yüklem, dilek 
kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

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

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

2. İtimat edersen benim sözüme

Gel birlik kavline girelim kardeş

Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme

İçip şerbetini duralım kardeş.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin 
örneği yoktur?

A) Emir kipi                B) Geniş zaman kipi

B) Şart kipi                 D) Şimdiki zaman 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem di-
ğerlerinden farklı bir kişi eki ile çekim-
lenmiştir?

A) Söyle sevda içinde türkümüzü 

     Aç bembeyaz bir yelken

B) Yediyordu Elif kağnısını 

     Kara geceden geceden

C) Okunmuş toprak, çocukluğumun resmi

     Sargıdan görülmüyor. 

D) Bu yaz serin geçer sandı ama yanıldı,

     Beklentiler yine yarım kaldı. 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şim-
diki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru 
fiili vardır?

A) Bu konuda neler düşünüyorsunuz yönetici 
olarak?

B) Bilet almamıza rağmen neden maça gelmi-
yorsun?

C) Komedi filmleri izlemeyi seviyor musun?

D) Arkadaşların okulda seninle oynamıyor 
mu? 

5. Fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak 
başka bir kipi kastetmesine fiilde anlam kay-
ması denir. 

Buna göre, 

I. Yarın siz de buraya gelirsiniz. 

II. Bu emanetleri annene götüreceksin. 

III. Çocuklar sessizce televizyon izliyor.

IV. Bugün biz de bahçede piknik yapalım. 

cümlelerinin hangilerinde anlam (za-
man) kayması vardır?

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

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

FİİL ÇEKİMİ (KİP – KİŞİ – OLUMSUZLUK – SORU) ve FİİLDE ANLAM KAYMASI
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6.      I.    Ne olursa olsun insan ayrımı yapmadan herkese karşı ölçülü ol. 

II. İyi bir şoför olduğunu bilsen bile kurallara uymalısın.

III. Her gün düzenli olarak idmana çıkar ve hazırlık yapar. 

IV. Bugün okuldan sonra çok sevdiğimiz restoranda yemek yiyelim.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?

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

7. Fiillerin olumsuz biçimleri fiile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir fiil yoktur?

A) Eğer bir dersi ilginç hâle getirmek isterseniz gereksiz materyalleri asla kullanmamalısınız.

B) Benden yana umudun kalmasın, buradan ileriye bir adım atamam, bana bir araba bul.

C) Bu zirvede emeği geçen, dört yıldır bu çalışmayı gerçekleştiren tüm arkadaşlarına içtenlikle teşek-
kür etmelisin. 

D) Dünyada hiçbir koku beni bu kadar saramamış, kafamdan birbiri arkasına bu kadar çok hatıralar 
yuvarlayıp geçirmemiştir.

8. Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir. 

Buna göre, 

Yorgunluktan başım düşüyor

Gökte kanadı ayrıç ayrıç bir kırlangıç

Dere gibi geçiyor içerimden

Ekmek kurumuş

Zeytin çekmiş yağını

Yürüdüm yutkuna yutkuna

Toza belendi midem

dizelerinde kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

A) 3                 B) 4                 C) 5                   D) 6
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1. Ek eylem, fiilleri birleşik zamanlı hâle getirir 
veya isim soylu sözcükleri yüklem yapar. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisin-
de ek eylem diğerlerinden farklı bir gö-
revde kullanılmıştır?

A) Eğer dost ırmağın gözün ararsan

     Serçeşme’den gelir suyun durusu

B) Çok zaman annemin dizlerine hasret

     Koymuştum başımı kendi dizlerime

C) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır 

     Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.

D) Gün gelir ilk defa âşık olursan

     Sevmeye biraz da cesaret gerekir.

2.       I.    Günün tükendiği bu saatlerde

II. Tüm doğa canla başla çalışıyor.

III. Gece vakti bu yıldızlardan inen

IV. Ne acayip bir korkudur kim bilir?

Numaralanmış dizelerin hangisinde ek 
fiil almış bir sözcük vardır? 

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

3. (I) Bana “Kodlama eğitimi nedir?” diye sorduk-
larında sadece “Pastanın malzemelerinin karış-
tırılmasıdır.” derim. (II) Çünkü bir pasta yapılır-
ken kullanılan malzemeler ve bunların ölçüsü 
çok önemlidir. (III) Zira şeker yerine tuz koy-
mak veya sunumda yapılan bir hata, pastanın 
etkisini değiştirir. (IV) Dolayısıyla komple bir 
sistemden bahsettiğimiz için bu pastanın baş-
tan sona tasarlanmasına biz bilgisayar bilimi 
diyoruz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde ek fiil kullanılmıştır?

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

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

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiilin 
olumsuzu kullanılmıştır?

A) Kapında çok bekledim ışık sönene kadar

     Bir kez olsun çalmaya cesaret edemedim

B) İlk adımlarıyla yuvarlanan küçük bebek;

     İkinci adımını atmaya cesaret edecek.

C) Sana bu düşkünlüğüm acizliğimden değil.

     Cesaret işi, bir kez yaşanacak bir yaşamı bir 
kadına adamak.

D) Utanıyorum, gözlerine bakıp bakıp dalma-
ya

    Utanıyorum, gözlerine bakarken elini tutma-
ya

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek ey-
lem, diğerlerinden farklı bir görevde kul-
lanılmıştır?

A) Bu haftaki Fenerbahçe – Trabzonspor derbi-
sinin hakemiyim. 

B) Gece vakti yeni aldığı kitapları karıştırıp biri-
ni okurdu. 

C) Aradan geçen zamanla o da beni sevecek-
miş. 

D) Üniversite hayatım boyunca Osmanlıca 
dersini okumuştuk. 

EK FİİL
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6. Aşağıdaki metinlerin hangisinde ek fiile yer verilmemiştir?

A) Türk Halk Müziği ezgilerinden faydalanarak 1933 yılında Lüküs Hayat adlı eserini, 1934’te “Deli 
Dolu”, 1935’teki “Saz-Caz” ve 1937’de “Hava-Cıva” gibi önemli operetleri izledi. Bunlar dışında kon-
çertoları, senfonik şiirleri ve başka orkestra yapıtları da mevcuttu.

B) Bestecilik, piyanistlik ve orkestra şefliği üzerine dersler aldı. Etkileyici besteleriyle henüz o yıllarda 
dikkat çekmeye başladı. Cumhuriyet’in ilanından iki ay önce Paris Konservatuarından mezun oldu.

C) 1919 yılında İstanbul’a döndüğünde babası tarafından bir piyano hocasına yönlendirildi. Fakat bu, 
Marguerite Long’dan eğitim almış bir öğrenci için elbet yetersiz kalacaktı.

D) Ünlü bestekâr Galatasaray Lisesinde okumaya başlamıştı. 1913 yılına gelindiğinde babasının işi se-
bebiyle Paris’e taşınmak durumunda kaldı. Paris’te bir hayat sürmek, sanat ve müziğe tutkuyla bağ-
lı olan Cemal Reşit Rey için paha biçilemez bir fırsat oldu. 

7. 

I II III IV

ARSIZ GÜÇLÜ 
OLUNCA
HAKLIYI SUÇLU 
ÇIKARIR.

HAYATTAN BİR 
ŞEY ÖĞREN-
DİYSEM O 
DA ŞUDUR: 
HERKES HER 
ŞEYİN FARKIN-
DA VE KİMSE 
HİÇBİR ŞEYİ 
YANLIŞLIKLA 
YAPMADI.

İYİ İNSAN OL 
FAKAT
BUNU KANIT-
LAMAK İÇİN 
UĞRAŞMA.

İYİ İNSANLAR 
KIRILDIKÇA 
İÇİNE KAPA-
NIRLAR.
DIŞARIDA 
BAKANLAR 
UKALA ZAN-
NEDER.

Numaralanmış görsellerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?

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

8.       I.    Böyle havalarda maç yapılmaz. 

II. Kaza yaşandığında kendisi evdeydi.  

III. Bize rehberlik edecek kişi sensin.  

IV. O yıllarda köy okulunda öğretmenmiş. 

V. Bu hataları yapan öğrenci kim? 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylemin geniş za-
manı kullanılmıştır? 

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

C) II ve IV.      D) III ve V.      
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1. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgü-
nün bir süreği

Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortula-
rın dışında

Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim 

Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 

A) Şart kipiyle çekimlenmiş fiil             

B) Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş fiil 

C) Ek eylem                                      

D) Olumsuzluk eki almış fiil 

2.  I. Mevsimlere dokunan tebessümün sıca-
ğı

II.  Sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır

III. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı

IV.  Sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır

Numaralanmış dizelerin hangilerinde ek 
fiil kullanılmıştır?

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

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

3. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabil-
diğine

Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarca-
sına

İnsan balıklama dalmalı içine hayatın

Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Bu dörtlükte kaç çekimli eylem vardır? 

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

4.  • Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. 

• Yapım eki almış fiillere türemiş fiil denir. 

• En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle 
oluşan fiillere birleşik fiil denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yer alan fiil, yapısı bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Özel yetenekli bireylerle üç senedir çalış-
makta olduğunu belirten Tüzün, özel yete-
nekli bireylerin eğitilmesinde, öğrencilerin 
daha önce karşılaşmadıkları konularda zen-
ginleştirilmiş öğretim ortamına ihtiyaç ol-
duğunu ifade etti.

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

C) Türk edebiyatının en donanımlı şairlerinden 
biri olan Abdurrahim Karakoç, şiirleri ve de-
neme yazılarıyla kendinden sonraki şairlere 
örnek olmuştur. 

D) Çektiği birçok filmin toplumu ilgilendiren 
konulara değinmesi sebebiyle ile pek çok 
kez ödül kazanmış olan Ömer Kavur, çok sa-
yıda film yönetmenliği ve senaryo yazarlığı 
işleri sayesinde de bir dönem ciddi anlam-
da yıldızı parlamıştır.

5.  I. Güvenlik görevlileri, taraftarların çatış-
masına meydan vermedi.

II. Sahneye çıkıp iki şarkıyla parayı kırıyor-
lar.

III. Büyük bir ceza almadan önce hizaya ge-
lin bence. 

IV. Talihsiz insanların üzgün durumlarını 
yazamazdım.

Numaralanmış cümlelerdeki birleşik ey-
lemler, kuruluşuna göre sınıflandırıldı-
ğında hangisi dışta kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin aldığı eklerle ilgili yay ayraç içinde verilen bilgide 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Tüm derslerin yıllık planlarını hemen hazırlasın! (Emir kipi 2. Tekil şahıs)

B) Keşke beni de başvurduğum yarışmaya davet etseler. (Şart kipi 3. Çoğul şahıs)

C) Uzun yıllardır beni görmeye gelir bu şehre. (Geniş zaman 3. Tekil şahıs)

D) Sizinle de bu konuyu konuşmak istedik. (Görülen geçmiş zaman 1. Çoğul şahıs)

7. (I) Her cuma projeyi geliştirmek üzere bir araya geliyoruz. (II) Fakat bugünkü toplantıya katılmadı. (III) 
Bana mesaj yollamış arkadaşları üzerinden. (IV) Aldığım bu haberle âdeta hayallerim yıkıldı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?

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

8.  I. Yine bahar geldi bülbül sesinden

    Sada verip seslendi mi yaylalar

II. Çevre yanın lale sümbül bürümüş

     Gelin olup süslendi mi yaylalar

III. Iraktan özendim, geldim

      Çevre yanın meşe dağlar

IV. Elim ile yıktım, boşandı bendim.

       Coşkun sular gibi çağlar, gezerim.

Numaralanmış dizelerdeki altı çizili fiillerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde ve-
rilmiştir?

I. II. III. IV.

A) Durum Oluş Durum Kılış 

B) Durum Oluş Kılış Kılış

C) Kılış Durum Durum Oluş

D) Oluş Kılış Durum Kılış 

9. Büyük bir heyecanla beklediği akşamki final maçını izleyemeyecekti.  

Bu cümledeki eylemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

A) Birleşik yapılıdır.                                  

B) Basit çekimlidir. 

C) 3. tekil kişi ile çekimlenmiştir.               

D) Kip kayması yoktur. 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki 
zaman kipi, kendi kip anlamıyla kullanıl-
mıştır? 

A) İşlediğim konular gelecek haftaki sınavda 
karşınıza çıkıyor.  

B) Her defasında bizim durumumuzu soruyor 
anneme. 

C) Fuat, Türkçeden verilen proje ödevini yapı-
yor odasında. 

D) Ünlü çizer, karikatürlerinde kötü durumlar-
dan söz ediyor sürekli.  

2. (I) Gitgide daha kuvvetlenen keskin bir gübre 
kokusu beni daha çok buraya yaklaştırdı. (II) 
Köy yaşayan, çalışan bir mahluktur ve bu koku 
onun ter kokusudur. (III) Dünyada hiçbir koku 
beni bu kadar saramamış. (IV) Kafamdan birbi-
ri arkasına bu kadar çok hatıralar yuvarlayıp 
geçirmemiştir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede türemiş fiil kullanılmıştır.

B) II. cümlede iki tane ek eylem kullanılmıştır. 

C) III. cümlede olumsuz fiil kullanılmıştır.

D) IV. cümlede basit yapılı fiil kullanılmıştır. 

3. (I) Kahvenin önünde birkaç ihtiyardan başka 
kimse kalmamıştı. (II) Beni görünce yerlerin-
den kalkmadan baktılar. (III) Yanlarına gidip 
oturdum, kim olduğumu anlattım. (IV) İçlerin-
den muhtar olanı benden önceki öğretmen 
gideli altı ayı geçtiğini, o zamandan beri oku-
lun kapalı durduğunu söyledi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde duyulan geçmiş zamanın 
hikâyesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? 

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

4. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım

Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen

Durgun sular gibi azalacağım

Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen.

Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerden han-
gisi çekimli eylemdir? 

A) uzağım           B) çıkıp           

C) esen          D) azalacağım 

5. 

UYURKEN PARA KAZANMANIN YOLUNU 
BULAMAZSAN ÖLENE KADAR ÇALIŞMAK 

ZORUNDA KALIRSIN

 

Bu görseldeki cümlede bulunan eylem-
lerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Her iki eylem de 2. tekil şahsa göre çekim-
lenmiştir.

B) Her iki eylem de basit yapılı değildir.

C) Her iki eylem de birleşik zamanlıdır.

D) Eylemlerden biri geniş zamana göre çekim-
lenmiştir. 
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6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylemin şart çekimi kullanılmıştır?

A) Alnıma bu kara yazıyı yazsa da

    Baş göz ederim onu öyle karşılarım.

B) Aile olmazsa tutunacak dalın olur mu?

    Derdini soran samimi insan olur mu?

C) Vara vara vardım ol kara taşa

    Hasret ettin beni kavim kardaşa

D) Ölüm ardıma düşüp de yorulma

    Var git ölüm bir zaman da gene gel

7.     

I.

sezersin

bak

kırmış

II.

karşılarız

konuşacağız

sakladık

III
.

dokunsam

keselim

geçeceğim

IV
.

cayıyor

olur

yapalım

Numaralanmış şekillerden hangilerinin etrafında yazan tüm fiiller aynı kişi eki ile çekim-
lenmiştir?

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

8. Çocukları toplamak, dersleri yoluna koymak pek güç olmadı. Köylü-
ler kendi dilleriyle konuşanları anlamakta gecikmiyorlar. Şimdilik 
hiçbir şeyden şikâyetçi değilim. Yalnız bir yol meselesi var ki bunu 
kendime iş edindim ve onunla aylardır uğraşıyorum. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Birleşik zamanlı fiil 

B) Şimdiki zamanın olumsuz çekimi 

C) Ek fiilin olumsuzu 

D) Anlamca kaynaşmış birleşik fiil 
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1. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak

Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine

Bir anda yükselen bir bülbül sesi

Erken erken karlar ortasında

Güneşe dönmüş ışık saçan bir yumurta-

Bana geri getirir eski günleri

Bu dörtlükte kaç çekimli eylem vardır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2         

2. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gele-
rek onların yüklem olmasını sağlayan veya ba-
sit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik za-
manlı hâle getiren eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek 
fiil denir.

Buna göre, 

I.  Bir yiğit de bir güzeli severse

II.   Emrettiği yere hemen gitmeli

III.  Ardına düşmeyle güzel sevilmez

IV.  Güzelleri koşup koşup bulmalı.

dizelerinden hangisinde ek fiil kullanıl-
mıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Oluş fiilleri, öznenin kendi iradesi dışında ge-
çirdiği değişimi bildiren fiillerdir.

Buna göre,

(I) Bizim iş birdenbire canlandı. (II) Geçenlerde 
şehre büyüklerimizden biri gelmiş. (III) Oto-
mobili ne kadar rahat da olsa bu yol yine ken-
dini hissettirmiş olacak ki bir laf arasında vali-
ye bundan bahsetmiş. (IV) Vali de ellerinden 
ne gelirse destek olacaklarını söylemiş. 

metninde numaralanmış cümlelerin han-
gisindeki altı çizili fiil oluş bildirmekte-
dir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. “Yatırımların doğru bir şekilde yapılıp yapıl-
madığı konusunda en ufak bir eleştiri de 
bile bulunamazsınız.” cümlesinde altı çizili 
fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez? 

A) Haber kipi almıştır.                           

B) Geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş-
tir. 

C) II. çoğul kişiye göre çekimlenmiştir.  

D) Basit yapılıdır. 

5. Yabanıl ot kokuları

(I)getiriyor bir rüzgâr

kıpırdatıyor suları

Belki sonbahar

vurgun (II)yapamayacak

yol vermeyecek sular

Ve neşeli bir ıslık

(III)tutturmuş şimdi ova

nice acıya karşılık (IV)verelim

Bu dizelerdeki numaralanmış fiillerle ilgi-
li aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. fiil, şimdiki zaman ile çekimlenmiştir. 

B) II. fiil, gelecek zamanla çekimlenmiştir. 

C) III. fiil, görülen geçmiş zamanla çekimlen-
miştir. 

D) IV. fiil, istek kipiyle çekimlenmiştir.
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, anlam olarak ayraç içinde verilen zaman ifade edil-
mektedir? 

A) Babam bu gece mesaiye kalır. (Geçmiş zaman) 

B) Her vakit ezanı dinlemek için buraya geliyorum. (Geniş zaman) 

C) Atatürk kurmaylarıyla bir bir görüşüyor. (Gelecek zaman) 

D) Annem 1970’li yıllarda üniversiteye başlar. (Şimdiki zaman)

7. Aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil, karşısında verilen kip ve kişi eklerini almamıştır? 

   Çekimli Fiil       Aldığı Kip ve Kişi Ekleri     

A) gitsek Şart kipi 1. çoğul şahıs

B) geleyim İstek kipi 1. tekil şahıs

C) konuşun  Emir kipi 2. tekil şahıs 

D) sevmeliler Gereklilik kipi 3. çoğul şahıs

8. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen

Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu

Şu samanyolu hani avuçlarından dökülen

Kum taneleri var ya onlardan birindeyim

Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor

Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte

Bu dizelerdeki sözcüklerden kaç tanesi fiil (eylem) özelliği göstermektedir?

A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 

9. (I) Çankaya, Ankara'nın güney yamaçlarına düşer. (II) Buralar, 1920-
1922 yıllarında yani Kurtuluş Savaşı sırasında bağlık bahçelikti. (III) 
Kavaklıdere'den yukarı, iğde ağaçları arasından kıvrıla kıvrıla tepeye 
vurdun mu iki katlı bir bağ evine varırdın. (IV) Damında akça kavak-
ların hışırtılı gölgesi seni huzura götürmeye yeterdi. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki çıka-
rımlardan hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede basit zamanlı fiil vardır. 

B) II. cümlede ek fiil kullanılmıştır. 

C) III. cümlede türemiş fiil vardır. 

D) IV. cümlenin yüklemi birleşik zamanlıdır. 
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1. 

Bu görseldeki cümlelerde bulunan fiiller 
için, 

I.  Basit zamanlıdır.

II.  Basit yapılıdır. 

III.  Emir kipiyle çekimlenmiştir.

IV.  İkinci çoğul şahısla çekimlenmiştir. 

yargılarından hangisi ortak olarak söyle-
nemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2. Kip ve şahıs eki almış fiillere çekimli fiil denir. 

Buna göre, 

Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını 
iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval 
vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sa-
nılacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. 
Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği 
dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görü-
nürde bir şey yoktu.

metninde kaç çekimli fiil kullanılmıştır?

A) 3              B) 4              C) 5               D) 6 

3. Ek fiillerin iki görevi vardır: 

1.  İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek 
onları yüklem yapmak 

2.  Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yap-
mak

Buna göre, 

(I) Akdeniz'in esatir yuvası nihayetsiz ufukları-
na bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek or-
manı gibiydi. (II) İnce, uzun dallı badem ağaç-
larının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna 
düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan 
martılar, çılgın naralarla havayı çınlatıyordu. 
(III) Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. 
(IV) Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın 
ötesindeki zeytinlik, ta vadiye kadar iniyordu.

metninde ek fiil 1 numaralı göreviyle kul-
lanılmıştır?

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

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

4. Yapım eki alan fiillere türemiş fiil denir. 

Buna göre,

Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, 
Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni 
tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akı-
yordu. Hâline bakanların hepsi müteessir ol-
muştu.

metninde türemiş yapıda kaç fiil kullanıl-
mıştır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
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5. Çocuksun sen sesinin çağlayanına (I)düştüm

Bir çiçeğe (II)tutundum düşerken, ordayım hâlâ

Sallanıp durmaktayım bir saatin sarkacı

Nasıl gidip (III)geliyor gidip geliyorsa öyle

Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar

(IV)Dursam ölürüm paramparça olur dünya

Bu dizelerde numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. fiil, durum fiilidir. 

B) II. fiil, dilek kipiyle çekimlenmiştir. 

C) III. fiil, 3. tekil şahıs eki almıştır. 

D) IV. fiil, şart kipi ile çekimlenmiştir.

6. İşin, oluşun ya da hareketin yapıldığını veya yapılabileceğini bildiren fiillere olumlu fiil; işin, oluşun ya 
da hareketin yapılmadığını veya yapılamayacağını bildiren fiillere olumsuz fiil denir. Fiillerin olumsuz 
biçimleri ise kip ve kişi ekinden önce “-me, -ma” eki getirilerek yapılır.

I.                                    II.                                     III.                                           IV. 

Ağaçta duran kuş, 
dalın kırılmasından hiç 

korkmaz. Onun güvenini 
ağaca değil, kendi kanat-

larınadır.

İnsan aklın sınırlarını zorlama-
dıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

Bir eğiticinin çocuğa yapabileceği 
en büyük iyilik onun çocukluğunu 

yaşamasına izin vermesidir.

Başarı için ihtiyaç 
duyduğunuz enerji 
içinizdeki arzudadır.

Kobe Bryant

Bu açıklamaya göre numaralanmış görsellerden hangilerin-
de olumsuz fiile yer verilmiştir?

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

C) II ve III. D) III ve IV. 
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1. Fiillerin nasıl yapıldığını, zamanını, yönünü ve 
miktarını belirten sözcüklere zarf denir.

Buna göre “basit” sözcüğü aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde zarf görevinde kulla-
nılmıştır?

A) Mahalle maçlarında riske girmez, basit oy-
nardı.

B)  Bizim oldukça zorlandığımız konular ona 
göre basitti.

C) Türkçe sınavı öğrencilik hayatım boyunca 
gördüğüm en basit sınavdı.

D) Yorgunken basit sorularda bile zorlanıyo-
rum.

2. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
                                  I.
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
          II.
Boş yere üzülmekte mana yok, anlıyorum

Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün
                                                        III.
Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün
                                                         IV.

Bu dizelerde numaralanmış sözcükler-
den hangisi zarf görevinde kullanılmış-
tır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Yer yer anımsarım okul önünde senle uzun 
uzun sohbet ettiğimizi. Senin hep gülümse-
yen yüzünü. Her teneffüste dışarı çıkışlarımızı. 
Saat onda mutlaka acıkıp simit eşliğinde sım-
sıcak çay içişlerimizi gülümseyerek hatırlarım.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcükler-
den hangisi zarf görevinde kullanılma-
mıştır?

A) yer yer B) gülümseyerek

C) dışarı D) sımsıcak

4. Kıbrıs’a asker çıkarmamız ile birlikte Kıbrıs 
Türkleri  - - - - bir dönüm noktası yaşamıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi getirilirse fiil, za-
man yönünden belirtilmiş olur?

A) çok keskin

B) yakın tarihte

C) olmazsa olmaz

D) unutulmaz

(5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.)

Zarflar; eylemleri, sıfatları ve kendi türünden 
sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcükler-
dir. Zarflar, belirtilen sözcükler hangi yönden 
belirtiyorsa ona göre isimlendirilir. Örneğin 
‘’Yazın en yakın arkadaşımın düğününe gide-
ceğim.’’ cümlesinde altı çizili zarf, eylemi za-
man bakımından belirttiği için ‘’zaman zarfı’’ 
olarak isimlendirilir.

5. Buna göre,

I.  Amcam gençliğinde kısa bir süre tüccar-
lık yapmış.

II.  Sizle dün de bu konuda fikir ayrılığı yaşa-
mıştık.

III.  Hafta sonları çok uzun süre köprü trafiği-
ni aşmaya çalıştık. 

IV.  Ortaköy’ün eşsiz güzel manzarası eşli-
ğinde bir fincan kahve içelim.

cümlelerinde altı çizili zarf, diğerlerinden 
farklı bir şekilde isimlendirilir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

6. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, 
fiil ya da zarfın anlamını miktar bakımın-
dan etkileyen zarf çeşidi bulunmaktadır?

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

C) II ve III.                  D) III ve IV. 
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7. Nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek o ismi etkilerse sıfat, fiilden önce gelerek fiili etkilerse 
zarf olur.

Buna göre “yavaş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görev-
de kullanılmıştır?

A) Yavaş konuşur, dinleyenlerin not alması için yeterince zaman verirdi.

B) Sürekli yağmur yağdığı ve fırtına çıktığı için işler yavaş ilerliyor.

C) Çocuk, yavaş sesle babasından para istemişti.

D) Merdivenlerden basamaklara tutunarak yavaş inin.

8. Zarflar birçok anlam yönü ile etkide bulunabilir. Nasıl etkide bulunursa da ona göre isimlendirilir. Eğer 
durum bakımından etkiliyorsa durum zarfı, miktar bakından etkiliyorsa miktar zarfı, zaman bakımın-
dan etkiliyorsa zaman zarfı, yer-yön bakımından etkiliyorsa yer-yön zarfı olarak adlandırılır. 

Bu açıklamaya göre,

Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü,

İyi yaşamanın bilmedim nedir tadı.

Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü

Kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı.

dörtlüğündeki zarf nasıl isimlendirilecektir?

A) miktar B) zaman C) durum D) yer-yön

9. Kahramanın çocukluğundan bu yana yaşadığı fazlasıyla üzücü olayların ileride kişilik ve  
                                                                                         I.
davranışlarındaki etkileri sebep - sonuç ilişkisi ile detaylıca ele alınmıştır.
                                                                                              II.

Bu cümledeki numaralanmış zarfların türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

              I                                       II                                          

A) Miktar zarfı Durum zarfı

B) Zaman zarfı Miktar zarfı

C) Zaman zarfı Durum zarfı

D) Durum zarfı Yer-yön zarfı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde 
bir zarf kullanılmıştır?

A) Yıl sonunda yeni çalışanlar almayı düşünüyoruz. 

B) Ortalık henüz aydınlanmadan yola çıkmışlar.

C) Bayram namazına saat yedide gideceğiz.

D) Acıkan işçiler yemeğe aşağı indi.
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1. Zarflar eğer sadece fiillerin anlamını etkilesey-
di ‘’fiillerin anlamını etkileyen kelimeler’’ olarak 
tanımlanacaktı.  ‘’En yetenekli  arkadaşlarımız 
Yasemin ve Mercan’dı.’’ cümlesinde altı çizili 
zarf, sıfatın anlamını etkilemiştir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı 
çizili zarf,  fiilin anlamını etkilemiştir?

A) Babamın buralardan genç yaşta taşındığını 
söyleyince  bana dikkatlice baktı.

B) Yılan, taş ve zaman kelimelerini kullanarak 
çok kısa bir öykü yazmalarını istedim.

C) Bazı sabahlar biraz erken uyanır, güneşin 
doğuşunu izlerim.

D) Öğrencilerin son soruya cevap vermeleri ol-
dukça uzun sürdü.

2. Uzakdoğu’da bir Budist tapınağı, bilgeliğin 
gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu.  
          I.

Burada geçerli olan incelik, anlatmak 
istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti. Bir 
           II.

gün tapınağın kapısına bir  yabancı geldi. 
       III.

Yabancı, kapıda öylece durdu ve bekledi. 
Burada sezgisel buluşmaya inanılıyordu, o 
            IV.

yüzden kapıda herhangi bir tokmak, çan veya 
zil yoktu.

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden han-
gisi zarf görevinde kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Zarflar bazen sıfatların hatta görevce kendine 
benzeyen kelimelerin anlamlarını etkiler.

Aşağıdakilerin hangisinde zarf, görevce 
kendine benzeyen bir kelimenin anlamı-
nı etkilemiştir?

A) İçinden geçenleri hiç çekinmeden açıkça 
söylerdi.

B) Üsküdar’dan Kağıthane’ye nasıl gidebilirim?

C) Öğrencilerini dünyadaki herkesten fazla se-
verdi.

D) Ocaktaki yemek yanınca etrafa pek ağır bir 
koku yayıldı.

(4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre ce-
vaplayınız.)

(I) Roman kahramanı Neriman, kendini 
İstanbul’un en eski semtlerinden birinde olan 
Fatih’e ait hissetmiyor. (II) Neriman’ın Batı 
kültürüne büyük bir hayranlığı vardır. (III) Bu 
durum Şinasi’yi derinden etkiliyor. (IV) Yazar, 
Doğu ile Batı arasında sıkışmış gençlerin 
açmazlarını ustaca ele alıyor. 

4. Numaralandırılmış cümlelerin hangile-
rinde fiilin anlamını durum bakımından 
etkileyen zarf çeşidi bulunmaktadır?

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

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

5. Metinde numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde zarf yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

6. Metinde numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde sıfatın anlamını azlık-çokluk 
bakımından etkileyen bir zarf çeşidi bu-
lunmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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7.       I.   Bu güzel şiiri ancak sen okuyabilirsin.

II.  Arkadaşın gayet akıllı ve güzel.

III.  Futbolcunun centilmence davranışı çok güzeldi.

IV.  Kendisiyle tartışmaya gelenleri güzel yatıştırdı.

“Güzel” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?
A) I.  B) II.  C) III. D) IV. 

8. Zaman zarfları, fiilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zamanını belirten zarflardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır?

A) Çocuk düşe kalka ilerliyordu.

B) Adam, tarihi bir gün yaşıyoruz, dedi.

C) Çocuğun ateşi gece iyice arttı.

D) Yaz mevsimi tatille anılan bir mevsimdir.

9.       I.   Bu yağmurlu sabah, insanın içini karartıyor.

II.  Sabah, tüm güzelliğiyle insana her gün umut verir.

III.  Meşe gölgesinde sabah keyfi yapalım mı?

IV.  Bütün tapu işlerini bu sabah halletmiş.

“Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?
A) I.  B) II.  C) III. D) IV. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır?

A) Yağmurda sonra gökkuşağı çıktı.

B) Üşüyen, zavallı, sevimli köpeği içeri aldı.

C) Yarın harika bir filme gideceğiz.

D) Gelecek sene liseye başlıyoruz.

11. Sincaplar, kedilerden daha sevimli hayvanlardır, cümlesinde ‘’daha’’ 
sözcüğü sıfatın anlamını derece bakımından etkileyerek miktar zarfı 
görevinde kullanılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili zarf, sıfatın anlamını et-
kilememiştir?

A) Daha gelişmiş bir ülke olabilmemiz için çalışmalıyız.

B) Oldukça olgun ve nazik bir patrona sahibiz.

C) Kumral, yeşil gözlü çocuğun çok güzel bir yüzü vardı.

D) Yemeği biraz fazlaca kaçırınca rahatsız oldum.
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1. Nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek 
o ismi etkilerse sıfat, fiilden önce gelerek fiili 
etkilerse zarf olur.

Buna göre “yavaş” sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde diğerlerinden 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Otobüs, beklediğimizden de yavaş ilerliyor-
du.

B) Yavaş konuşan insanları dinlemek eğlenceli 
olmayabilir.

C) Arabayı son derece dikkatli ve yavaş kulla-
nır.

D) Fazla kilolu yavaş oyunculardan defans ku-
rulmamalı.

2.  I. Fazla ileri gidiyorsunuz, diyerek kızdı 
bana.

II.  Onun kadar ileri görüşlü birini zor bulu-
ruz.

III. İleri hatta büyük çarpışmalar yaşanıyor-
du.

IV.  Gençlerden biri bir adım ileri çıktı.

“İleri” sözcüğü numaralanmış cümleler-
den hangilerinde zarf olarak kullanılmış-
tır?

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

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” 
sözcüğü görevi bakımından diğerlerin-
den farklıdır?

A) Çok kötü yollardan geçerek yanlış yere gel-
mişiz.

B) Bugün biraz kötü bir olaya tanık olduk.

C) Onun kötü  bir insan olmadığını anlamıştık.

D) Fırtına kötü esiyor,  tarlalar zarar görebilir.

4. Cümlenin anlamını kuvvetlendirmek için 
çeşitli yollarla oluşturulan söz gruplarına 
ikileme (yavaş yavaş, eğri büğrü, ileri geri vb. 
gibi.) denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikile-
me, fiilin anlamını etkileyerek zarf göre-
vinde kullanılmıştır?

A) Gözleri iri iri, saçları simsiyah, elleri küçücük 
bir kız çocuğuydu gelen.

B) Sıra sıra ağaçlarla o kadar güzel bir bahçe-
miz var ki anlatamam.

C) Yaylada uzun ağaçların gölgesinde derin 
derin uykulara dalar insan.

D) Yazılı sonuçları okunurken soğuk soğuk ter-
ledim.

5. Uzun zamandır yağması beklenen karı 
görünce - - - -sokağa çıktı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi getirilirse fiil, du-
rum yönünden belirtilmiş olur?

A) atkısını alarak              B) hemen          

C) yemekten önce           D)  yarım saat sonra

6. Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın 
veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, 
durum ve miktar bakımından niteleyen 
kelimelerdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf gö-
revinde bir sözcük kullanılmıştır?

A) Okuduğum şiir, yazarın ilk kitabında yayım-
lanmıştı.

B) Kitap okumak onun için vazgeçilmez bir 
tutkuydu.

C) Arka sıralardan kalkan kendinden emin bir 
parmaktan geldi doğru cevap.

D) Ayağındaki sakatlık, çocukluğunda yaşadığı 
bir kazadan sonra başlamış.
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7. Fiillerin nasıl yapıldığını bildiren zarflara durum zarfı denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?

A) Boğazı ağrımasın diye sessiz konuşuyordu.

B) Yaptığın tüm yemekler lezzetli görünüyor.

C) Askerdeyken nişanlımla birbirimize uzun mektuplar yazdık.

D) Babam yol boş olsa da aracı dikkatli kullanır.

8. Fiilleri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. 
Zarflar ‘’Durum, yer-yön, zaman, miktar ve soru zarfı’’ olarak beşe ayrılır.

I.  Karlı yollardan hızlı adımlarla geçtik.

II.  Sınava yetişmek için hepimiz hızlı hareket ettik.

III. Vapur fırtınalı havada oldukça hızlı ilerliyor.

IV.  Çocuk, soruları dikkat etmeden hızlı çözüyor.

Buna göre ‘’hızlı’’ sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanıl-
mamıştır?
A) I.  B) II.  C) III. D) IV. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili miktar yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?

A) Organik meyve sebze fiyatları her geçen gün artıyor.

B) Çantaları tek başıma taşıyınca epey yoruldum.

C) Biraz dinlenip tekrar işe koyulacağım.

D) Teyzemin anneme ördüğü kazağı pek beğendik.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı işlev-
de bir zarf kullanılmıştır?

A) Geçen ay yazdığın mektup az önce geldi.

B) Aşağı sokakta kavga eden kedilerin çok öfkeli sesleri geliyordu.

C) Sabah kahvaltı etmeye sahile iniyor muyuz?

D) Fıstık çapalama işine güneş doğmadan başlardık.
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1.   
Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi?

Ne güzel yaşlanırsın sen.
Cemal SÜREYYA

Bu görseldeki şiirin ilk dizesinde yer alan 
zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durum zarfı B) Yer yön zarfı

C) Miktar zarfı D) Soru zarfı

2. Türkçe öğretmenleri, öğrencilerinden aynı 
cümlenin içerisinde hem soru hem de miktar 
zarfı kullanmasını istemiştir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi ile öğret-
meninin isteği doğru ve tam olarak yeri-
ne getirilmiştir?

A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

B) Sürekli ağlayan çocuğun karnı mı acıkmış 
acaba?

C) Çok konuşan insanlar neden baş tacı edilir?

D) Soğukta hasta çocuğu neden okula gön-
derdiniz?

3. ‘’Rüyalarda muhteşem bir şiir, epey ustaca bir 
alegori, eşsiz bir mizah ve zor bulunur bir ironi 
yatar.” (F. W. Hildebrandt)

Bu cümledeki altı çizili zarfların çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durum – soru 

B) Miktar - durum

C) Soru - durum

D) Miktar- soru

4. Zarflar cümlelere çeşitli anlamlar katar. 

Aşağıdakilerin hangisinde zarf görevin-
deki sözcük cümleye ‘’sebep’’ anlamı kat-
mıştır?

A) İki küçük çocuk gülerek bize bakıyordu.

B) Film başladığından bütün seyirciler sustu.

C) Çok eski zamanlarda burada arkeolojik ka-
zalar yapılmış.

D) Hastanın başında nöbetleşe bekliyoruz.

5. Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Hiç yolcusu yokmuş gibi alır yol

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol

Bu dörtlükte altı çizili kelimelerden han-
gisi zarf görevinde kullanılmıştır?

A) artık B) meçhule

C) hiç D) kalkışta

6. Cümlede fiile sorulan ‘’Nasıl?’’ sorusu bize zarfı 
buldurur.

Aşağıdakilerin hangisinde zarfı bulmak 
için farklı bir soruya ihtiyaç vardır?

A) Merdivenleri çıkarken birden ayağım kaydı.

B) Aşçı, enfes yemekleri çabucak hazırladı.

C) Tiyatro oyuncusu ablam sürekli ezber ya-
pardı.

D) Mahalledekiler olayları heyecanla ve me-
rakla izledi. 
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7. Karac’oğlan size bakar sevinir

Sevinirken kalbi yanar kavrulur

Kımıldanır her dertlerim devinir

Yas ile sevincim yıkışır dağlar

Zarf; eylemi zaman, durum, yer-yön, soru ya da miktar bakımından etkiler.

Buna göre yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerden hangisi zarf görevinde kullanılmış-
tır?

A) size B) sevinirken C) her D) sevincim

8. Aşağıdaki tabloda altı çizili zarfların çeşidi hangisinde doğru gösterilmiştir? 

A) Evdeyken kahvaltıyı ben hazırlardım. miktar

B) İlk yarının sonunda maç beş dakika uzadı. soru

C) En güzel günlerimiz gelecekteki günlerimiz olsun. miktar

D) Çocuklar zil çalınca yavaşça aşağıya indiler. durum

9. Durum Zarfları: Eylemin anlamını durum bakımından etkileyen zarftır.

Zaman Zarfları: Eylemin anlamını zaman bakımından etkileyen zarftır.

Azlık-Çokluk Zarfları: Eylemin, sıfatın ya da zarfın anlamını durum bakımından etkileyen zarftır.

Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilişkili değildir?

A) Yollar kapanınca gittiğimiz yoldan geri döndük.

B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

C) Misafirlerimiz gelene kadar biraz uyuyalım.

D) Kar nedeniyle ertelenen sınavlar haftaya yapılacak.

10. Yer yön zarfları, eylemin anlamını yer-yön bakımından etkileyen 
zarftır. Yer-yön anlamı taşıyan bir kelime isim çekim eki alırsa zarf 
olmaktan çıkarak isimleşir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek olacak 
bir kullanım söz konusudur?

A) Market alışverişine yürüyerek gittim.

B) Hazır elektrik gelmişken içeriyi temizleyelim.

C) Arkadaşlarla halı sahaya doğru yürüyoruz.

D) Kedicik, dışarıdaki köpekleri görünce eve kaçtı.
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1. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım 
bozukluğuna yol açar.

Aşağıdakilerden hangisinden bu duru-
mun örneği bir anlam bozukluğu vardır?

A) Kendi eksikleri varken başkalarınınkileri ile 
meşgul olanları algılayamıyoruz.

B) Gecekonduların yaygın olması da şehrin 
dokusuna zarar verir.

C) İtirazlar, hakemin kararının değişmesini 
sağlamadı elbet.

D) Yoksulluk, ülkeler için en büyük tehdit ka-
bul edilmelidir.

2. Hiç kimseleri beğenmez ama saman altından 
su yürütürdü.

Aşağıdakilerden hangisinde, bu cümle-
dekiyle benzer bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Gençlerin yaşı geliştikçe spora olan ilgileri 
artmakta.

B) Sağlıklı, sıhhatli, enerjik ve capcanlı bir kızdı 
yarışmacı.

C) Amcam, oyuncağı hemen bir çırpıda tamir 
etti.

D) Takdir edilmeyi beklerken başarılarına hep 
göz yumuldu.

3. Biraz yavaş konuşur musunuz, sesiniz dağları 
taşları yıkmakta.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması

B) Deyim yanlışlığı

C) Yanlış sözcük kullanımı

D) Gereksiz söz kullanılması

4. Ülkemiz olarak büyük atılımlar peşindeyiz; 
kendi tohumunu üretmek, insansız uçak yap-
mak gibi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılma-
sı

B) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması

C) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcü-
ğün gereksiz yere kullanılması

D) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek 
şekilde başka sözcük kullanılması

5. (I) Esasında ‘’aslına uygun restorasyon’’ ifadesi-
ne inanmazdım. (II) Bu işlemden geçen birçok 
eseri ziyaretimden üzgün ayrılmıştım çünkü. 
(III) Fakat bu camiden farklı duygularla ayrıl-
dım. (IV) Kusursuz, mükemmel yapılan tüm fa-
aliyetler gibi çok ustaca yapılmış çünkü.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

6. Fabrikada, hemen hemen neredeyse saat altı-
da işbaşı yapıyorduk. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

B) Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada 
kullanılması

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması
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7.       I.   Almanya'da öğretim gördükten sonra Trabzon’a döndü.

II.  Onunla birebir baş başa uzun ve detaylı bir görüşme yapmak istiyorum.

III.  Kötü alışkanlığını bırakması sağlıklı bir hayata adım atmasına neden oldu.

IV.  Kısmen de olsa onunla yaşadığımız tartışmalar tamamen sona ermişti.

Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

A) Yanlış sözcük kullanımı

B) Anlamı başka bir sözcükte bulunan sözcüğün gereksiz kullanımı

C) Mantık hatası

D) Birbiri ile çelişen sözler kullanılması

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka 
bir sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu bahar tam yirmiye yakın evde ilaçlama yaptık. 

B) Çektiğin resimleri sosyal medyada kullanmazsan sevinirim.

C) Galiba onun hastalığı yüksek tansiyon olabilir.

D) Onunla ne zaman karşılaşsak heyecandan küçük dilimizi yutuyorduk.

9. O yıla kadar oynadığı kulübün en büyük umudu olan futbolcu, babasını kaybettikten sonra artık bun-
dan sonra bir daha eski günlerine dönemedi. 

Ünlü futbolcu Adriano’nun hayatını anlatan belgesel filmden alınan bu cümledeki anlatım 
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

B) Gereksiz sözcük kullanılması 

C) Deyimin yanlış anlamda kullanılması

D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

10. ‘’Değil yürüyüşe çıkmak, tatile bile gidemiyoruz.’’ cümlesindeki 
anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile il-
gilidir?

A) Mantık ve sıralama yanlışlığı

B) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyi-
min yanlış kullanılmasından kaynakla-
nan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaptığı hatalar yüzünden tüm hastanenin 
gözüne girdi.

B) Avukatı daha az ceza alması için elinden ge-
leni yapıyor.

C) Nafiye teyze ne zaman çamaşır assa konuş-
tuklarımıza kulak kabartır.

D) Araba alınca emektar motosikletin pabucu 
dama atıldı.

2. Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu 
üzmüş olsa gerek.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

B) Deyim yanlışlığı

C) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması

D) Gereksiz söz kullanılması

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
bir sebepten kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A) Değil soğan doğramak, yemek bile yapa-
maz.

B) Bisiklet almayı bırak araba bile alacak param 
kalmadı.

C) İstanbul hayalimden vazgeçtim bari hiç de-
ğilse köyden taşınalım.

D) Ayağının kırılması şöyle dursun ayağını inci-
tebilirdin bile.

4. Fransa’da aşağı yukarı dört yıl kadar öğret-
menlik yaptım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantık hatası

B) Gereksiz sözcük kullanılması

C) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması 

D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

5. Dram içerikli filmler bana mevcut tüm sorun-
larımı unutturur.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümlede-
kiyle aynı türden bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Depremden zarar gören binalar yerine yeni-
lerinin hızlı ve süratle yapılması gerekli.

B) Oradaki yoksul insanlara kesinlikle yardım 
eli uzatılacağını sanıyorum.

C) Bırak yerinden kalkıp dolaşmayı futbol bile 
oynamaz o.

D) Bire bin katarak olayı tüm hakikati ile anlat-
tı.

6. Sınıfta o anki mutluluğu görmeliydiniz, ortalık 
ana baba günüydü.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu cümlede-
kiyle benzer bir anlatım bozukluğu var-
dır?

A) Müzik kadar insanı hiçbir etken rahatlata-
maz. 

B) Bu tür sıcakkanlılıklar özgedir, Avrupa’da ör-
neğine rastlayamayız.

C) Sınav sonuçları hâlâ belli olmadı daha.

D) Yeni gelen arkadaşımız burnu havada, her-
kesle dost olmaya çalışan biriydi.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)  Onun kardeşi Almanya’da çalışıyormuş on yıldır.

B)  İşe gitmediğini bugün öğrendim.

C) İyi bir öğretmen hiçbir öğrencisini diğerinden seçmez.

D) Yetenek ve kabiliyetini ancak çalışarak geliştirebilirsin.

8.       I.   Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

II. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

III.  Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 

IV.  Gereksiz sözcük kullanılması

Buna göre,

• Yazarın kendine özgün fikirleri eserine yansımıştı. 

• Giydiği fularlar ona çok yakışırdı.

• Bu kitap galiba sonuçlanmış olaylardan oluşuyor sanki.

• Gezide çektiği resimleri sosyal medyada paylaşmamıştı.

cümlelerindeki anlatım bozukluğu yukarıda sayılan nedenlerden hangileri ile ilgilidir?

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

9. İş yerinde her karşılaşmamızda karşılıklı gülümserdik birbirimize.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcüğün gereksiz yere kullanılması

B) Mantık ve sıralama hatası

C) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması

D) Bir sözcüğün yerine yanlış anlam verecek şekilde başka sözcük 
kullanılması

10. İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bir sözcük, cümleden çı-
kartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmuyorsa o sözcük 
gereksizdir. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu durumdan kaynak-
lanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Balon hızla havaya yükselirken çocuğun gözleri yaşla dolmuştu.

B) Bugün kar tatili nedeniyle okul olmadığı için sabahleyin güzel gü-
zel uyudum.

C) Dün gece çok garip bir rüya gördüm.

D) Sabahki fırtına ortalığı altüst etti.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır?

A) Dertlerini, aşamadığı problemleri sadece 
ablasıyla paylaşır.

B) Futbol sporu insanların en çok rağbet gös-
terdiği oyundur.

C) Aklına gelen her şeyi söylemek zorunda de-
ğilsin.

D) Güzel bir hediye almak için yaklaşık bir saat 
dolaştık.

2. Ahmet’le haftada bir sık sık buluşup sohbet 
ederdik.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz söz kullanılması

B) Deyim yanlışlığı

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması

3. Filmden o kadar çok sıkılmıştım ama salondan 
da çıkmak istemedim, filme bir kere girmiş ol-
muştuk.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gi-
dermek için aşağıdakilerden hangisi ya-
pılmalıdır?

A) ‘’bir kere’’ kelimesi cümleden çıkarılmalı

B)  anlam karışıklığını önlemek için virgül kul-
lanılmalı

C) ‘’sıkılmıştım’’ kelimesi yerine ‘’bunalmıştım’’ 
kelimesi getirilmeli

D) ‘’girmiş olmuştuk’’ ifadesi yerine ‘’girmiştik’’ 
kelimesi getirilmeli

4. (I) Kitap okumadan geçen bir gün boşa geç-
miş bir gündür. (II) Gün bitmeden mutlaka 
ama mutlaka birkaç sayfa olsun okuyalım. (III) 
Sevdiğimiz bir kitap hep yanımızda olsun. (IV) 
Bu türde davranırsak okudukça kendi hayatı-
mıza renk katmış olacağız.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

5. Dün ziyaretlerine gittiğimiz kadının oğlu az 
kalsın neredeyse okulun merdiveninden düşe-
cekti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun se-
bebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Yanlış sözcük kullanılması

C) Deyimin yanlış kullanımı

D) Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanıl-
ması

6. Sırada bekleyen müşteriler içinde en yaşlı bek-
leyen kişi bendim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl 
giderilebilir?

A) ‘’kişi’’ sözcüğü cümleden çıkartılmalı

B) "yaşlı" kelimesinden sonraki ‘’bekleyen’’ söz-
cüğü cümleden çıkartılmalı

C) ‘’yaşlı’’ sözcüğü ile ‘’en’’ sözcüğünün yerini 
değiştirilmeli

D) ‘’içinde’’ sözcüğü cümleden çıkartılmalı
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7. “Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi çocuklarıma öğretmek istiyorum.” cümlesindeki anlatım 
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlam belirsizliği

B) Mantık hatası

C) Anlamı başka sözcükte bulunan bir sözcüğün gereksiz yere kullanılması

D) Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması

8.      I.   Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız.

II.  Galiba yarın pikniğe gideceğimizi tahmin ediyorum.

III. İlk kez olarak bu yıl ürünlerden zarar etmedik.

IV. Ehliyetini evde unutması trafik cezası kazanmasına neden oldu.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu 
vardır?

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

9. Deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır ve deyimler bu kalıplaşmış anlamlarında kullanılır. Bir deyimin 
yanlış anlamda kullanılması, anlatım bozukluğuna yol açar.

Aşağıdakilerin hangisinde bu sebepten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Etrafta kimsecikler yoktu, in cin top oynuyordu.

B) Dertlerini kimseye anlatmaz, kan kusup kızılcık şerbeti içtim derdi. 

C) Askerde bize kol kanat geren, sürekli hata kollayan bir komutanımız vardı.

D) Çocuklar gözlerini kırpmadan çizgi film izliyorlardı.

10. Öyle uzak bir köydü ki arada bir seyrek olarak araba sesi duyulurdu.

Aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlatım bozuklu-
ğunun benzeri bulunmaktadır?

A) Dün gece galası yapılan film kesin olarak yarın gösterime giriyor 
gibi.

B) Derse katılması sayesinde öğretmenlerinin gözüne batıyordu.

C) Migreni tedavi edilmediği için çok başı ağrıyordu.

D) Okula formasız geleni, sivil kıyafetle geleni sınıfa almam demişti.
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1. 16 Mayıs 1915’te İstanbul’da doğan Haldun 
Taner, Galatasaray Lisesinden 1935’te  mezun 
olur.  En önemli eserlerinden  biri ‘’Keşanlı Ali 
Destanı’’ adlı tiyatrosudur. Tiyatronun başkah-
ramanı Keşanlı Ali, yoksul bir gecekondu ma-
hallesi olan Sineklidağ’da oturur. Mahallenin 
belalısı çamur İhsan ile kavgaları yüzünden 
hapse düşer, hapisten bir kahraman olarak 
çıka gelir.

Bu metindeki yazım yanlışının sebebi 
aşağıdakilerden hangisinden kaynaklan-
maktadır?

A) Büyük harflerin kullanımı

B) Sayıların yazımı

C) Tarihlerin yazımı

D) Birleşik kelimelerin yazımı

2. •   ‘’ki’’nin yazımı

• Sayıların yazımı

• Birleşik sözcüklerin yazımı

• Büyük harflerin yazımı

Aşağıdakilerin hangisinde verilen konu 
başlıklarından biriyle ilgili yanlışlık yapıl-
mıştır?

A) İnan ki en güzel  yaz mevsimi bizim yayla-
larda yaşanır.

B) Alabalık Tesisinden aldığımız balıkların lez-
zeti bambaşkaydı.

C) Saat yediye çeyrek kala Kızılay Meydanı'nda 
buluşalım.

D) Evde biraz Türkçe, biraz da İngilizce konuşa-
rak iletişim kuruyorduk.

3. Hiç birimiz sağlığımızı sokakta bulmadık. 
      I.

Şekerli gıdalardan uzak duralım. En azından 
                   II.

sağlıklı tatlılara yönelelim. Sütlaç gibi, kazandibi 
gibi.              III.                  IV.

Bu parçada numaralanmış bölümlerden 
hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bü-
yük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bey küçük bir 
kaza geçirmiş.

B) Kışın Güneş ışınları dünyaya eğik gelir.

C) Konya Ovası sulamaya muhtaç bir alandır.

D) 2018 yılında Cağaloğlu Lisesini bitirdim.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım 
yanlışı yoktur?

A) Fen laboratuvarında malzeme eksiğimiz 
var.

B) Ünlü boksör yarın ünvan maçına çıkacak.

C) Evimizin önünde asvalt yol yapma çalışma-
ları var.

D) Seni arayamadım çünki telefonumdaki nu-
maralar silinmiş.
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bir hoşça kal demeden gitmen bizi ziyadesiyle kırdı.

B) Baka kalırım giden geminin ardından...

C) Çalışanların ensesinde boza pişirerek onlardan verim alamazsın.

D) Üstünü açarak uyursan elbet hasta olursun.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Dokuz taş oyununda hiç kimse onu yenemiyordu.

B) Birer birer iner misin lütfen şu basamakları!

C) Otuz beş yaşındayım, hiçbir şey yaşamadım ki ortasında olayım ömrün.

D) Pek adı anılmasa da I. Mehmet de çok büyük bir liderdi.

8. Aşağıdaki kitap adlarının hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)                             B)       

                                   

C)              D)   
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1.      •   De’nin yazımı

• Pekiştirilmiş kelimelerin yazımı

• Özel isimlerin yazımı

Aşağıdakilerin hangisinde verilen konu 
başlıklarından biriyle ilgili yanlışlık yapıl-
mıştır?

A) Daracık ayakkabısı ile hızlı yürümesi hiçte 
kolay olmuyordu.

B) Sonbaharla birlikte sapsarı olmuştu dalın-
dan kopan yapraklar.

C) Burada vakit kitap okumadan biraz zor ge-
çerdi.

D) İç Anadolu Bölgesi ilkbahar yağmurları ile 
meşhurdur.

2.  I. Denemelerinde  Türkçe’nin güzelliği 
açıkça görülür.

II.   Babamın tanıdığı Eczacı Mehmet 
Bey’den alalım ilaçlarımızı.

III. İkinci Dünya Savaşı Filmleri ilgi alanıma 
girmekte.

IV. Ufaklık, merdivenlerden ikişer üçer ini-
yordu.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde 
yazım yanlışı vardır?

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

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

3. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan 
       I.

yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek 
başına Güneş sisteminin kütlesinin %99,8'ini 
                       II.

oluşturur. Geri kalan kütle Güneş'in çevresinde 
                   III.

dönen Gezegenler, asteroitler, göktaşları, 
              IV.

kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. 

Bu metinde numaralandırılmış bölümler-
den hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. (I) İspanya'nın Guadalajara şehrinde düzenle-
nen 54'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyo-
nası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile 
tamamlayan Karate Millî Takımı, yurda döndü. 
(II) Takımlarda madalya alan sporcularla birlik-
te şampiyonaya katılan 18 sporcunun tamamı 
kürsüye çıktı. (III) Şampiyonanın ardından bu-
gün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havali-
manı'na gelen millî kafileyi aileleri karşıladı. 
(IV)  Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat 
Delihasan, aldıkları başarının spor tarihine 
geçe bilecek bir başarı olduğunu dile getirdi.

Bu metinde numaralandırılmış cümlele-
rin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmış-
tır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) İstanbul Boğazı’nda kirlilik had safhaya ulaştı.

B) Yarın Hisar’a doğru bir gezinti yapmak istiyoruz.

C) Nemrut Dağı yeryüzünün en çok turist çeken yerlerinden.

D) Ege Bölgesi Kıyılarında girinti çıkıntı fazladır.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Deli dana gibi kendimi sağdan sola atmaya başlamıştım.

B) Bir bisküvi fabrikasında stajerlik yapmaktaydı.

C) Entelektüellerimizde  kendini çok beğenme sorunu var.

D) Bizden önce gidip mavi bir takım elbise almış.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Nasrettin Hoca birgün eşeğine ter biner. 

B) Ayasofya Müzesi bir süredir ziyarete kapalıydı.

C) Yurtdışından gelen soğuk hava dalgaları hava durumunu etkiledi.

D) Sümela manastırı dünya kültür miraslarındandır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ya-
zım yanlışı vardır?

A) Aylardan Ağustos, günlerden Cuma idi.

B) Bugün Bayram, erken kalkmalısınız çocuklar!

C) Sesi mi duyar duymaz gözlerini nasıl açıyor kedim Mırmır görme-
lisiniz.

D) Bu sokakta 1994’ten beri Çarşamba günleri pazar kurulur.
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1. Beydağları Sahil Millî Parkı; Kesmeboğazı Ge-
çidi, Yarıkpınar ve Yanartaş mevkileri ile yerli 
halkımıza da yöremizi iyi tanıyan tatilcilere de 
doğa içinde kolayca ulaşılabilen gezi, piknik 
ve dinleme alanları barındırır. Bölgemiz bura-
da gelişmiş ilk ileri uygarlıklar, çok sayıda tarihî 
bölgesel kraliyet ve ortaçağın süper güçleri ile 
de anılmaktadır. Günümüze etkileyici yapı, an-
tik sanat eseri, tarihî mezarlık, efsaneler ve 
mitler şeklinde aktarılan bu miras, bizim bu 
kültürlere olan ilgimizi hâlâ canlı tutuyor.

Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdakiler-
den hangisiyle ilgilidir?

A) Dönem, çağ isimlerinin yazımı

B) Yer isimlerinin yazımı

C) ‘’de, da’’ nın yazımı

D) şapkanın gereksiz kullanımı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışlığı yapılmamıştır?

A) Beştaşta hiç kimse kolay kolay onu yene-
mez.

B) Ağabeyim  geçen yıldan beri  TTK’da çalışı-
yor.  

C) Selin verdiği zararı tesbit etmek için sabahı 
beklediler.

D) Hentbol takımımızın 7’inciliği herkesi şok 
etti.

3. Asım Bey, çarşıda serin bir kahvaneye oturdu. 
         I.
Kâğıda “Ben bir gözleme, bir limonata istiyorum 
kızım.” Yazdı. “Buyurun efendim.” dedi, Mehmet 
         II.       III.
Bey cevaplamadı, cebinden bir kalem bir kâğıt 
çıkardı. Yanına güngörmüş anlayışlı bir garson 
yaklaştı.                      IV.

Bu metinde numaralanmış ifadelerin 
hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılma-
mıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

4. (I) Pertev Naili Hoca’nın eserleri içerisinde “Az 
Gittik Uz Gittik’’ ayrı bir önem taşır. (II) Eserin ilk 
basım tarihi 1965’tir. (III) ‘’Az Gittik Uz Gittik’’ 
şimdi bir kısmı Türkiye sınırları dışında kalsada 
Türkçe konuşan halkların yaşadığı topraklarda 
ve anadolunun derin uygarlığı içinde serpilip 
gelişen masallardan oluşan bir derleme. (IV) 
Hoca, pek çok masal kahramanının macerala-
rını akıcı ve doğal biçimde anlatıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
yazım yanlışlığı yapılmıştır?

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

5. Tabii ki adını andığım dergiler hep ‘’genç’’ ya-
yınlar. Yıllardır ara ara takip ettiğim, Türkiye’nin 
en köklü edebiyat dergisi Varlık’ta öykülerimin 
yer alması benim için çok özel bir durum. Var-
lık “İletiniz alındı.” diye mail yolluyor. Öykümün 
çıktığını internete koyulan kapak sayfasından 
öğrendim ve koşarak evden çıktım. En son 
herhâlde on beş yaşımda Hey Dergisi almak 
için bu kadar hızlı koşmuştum.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgili bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Birleşik kelimelerin yazımı

B) Büyük harflerin kullanımı

C) ki bağlacının yazımı

D) Sayıların yazımı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’de, da’’ 
nın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Uzak doğudan gelen yabancı gemiler de 
denetimden geçecek.

B) Mart da havalar o kadar değişkendir ki bu 
yüzden atasözüne konu olmuştur.

C) Uzun zamandır gitme fırsatım olmadığı için 
bugün ben de maça gitmek istiyorum.

D) Sıcak bir şeyler içmek istedim ama evde 
kahve de çay da yoktu.

YAZIM KURALLARI 65



S.B. Türkçe

133

7. Art arda gelen hatalar türkçenin ayakta kalması gereken kurumu Türk Dil Kurumu’nu gerçek anlam da 
yıpratıyor.

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) İkilemelerin yazımı

B) Hâl eki olan -de/-da'nın yazımı

C) Kurum, kuruluş adlarının yazımı

D) Özel isimlerin yazımı

8. Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir.

•  Üleştirme sayıları rakamla değil, yazı ile yazılır.

•  Sıra sayıları rakamla veya yazı ile gösterilebilir.

•  Kesirler virgülle ayrılır.

• Birden çok sözcükten oluşan sayıların her kelimesi ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Adaylar 1’er 1’er çağrıldı mülakat odasına.

B) Beşiktaş bu sezon ligi 2. olarak tamamladı. 

C) Davet için sekiz yüz yirmi kişilik otel ayarlanmış.

D) Depremin şiddeti 5,6 olarak belirtildi yetkili makamlar tarafından.

9. İçeride bulunan herkese sessiz ve saygı dolu bir ses tonu ile ‘’Hoş geldiniz!’’ diyerek arka bahçedeki ye-
rine geçti.  Hiçkimseyle konuşacak dermânıda yoktu ki zaten misafirlerden hiçbiri de onu yadırgamadı.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir yazım yanlışlığı yapılmamıştır?

A) Ayrı yazılması gereken kelimenin birleşik yazılması

B) Gereksiz şapka (^) kullanımı

C) Bağlaç olan ‘’de,da’’ nın yazımı

D) Bağlaç olan ki'nin yazımı

10. 
Yer-yön bildiren sözcükler, tek başına ya da özel isimden 
sonra kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce 
kullanıldıklarında büyük harfle başlar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Avrupa’nın kuzeyinde yer alan bir ülkeye yerleşmek istiyormuş. 

B) Arkadaşlarım Güney Anadolu Bölgesi için çalışma başlatmışlar.

C) Sakarya’nın Batısı için düşünülen hastanenin temelleri atıldı.

D) Çocuklar Doğu Asya’nın iç kısmında yer alan bölgede bulunuyor. 
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1. Cemil Meriç’in ilk yazısı Hatay’da Yeni Gün 
gazetesinde çıktı (1928). Önemli dergilerde 
        I.
yazmaya başladı. Yirminci Asır ve  Hisar gibi... 
Cemil Meriç, gençlik yıllarında Fransızcadan 
                II.
tercümeye başladı. Hanore de Balzac ve Victor 
Hugo’dan yaptığı tercümelerle kuvvetli bir 
mütercim olduğunu gösterdi. Doğu ve batı 
          III.
medeniyetinin temelini araştırdı. Dil meseleleri 
üzerinde de önemle durdu.
       IV.

Numaralanmış sözcüklerin hangisinde 
bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2. “Karamazov Kardeşler”in  orijinal hatta
   I.            II.                 

olağan üstü bir eser olduğundan hiçbir 
   III.                            IV.

şüphem yok  ama bu güzel kitabı ben  hep ya-
rım bıraktım.

Bu parçada numaralanmış bölümlerden 
hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bü-
yük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmamıştır?

A) Bugün Karadeniz’in Batısında yoğun kar ya-
ğışı bekleniyor.

B) Bartın Çayı üzerinde Rafting yapılabildiğini 
öğrendik biz de.

C) Pirinç, Asya Kıtasının en sulak yerlerinde ye-
tişiyor.

D) Leyla ve Nuran teyze hepimizi yemeğe da-
vet etti.

4. Aşağıdaki kitap adlarının hangisinde ya-
zım yanlışı yoktur?

A) Sodom Ve Gomore

B) Leyla İLE Mecnun

C) BABALAR ve OĞULLAR

D) FARELER VE İNSANLAR

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bü-
yük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

A) İstabul Boğazı’ndan geçen gemilerde bazı 
aramalar yapıldı.

B) İki büyük savaş, dünya sineması için önemli 
bir senaryo kaynağı oldu.

C) Bizler Batı’nın teknolojisi kadar kültürünü 
de almaya çalıştık.

D) Hasköy’de baba Hakkı’nın hikâyeleri hâlâ 
anlatılır durur.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birle-
şik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya-
pılmıştır?

A) Uçak tam bir saat rötarla hareket etti.

B) Siz maç izleyin, biz yemeği hazırlaya dura-
lım.

C) Bu sorunların kolayca çözülebileceğini zan-
nediyorum.

D) Bize yaptığın her şey için çok  sağ ol.
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7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Yirmi yaşında gittiği cepheden yirmi dört yaşında dönmüş dedem.

B) Marketten 2 kg patates ile biraz da et aldık.

C) Okçumuz 1’nci olarak ülkemizi en güzel biçimde temsil etti.

D) Matematik  sınavı 2 Nisan Pazar saat 14.00’te yapılacakmış.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Pek çok eğitim çalışanı şiddete maruz kalıyor ne yazık ki. 

B) Bu akşam okuduğun masaldan hiçbirşey anlamadım.

C) Hergün yeni umutları yeni sürprizleri beraberinde getirir.

D) Bu gün okulumuzda toplanan kitapları köy okullarına göndereceğiz.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşanan salgında İtalya'da üç bin kırkbeş kişi hayatını kaybetti.

B) Mağazamız yaptığı %25 indirime ek indirimler de uygulayacak.

C) Sporcumuz 2'nci olarak ülkemize gümüş madalya getirdi.

D) Büyük derbiyi izlemek için saat 16.00'da hareket edeceğiz stada. 

10. 
 •  “mi” edatı kendisinden önceki kelimelerden ayrı 

yazılırken kendisinden sonraki eklerle bitişik yazılır.

 •  “ki” ve ‘’de’’ bağlacı her zaman ayrı yazılırken ek olan 
‘’ki ve de’’ler ayrı yazılmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A) İnadı tuttu mu artık onu hiç kimse ikna edemez.

B) Elinde ki imkânların değerini kaybetmeden anlamaz ki insanoğlu.

C) Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gideli, diyordu şarkının 
sözleri.

D) Kapıdaki görevli üye kartımız olmadığı için bizi içeri almadı.
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1. Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı 
kurallar verilmiştir.

•  Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve 
makam, mevki, unvan bildiren kelimeler 
büyük harfle başlar.

•  Kişi adlarından önce ve sonra gelen say-
gı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve 
rütbe adları büyük harfle başlar.

•  Akrabalık bildiren sözcükler büyük harf-
le başlamaz.

•  Millet, boy, oymak adları büyük harfle 
başlar.

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Açılışımıza Sayın Başkan da katılacağı için 
her şey düzgün olmalıydı. 

B) Aile hekimimiz Doktor Nesrin Hanım’ı dün 
mağazada gördüm.

C) Ailecek Özbek kültürüne hayran olduğu-
muz için buraya geldik. 

D) Emine Nine ile sohbet ettik, onun tecrübe-
lerini dinledik. 

2. Bu yıl 5 Şubat’ta meydana gelen çığ felaketinde 
          I.

33 insanımız hayatını kaybetti. Türkiye’nin her 
yerinden üzüntü mesajları yayımlandı. Yarala-
       II.

nanlar çevre illerdeki hastanelere gönderilirken 
         III.

ayakta tedavi edilenler dinlenmeleri için şeh-
rin polis evine gönderildi.
            IV.

Bu metinde numaralandırılmış bölümler-
den hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3.  1.  Yazılıda ki soruları yarın öğretmen bize 
verecek.

2.  Durumunu oğlunada anlatmak istemiş-
ti.

3.  Bunuda bana söylemeyecekmiydin?

4.  Bazı şeyleri bilip te bana anlatmadın!

Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

4. Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmaların 
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Dr. Serap Hanım bugün bizi görmeye gele-
cek.

B) TDK’de personel alımı için sınav varmış.

C) T.C. bugün dünyada söz sahibi bir ülkedir.

D) M.E.B. sınavlarla ilgili yarın açıklama yapa-
cakmış.

5. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazı-
mı doğru değildir?

A) İki yüz elli gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

B) Okul futbol maçları için her sınıftan 7’şer 
öğrenci seçildi.

C) Doktordan saat 19.00’da randevu aldık.

D) Komşunun kızı 3’üncü girişinde üniversite 
sınavını kazandı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ya-
zım yanlışı vardır?

A) Kıvanç, Atatürk Üniversitesi mezunuymuş.

B) Türk Tarih Kurumu'ndan bize de yazı geldi.

C) Şirketlerin Türkiye İş Kurumu ile çalışması iyi 
oldu.

D) Mersin’e yeni havaalanı yapılacakmış.
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7. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar.

Bu açıklamaya göre tabelaların hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A)                                        B)                                          C)                                          D)   

 Otobüs Durağı Nöbetçi amir 4. Sınıf Şehirler Arası Telefon

8. Küçük yaştan itibaren okumaya ve öğrenmeye olan merakı yaşamı boyuncada devam etmiş ve  
          I.

hayatının gayesi hâline gelmiştir. 1916 yılı mayıs ayında büyük bir özveriyle bir araya topladığı eserlerle 
                 II.

kendisine tahsis edilen Feyzullah Efendi medresesinde bir kütüphane kurmuş ve  okuryazarlık oranının 
artması için de var gücüyle gayret etmiştir.      III.            IV.

Bu metinde altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışlığı yoktur?

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

                                                                                         

9.     •    Ailece hisardan İstanbul’u seyrettik.

• Kıp kırmızı elmadan ısıranlar bir daha istiyor.

• Yurtdışından getirdiği çikolataları herkese dağıttı.

• Ben de baka kaldım giden geminin ardından.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki yazım yanlışlarının sebeplerinden biri değildir?

A) Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

B) “Bilim, bilgi, iç, dış, sıra” sözleriyle oluşan birleşik kelimeler ayrı yazılır. 

C) Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük ya-
zılır.

D) “p, r, s, m” ile yapılan pekiştirmeler bitişik yazılır.

10.  • Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece 
kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz. Sıra sayıları 
yazıyla da yazılabilir.

• Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan birine uyul-
madığı için yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sınavda 3’üncü olunca hayal kırıklığına uğramış. 

B) Birinci olmak için epey çabalamış ama başarılı olamamış.

C) Üçer kişilik ekiplerle sahaya dağılıp işi halledebiliriz. 

D) Taziyeye gelenler 5’er kişilik masalarda yemeklerini yedi. 
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1. Öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bugün 
toplamamız gerekiyor. 

Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) bu 
cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) Benimle konuşma, dedi ve uzaklaştı hemen 
yanımızdan. 

B) Tamam, siz ne derseniz kabul ederim ama 
benim de şartlarım olacak. 

C) Stres, korku ve endişe doğru orantılı olduğu 
için bunların yönetimi kolay değil.

D) Yanımıza geldi, bizimle konuştu, derdini an-
lattı ve bizden çözüm bulmamızı istedi. 

2. Arkadaşlarıyla kurduğu Hepsi grubuyla(I) bir 
dönem televizyonda da yayınlanan Hepsi dizi-
sinde rol alan Gülçin Ergül(II) kendi işiyle ilgili 
yeni bir teklif gelirse değerlendirebileceği-
ni(III) ancak kendisi gibi birisinin müzikallerde 
rol almasının daha doğru olacağını belirtti(IV)

Bu cümlede yay ayraçla numaralanmış 
yerlerden hangilerine herhangi bir nok-
talama işareti getirilemez?

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

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru 
işareti (?) yanlış kullanılmıştır? 

A) Ankara’dan İstanbul’a iki saatte (?) gitmiş de 
bir de anlatıyor herkese.

B) Veznedeki yetkili bana bakarak: 

 — Adınız? 

C) Öğretmenimizin doğum gününü kütüpha-
nede mi kutlayacağız?  

D) Verdiğim işleri neden yapmadığını bir türlü 
açıklamak istemiyor?

4. Halkanın bir tarafında Abdulkadir Geylani’den 
Yunus Emre’ye, İmam Gazali’den Mevlana’ya 
ve İbn Arabi’ye birçok gönül doktoru… Halka-
nın diğer tarafında Sokrates, Hegel, Kant, Kier-
kegaard, Spinoza ve Schopenhauer gibi hik-
met âşıkları… Halkanın bir başka yanında ise 
Geothe’den Cibran’a, Tanpınar’dan Dostoyevs-
ki’ye, Sadi Şirazi’den Rilke’ye ve Proust’a acıla-
rını kelimelerin büyülü dünyasında dindirme-
ye uğraşan kalem erbabı...

Bu metinde üç nokta (...) aşağıdaki işlev-
lerinden hangisi için kullanılmıştır? 

A) Kaba sayıldığı için veya açıklanmak isten-
meyen sözcük veya bölümleri göstermek 
için kullanılır.

B) Alıntılarda atlanmış bölümleri göstermek 
için kullanılır.

C) Anlamca tamamlanmamış cümlelerin so-
nuna konur.  

D) Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, ek-
sik bırakılan cevaplarda kullanılır.

5.  • Buraya gelmek için hangi yolu takip etti-
niz

•  Biten hayatlar, sönen umutlar 

•  Arkadaşlar, herkes beni dinlesin 

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gisi, bu cümlelerden herhangi birinin so-
nuna getirilemez? 
A) (...) B) (!) C) (.) D) (?)
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6.       I.    İstanbul-Ankara yolunda kaza olmuş ama çok şükür ölen yok. 

II. Sorduğum kelimenin heceleri şunlardır: sev-gi-ler.

III. Tahtadaki kelimenin kökü ve ekleri şöyle ayrılır: ağaç-lar-da

IV. Herkes vatanı-milleti için yaşar bu dünyada kardeşim.  

Numaralanmış cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

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

7. Yaramazlıklarla dolu bir çocukluk, ardından bencil bir hayat ve sonrasında küllerinden doğan bir in-
san… Hayatı boyunca kendi hatalarının bedelini ödedi Necip Fazıl. Aynalar şiirinde şöyle dile getiri-
yordu kendisine kızgınlığını:

“Suratımda her suç, bir ayrı imza,

Benmişim kendime en büyük ceza!”

IV

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle 
veya ifadelerin sonuna konur.

II

Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak 
cümle ve ifadelerin sonuna konur.

III

Edebî eserlerde konuşma bölümün-
den önceki ifadenin sonunda kullanılır.

I

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişi-
yi belirten sözlerden sonra kullanılır.

Bu metinde iki nokta, numaralanmış işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktala-
ma işareti getirilmelidir?

A) Arkadaşlarına niçin böyle sert davrandığını anlamak için psikolo-
ğa gideceğiz ( )

B) Veli toplantısında neden bireysel konuşulmasını engellediniz ha-
nımefendi ( ) 

C) Babamın maçtan sonra neden üzüldüğünü anlamakta zorluk çek-
tim ( ) 

D) Hiçbir neden yokken ortaya çıkan tabloyu düzeltmek istediğini 
belirtti ( ) 
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1. İsviçre’nin kışı başka (I) yazı başka güzel. Kışın 
bembeyaz (II) gıcır gıcır bir kar dünyayı kapla-
mış (III) yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil 
otlar (IV) rengârenk çiçekler fışkırır, Leman 
Gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası bir renge 
bürünür.

Bu parçada yay ayraçla numaralanmış 
yerlerden hangisine noktalı virgül (;) ge-
tirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2. (I) 1925’te İstanbul’a yerleştiler; doğduğu, an-
cak lezzetini bilmediği topraklara nihayet dön-
müştü Abidin. (II) Robert Koleji’nde eğitim al-
maya başladı. (III) Zaten görüp görebileceği 
tek okul da burası olacaktı ki, bu onun için bü-
yük bir şanstı. (IV) Önce babası Rasih Bey’i, ar-
dından da çok geçmeden annesi Saffet Ha-
nım’ı yitiren Abidin’in sanata olan düşkünlüğü 
günden güne arttı ve bir gün yaşına, boyuna 
bakmadan radikal bir karar aldı. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisinde noktalama hatası yapılma-
mıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

3. Bir sessizlik oluyor. “Sen neden yakın görmek 
istedin( )” diye soruyor Canan. Cüneyt gözleri-
ni uzaklara dikmiş( ) ateşin büyüsüne kapıl-
mıştı sanki. “Gel artık!” diyordu uzaktan bir ses. 
Kendini orada görme isteği canlandı. Canan, 
arkadaşının kendisini duymadığını görünce 
öteki tarafındaki Ayhan’a döndü, “Sen ne der-
sin( ) yakından görmek ister misin( )” dedi.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilen nokta-
lama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (,) (,) (?) B) (.) (,) (,) (?) 

C) (?) (.) (?) (.) D) (?) (,) (?) (.) 

4.  • Tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmak için 
kullanılır.

•  Saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır.

•  Kısaltmalarda kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta-
nın verilen işlevleri ile ilgili örnekleme 
yapılmamıştır?

A) Etüt merkezindeki deneme sınavı 10.00’da 
başlayacakmış. 

B) Doç. Dr. Sibel Kaya’nın yapacağı konuşma 
ertelendi. 

C) Elazığ’da 24.01.2020’de meydana gelen 
deprem hepimizi üzdü. 

D) Osmanlı’nın 15. yüzyıldaki fetih politikası 
genişleme yönündeydi. 

5. Yazdığı romanlar 100’den fazla ülkede yayım-
lanan ve 64 dile çevrilen Orhan Pamuk, 2006 
yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ilk Türk yazar, 
ülkemizin yetiştirdiği en başarılı edebiyatçılar-
dan biridir.

Bu cümledeki virgüllerin yerine aşağıda-
ki noktalama işaretlerinden hangisi geti-
rilirse aynı işlevde kullanılmış olur?
A) (—) B) (;) C) (:) D) (-)  

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ay-
raçla belirtilen yere diğerlerinden farklı 
bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Sakarya ( ) Kocaeli ve Bursa illeri ülkemiz ih-
racatına büyük katkıda bulunuyor. 

B) Meşhur çorbamızı kırmızı biber ( ) kimyon 
ve karabiber baharatları ile tatlandırıyoruz. 

C) Abdi İpekçi ( ) karışıklığın olduğu dönemde 
birleştirici yazılar yazan Türk aydını idi.

D) Diyarbakır ( ) Van, Batman ve Erzurum’a ör-
nek olan bir kentleşme modeline sahiptir.  
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içindeki noktalama işareti doğru kullanılmış-
tır?

A) Avustralya’dan 13 (-) 16 yaş arası 1000 öğrenciyle yapılan bir çalışma, bu cihazların daha düşük bir 
uyku kalitesi ile ilişkili olduğunu ve bunun da ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacağını gös-
termiştir.

B) Hem kendi (,) hem de insanların psikolojik hallerini tiyatroya aktaran unutulmaz yazar, ardında çok 
değerli eserler bırakmıştır.

C) Gandhi’nin ideolojisinin temellerini şu şekilde nitelendirebiliriz: şiddet karşıtlığı, dinlere saygı ve 
teknoloji karşıtlığı, uzlaşmacılık, çilecilik, Asya milliyetçiliği, pasifizm (.)

D) California Üniversitesi Ulusal Uyku Vakfı (;) bu tür cihazların daha kısa ve daha kötü kaliteli uykuya 
yol açtığı sonucuna varmıştır.

8.  • Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara geti-
rilen çekim ekleri tırnağın dışında kalır.

• Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

• Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak içindeki 
alıntının sonunda bulunan işaret tırnak içinde kalır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Necip Fazıl’ın “Çile’sini” alır almaz hemen okumaya başladım. 

B) Şairin “Yol değil, varmak güzel.” sözü benim için seyahatlerin parolası. 

C) Yazarımız, “İstanbul’un fethi” üzerine yazdığı yeni kitabını fuarda imzalıyor.  

D) Kardeşlerimi “Anlamak ve İnanmak” adlı oyuna götürmek istiyorum. 

9.  I.  Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır.

II.  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle veya ifadelerin sonuna 
konur.

III.  Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kul-
lanılır.

IV.  Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, 
durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerin-
den hangisine ait bir özellik verilmemiştir?

A) İki nokta B) Kısa çizgi           

C) Yay ayraç D) Virgül
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1.  I.  Yarın 11.45’te aracın muayenesi için ran-
devu verdi sistem. 

II.  Prof. Dr. Osman Turan Bey, gerekli açık-
lamayı yapacak. 

III. İstanbul’da yaşanan 5.4 şiddetindeki 
depremin etkileri sürüyor. 

IV.  Arkadaşınız 2. ve 4. sınavlarda birinci 
olarak kendini ispatladı. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
nokta yanlış kullanılmıştır?

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

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

2.  •  Özlemin bile yeter bana ey yâr ( ) Seni 
düşünmekle her gece mutlu geçer, dize-
leriyle mektubuna son verdi.

•  Dilimizde sev( ), kır( ) gibi iş fiilleri bulun-
maktadır.

•  Çocuklar ( ) Sizlerden isteğim şudur ( ) 
Tatilde hem dinlenin hem de eksiklerini-
zi giderin.

Bu cümlelerde yay ayraç içindeki yerlere 
aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gisi getirilemez?

A) Kısa çizgi (-)         

B) İki nokta (:)           

C) Eğik çizgi (/)          

D) Virgül (,)

3. Yeni tuttuğu hizmetçi kadına dedi ki ( )

— Dilin Anadolu’ya benzemiyor. Rumelili mi-
sin sen ( ) 

— Erfice köylerindendim. Alnımın yazısı imiş () 
buralara düştüm.

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden han-
gisi bu parçadaki yay ayraçlardan her-
hangi birinde kullanılamaz?

A) Virgül

B) Noktalı virgül

C) Soru işareti

D) İki nokta

4. Cümle içinde bazı durumlarda virgül kullanıl-
maz. Bunlardan bazıları şunlardır:

•  “Ve, veya, yahut, ya ... ya” gibi bağlaçlar-
dan önce de sonra da virgül konmaz.

•  Cümlede pekiştirme ve bağlama göre-
vinde kullanılan da / de bağlacından 
sonra virgül konmaz.

•  Şart ekinden sonra virgül konmaz.

Uyarı: Metin içinde art arda gelen şart ekiyle 
çekimlenmiş sözcük varsa bu sözcükler arası-
na virgül konulabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde virgülün kullanımı doğrudur?

A) Hem bizim hakkımızda olumsuz konuşacak, 
hem de başı sıkıştığında bizden destek iste-
yecek. 

B) Dilekçe ile ruhsat ve sağlık raporunun foto-
kopisini getirirseniz, işleminizi gerçekleşti-
rebiliriz. 

C) Gerekli girişimlerde bulunursan, babandan 
da maddi desteği sağlarsan projeye adım 
atabiliriz. 

D) Yaşanan tatsızlıklar için geldik de, gördüğü-
müz manzara karşısında şaşkınlık yaşadık. 
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5. 

Ara sözleri veya ara cümle-
leri ayırmak için kullanılırım.

Sıralı cümleleri birbirinden 
ayırmak için kullanılırım.

Eş görevli sözcük ve sözcük 
gruplarını ayırmak için kul-
lanılırım.

Anlam karışıklığını önlemek 
için kullanılırım.

I. II.

III. IV.

Dans eden grup durakladı, elinde sopa olan biri yanan ateşe tuttu sopayı. Bir müddet sonra yanmaya 
başladı sopa. Grup ters yönde hareketini sürdürdü, yanan sopayı elden ele dolaştırıyorlardı. Cüneyt 
dikkatlice takip ediyordu gösteriyi. Neyi kutluyordu bu grup, bunu öğrenmek istedi.

Bu metinde virgül, numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki görsellerin hangisinde noktalama hatası yapılmamıştır?

A) 

BAŞARMAK ZORDUR, KOLAYA KAÇARSAN 
SONUÇ BASİTLEŞİR.
UNUTMA, YOKUŞ AŞAĞI İNMEK KOLAYDIR 
AMA MANZARA TEPEDEN SEYREDİLİR.

         B) 
EĞER 
SİZ 
KENDİNİZE 
İNANMAZSANIZ; 
KİMSE 
SİZİN 
YERİNİZE 
BUNU 
YAPMAZ.

 

C) 

MUTLU BİR HAYAT YAŞAMAK İSTİYOR-
SANIZ, HAYATINIZI BİR AMACA BAĞLA-
YIN, KİŞİLERE VEYA EŞYALARA DEĞİL.

          D) 

ADIMI BİLİYORSUN

HİKAYEMİ DEĞİL,

NE YAPTIĞIMI DUYDUN

YAŞADIĞIMI DEĞİL.
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1. Brezilya’da plastik yapı oyuncakları kullanıla-
rak yüksekliği tam 31.19 metre olan bir kule 
yapılmış. 6000 çocuğun katılımıyla dört gün-
de tamamlanan kulenin yapımında bir vinç 
kullanılmış. Çünkü bir süre sonra yüksekteki 
parçaların üst üste koyulması güçleşmiş. Bu-
nun için önce yerde 1-2 metre boyunda parça-
lar hazırlanmış, sonra hazırlanan parçalar vinç-
le üst üste yerleştirilmiş. Kulenin planlarını ise 
Danimarka’dan bir grup tasarımcı çizmiş.

Bu metinde kullanılan noktalama işaret-
leri ile ilgili yapılan açıklamalardan han-
gisi yanlıştır?

A) “Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e” anlamları-
nı vermek için kelimeler veya sayılar arasın-
da kısa çizgi kullanılır.

B) Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için 
nokta kullanılır. 

C) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildir-
me ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

D) Art arda gelen cümleleri ayırmak için virgül 
kullanılır. 

2. Konuyla ilgili ikisi de hiç konuşmadı. Eşlerin-
den birbirleri için boşandıkları yazılsa ya da 
düşünülse de bu konu hakkında hep sustular. 
Tomris( ) kendisine Cemal Süreya sorulduğun-
da şöyle anlatmıştı( ) “Beni bıraktı ama rahat 
edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı. 
Senden ayrıldığım anda, senin hakkında, hikâ-
yen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey 
söylemeyeceğim; benim ağzımdan kimse 
duymayacak( ) dedi ve doğrusu hiç yazmadı.

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin-
den hangileri getirilmelidir?

A) (,) (:) (,) B) (,) (:) (.)

C) (;) (:) (,)   D) (;) (.) (.)

3. İstanbul Teknik Üniversitesinin Taşkışla yerleş-
kesinde bulunan İTÜ Bilim Merkezi, 23 Ocak – 
3 Şubat 2012 tarihleri arasında çeşitli yaş grup-
larından çocuklara farklı programlar sunuyor. 
Bunlardan Çılgın Bilim Okulu 7-11 yaş, Elektro-
nik Okulu 7-10 yaş, Model Uçak Okulu ise 7-10 
ve 7-12 yaş gruplarına yönelik. Programlar 
atölye çalışmaları, deneyler, gösteriler ve gezi-
lerden oluşuyor.

Bu metinde virgül, 

I.  Art arda sıralanan cümleleri birbirinden 
ayırmak için konur.

II.  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli keli-
me ve kelime gruplarının arasına konur.

III.  Uzun cümlelerde yüklemden uzak düş-
müş olan özneyi belirtmek için konur.

işlevlerinden hangileri için kullanılmış-
tır?

A) Yalnız II. B) I ve II.               

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

4. Üç nokta,

I.  Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve her-
kes tarafından görülüveriyordu da bu 
yanı…

II. – Buğdayla arpadan başka ne biter bu 
topraklarda?

 Ziraatçı sayar:

 – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… 

III.  Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken 
yanlarına biri gelecek olursa hemen su-
suyorlardı…

örneklerinin hangilerinde yanlış kullanıl-
mıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.           

C) I ve II. D) II ve III.
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5. Buz örtüsünün çevresindeki denizlerde görülebilecek en büyük canlılar balinalardır. Balinalar türleri-
ne bağlı olarak krillerle, balıklarla, penguenlerle, foklarla ya da bunların bir kısmıyla beslenir.

Bu cümledeki virgül aşağıdakilerin hangisini birbirine bağlamıştır?

A) Ara sözleri                                          B) Kelime gruplarını

C) Sıralı cümleleri                                  D) Alıntı cümleleri

6.  •  Sakarya, Kocaeli ve Bursa illeri mobilya alanında ( ) Balıkesir, Aydın ve Isparta illeri ise tarımda 
ileri gitmişlerdir.

•   Atatürk bana sordu ( ) 

— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz?

•  Çocuklar, teneffüs biter bitmez sessizce sınıfınıza geçin ( ) 

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bu cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerler-
den herhangi birine getirilemez?

A) (!) B) (…) C) (:) D) (;)

7.  I.  Stephen, 21 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi olduğu zaman 
vücudunda yavaş yavaş sendeleme ve genel sakarlık hâli baş 
göstermişti, doktorlar ona ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) 
teşhisi koydu.

II.  Babası tıp okumasından yanaydı; ama Stephen’in gönlü mate-
matiğe kapılmıştı ki o da bu yoldan devam etmişti. 

III.  Doktorasını da aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, ar-
dından da Gonville Kolejinde profesör asistan olacaktı…

IV.  Stephen 8 yaşındayken, Londra’dan 20 mil uzakta bulunan St. 
Albans’a yerleştiler ve 11 yaşındayken de St. Albans Okulu’na 
kaydoldu. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok noktalama 
hatası yapılmıştır?

A) I.                        B) II.                        C) III.                        D) IV. 
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1.  I. KKTC’de düzenlenen festival kapsamın-
da konserler düzenlenecek. 

II. Kolej idaresinin aldığı kararla 5’inci olan 
öğrenci de tam burslu okuyacak. 

III. Topluluk içinde Amasya’lı birçok arkada-
şımız olması bizi onurlandırdı. 

IV. Millet olarak Suriye’nin İdlib kentinde 
yaşanan insanlık dramına kayıtsız kal-
madık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yan-
lışlık yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2. (I) Ocak başında Nature’da yayımlanan bir 
araştırmada Grönland buz örtüsünün tonlarca 
metan saldığından dolayı, buradaki buzul altı 
biyolojik etkinliğin atmosferi sanılandan çok 
daha fazla etkilediğine ilişkin bulgular elde 
edildi. (II) Metan karbondioksitten daha düşük 
konsantrasyonlarda bulunsa da 20/28 kat 
daha etkili bir sera gazı. (III) Daha önce de 
Grönland’daki buz damarlarında ve Antarkti-
ka’daki buzul altı bir gölde metan tespit edil-
mişti ancak bu yeni araştırma ile büyük buz ör-
tüsü havzalarında, bahar ve yaz aylarında 
eriyen sular yoluyla atmosfere metan çıkışı 
gerçekleştiği ilk kez gösterildi.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde noktalama hatası yapılmış-
tır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ay-
raç ( ) diğerlerinden farklı bir görevde 
kullanılmıştır?

A) Köyümüzün önceki muhtarları (Ali Çiçek, 
Zafer Alın, Faruk Bora) tarafından da bu ça-
lışma dile getirilmişti. 

B) Futbolcu olarak ülkemizdeki birçok takım-
da (Fenerbahçe, Sakaryaspor, Konyaspor…) 
görev aldı. 

C) Projenin yapıldığı yıllarda (2005-2009) bir-
çok kişi bu şirketten ekmek yedi. 

D) Albert Einstein (Albert Aynştayn) yapmış ol-
duğu çalışmalarla bilim dünyasına yön ver-
miştir.  

4. Uygarlığın durağan ve gelenekleri muhafaza 
edebilme yönü ile devingen ya da dinamik yö-
nünü birbirleriyle nasıl bağdaştırabiliriz( ) Bun-
lar birbirleriyle tarihin uzun yılları ve çağları 
boyunca nasıl bir münasebet içinde bulun-
muşlar( ) birbirleriyle nasıl bağdaşıp özleşmiş-
lerdir( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilen nokta-
lama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (,) (?) B) (.) (,) (?) 

C) (?) (.) (?) D) (?) (.) (.) 

5. Fert meselesini burada mevzubahis etmek is-
temem( ) o hilkatin anlaşılmaz bir sırrıdır( ) bü-
tün sebepler ortaya dökülür, münakaşa edilir. 
Fakat yine bir düğüm kalır ki tek başına meç-
hulü devam ettirir( ) Yaratılış( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilen nokta-
lama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (:) (…) B) (,) (;) (:) (.) 

C) (,) (;) (.) (.) D) (;) (,) (:) (…)
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6.  I. Yönetmeliğin 3, 4 ve 7. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. 

II.  Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

III.  Tören 17.30’da hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. 

IV.  İngilizce, Almanca vb. gibi dillerin öğrenilmesi oldukça kolaydır. 

Numaralanmış cümlelerde nokta aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

B) Bazı kısaltmaların sonuna konur.

C) Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur.

D) Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakam-
dan sonra konur.

7. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde 14 Ocak’ta yayımlanan bir araştırmaya 
göre, Antarktika’daki yıllık buz kaybında 1979 - 2017 arasında altı katlık bir artış olduğu yönünde bul-
gular elde edildi. Araştırmacılar ayrıca erimenin giderek hızlanmasının bu süreçte deniz seviyelerinde 
1,27 santimetreden fazla yükselmeye neden olduğu sonucuna vardı. Antarktika’nın buz kütlesine iliş-
kin bu en uzun soluklu değerlendirme çalışması aynı zamanda coğrafi olarak da hayli kapsamlıydı.

Bu metinde kısa çizgi, aşağıdaki işlevlerinden hangisi için kullanılmıştır?

A) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve 
sonuna konur.

B) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

C) Heceleri göstermek için kullanılır.

D) “Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e” anlamlarını vermek için kelime-
ler veya sayılar arasında kullanılır.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gösterilen 
yere nokta (.) getirilemez?

A) Ünlü teknoloji mağazası 3 ( ) kez büyük indirim günleri başlattı. 

B) Taziye için neden gelmediğini ben de anlamadım açıkçası ( ) 

C) Tüh, bu deneme sınavından da düşük net yapmışım ( ) 

D) Çok beklenen Çevre Konferansı bugün 14 ( ) 30’da başlayacak. 
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1. Hüseyin Çavuş, elli beşlik bir adamdı; hiç sesi-
ni çıkarmıyor, bizi dinliyor. Arkadaşım, benden 
daha ziyade sinirli. Korkuyorum ki zavallı ada-
mın üzerine hücum edecek; böyle bir hadise-
nin önünü almak için ben ondan evvel kızmış 
gibi görünüyorum.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Öykü B) Fabl

C) Masal D) Haber metni 

2. İnsana ait bir özelliğin insan dışındaki bir varlı-
ğa aktarılmasıyla oluşan söz sanatına kişileştir-
me denir. Örneğin “Güneş ve bulutun sırdaşlı-
ğını unutmak zor olacak.” cümlesinde insanlara 
ait olan sırdaşlık özelliği güneş ve buluta akta-
rıldığı için kişileştirme yapılmıştır. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisin-
de kişileştirme vardır?

A) Yere düşse nurundan bir küçük pay

     Kıskanırdım, damla damla erirdim.

B) Daha dokunmadan kurudu irem

    Çöllere bir türlü yağamıyorum

C) Binbir türlü kokuyorsa yaylalar

    Siyah gözlerine beni de götür

D) Gece yarısı çıkarım evden 

     Bulurum uykusu kaçan ağacı.

3. O zamanlar herkes kurbanını alır ve bu mey-
dana gelirdi. Kurbanlar kesilir ve birleştirilirdi. 
Her haneye eşit dağıtılır ve her hanede et pi-
şerdi. Ne güzel günlerdi! Şu an o manzaralar-
dan eser kalmadı tabii ki! Şimdiki bayramların 
tadı kalmadı yani anlayacağınız. 

Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangi-
sinden alınmış olabilir?

A) Anı B) Günlük

C) Hikâye D) Masal

4. Avatar 2’nin 2019’daki son set gününden hay-
ranları heyecanlandıran bir fotoğraf paylaşıldı. 
2009’da gösterime giren ünlü oyuncunun Ava-
tar’ı bir gişe rekortmeni ve büyük bir teknik 
başarıydı. Film üç Oscar ödülü almış ve Came-
ron hikâyeyi birkaç devam filmiyle sürdürme 
niyetini açıklamıştı.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Öykü B) Masal

C) Haber yazısı D) Fabl 

5. Özgürlüğe giden tutsaklar misali

Siyah gözlerine beni de götür.

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Benzetme B) Konuşturma       

C) Abartma D) Kişileştirme 
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6. Hamit, Türkçe öğretmeninin verdiği bir ödev için aşağıdaki metni yazmıştır.

On beş seneden beridir ki bu yolda her ay bir iki seyahat yaparım. Bu uzun şeridin iki yanında ve 
onun döne döne değişen ufkunda tanımadığım hiçbir şey yoktur. Yattığım yerden gözüme ilişen 
sivri bir kaya parçası, yalnız aydınlık havada ürperen tepesini gördüğüm bir ağaç beni mutlu eden 
bazı sebeplerden sadece birkaçıdır.

Öğretmen, metni okuduktan sonra Hamit’e şu önerilerde bulunmuştur:

I.  Aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanı kuvvetli olana benzetebilirsin.

II.  İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler vererek daha etkileyici bir anlatıma ulaşabilirsin.

III.  İnsan dışındaki varlıkları konuşturarak anlatmak istediğini farklı bir şekilde dile getirebilirsin.

IV.  Bir şeyi olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek anlatımı çarpıcı hâle getirebilirsin.

Hamit, yazdığı metni bu öneriler doğrultusunda değiştirerek aşağıdaki metni oluşturmuştur.

Bu yolda her ay bir iki seyahat yaparım. Bu yolda da ne varsa bilirim, en ince ayrıntısına kadar hem 
de. Yattığım yerden gözüme ilişen sivri bir kaya parçası, yalnız aydınlık havada ürperen tepesini 
gördüğüm hüzünlü ağaç beni her defasında duygulandırır. 

Bu bilgilere göre Hamit, değiştirdiği metinde öğretmeninin önerilerinden hangisini uygu-
lamıştır?

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

7. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir olay yazısından alınmış olamaz?

A) Sırasıyla babasının, anasının, ağası Mahmut'un elini, kardeşi Hüsameddin'in boynunu öptü ve ona 
el öptürdü. Ötekiler de onu bağırlarına basarak boynundan öpmüşlerdi.

B) Yapılan araştırmalara göre dünyada bilinen en ufak tahıl tanesi 
olma unvanını elinde bulunduran bu gıdanın tadı türüne göre de-
ğişiklik gösterir. Örneğin beyaz teffin tadı adeta bir kestaneyi an-
dırırken, demir açısından en zengin kaynaklardan birisi olan kır-
mızı teff ise daha çok fındık tadındadır.

C) Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için bu ses, 
bu kara, yağmura, ayaza kafa tutan, bu canlı, bu pırıl pırıl ses beni 
yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını akşamdan 
masamın kıyısına koyduğum için bekletmez, koşardım sokak ka-
pısına.

D) Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan, duyguların erişe-
meyeceği kadar ötede gibiydi ve karım, Kur'an'la vaat edilen saa-
detini, sanki asırlardan beri beyhude yere bekliyordu.
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1. Veriliş rengi başka, alınış rengi başka…

Söylemeye vakit kalmadan

Dudakların altına bırakılmış bir şey.

Karanlıkların tam ortasında bir kırmızı nokta...

Bu dörtlükte, 

I. Benzetme        

II. Karşıtlık       

III. Kişileştirme        

IV. Konuşturma 

söz sanatlarından hangisine yer verilmiş-
tir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

2. Hırsız, karanlığın içinde telaşla, cüzdanını açtı. 
Hayrullah Efendi’nin elinden elektrik lambası-
nı kapıp bir atkı ile sarılı olan yüzünü göster-
memeye çalışarak içini acele acele yokladı. Kâ-
ğıtların üzerindeki yüz rakamı bu keskin ışık 
altında daha çekici ve daha anlamlı görünü-
yor, büyür gibi canlı duruyordu.

Bu metnin edebî türüyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A)  Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişi-
lerin başından geçen, zaman ve yer kav-
ramları belirli olmayan hayalî olayların anla-
tıldığı için masaldır.        

B) İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara in-
san özelliği verilerek başlarından geçen 
olaylar insanlara ibret dersi verecek şekilde 
anlatıldığı için fabldır. 

C)  Olmuş veya olabilecek bir olay belli bir plan 
çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak 
anlatıldığı için öyküdür.       

D) Bir ulusun kahramanlıkları, savaşları, büyük 
toplumsal olayları anlatıldığı için destandır. 

3. Köylerde, kentlerde, dağ başlarında 

Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz 

Anamızın sütü gibi helal ve temiz 

Yeniden güzel Türkçemiz

Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Benzetme (Teşbih)

B) Karşıtlık (Tezat) 

C) Kişileştirme (Teşhis)

D) Konuşturma (İntak)

4. Aslan; kocamış, hastalanmış, ininden çıkamaz 
olmuştu; bütün hayvanlar birer birer gelip 
efendilerinin hatırını sordular ama tilki gözük-
medi. Kurt, fırsat bu fırsattır diyerek aslanın ka-
tında tilkiyi kötülemeye kalktı: "Sen bizim he-
pimizin efendimizken onun sana bile saygısı 
yok; olsaydı bir kez gelir, hatır sorardı" dedi.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Haber yazısı B) Öykü

C) Fabl D) Masal

5. Bu benim ilk aldanışım değil,

Bu benim son yıkılışım değil,

Bırak bu sahte gözyaşlarını,

Bırak bu masum bakışlarını.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

A) Kişileştirme 

B) Benzetme 

C) Tezat 

D) Abartma 

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI 74



S.B. Türkçe

151

6. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısından alınmış olabilir?

A) Çankırı ile Kastamonu arasında, "Kalehan"da konaklamıştık. Arabamızın bir hayvanı çatlamış, ağzı 
köpüklenerek yabani bir hırıltıdan sonra hanın kapısına serilmiş.

B) Hüseyin Çavuş, başını bir sağa bir sola meylettirdi, yuvarlaklaşan gözleriyle bir müddet bana acıyor 
gibi baktı, baktı ve dudaklarından kelimeler döküldü.

C) Lakin ona Eskişehir’in düşmanlar eline geçtiğini asla söyleyemeyeceğim. Zira eminim ki bana da 
inanmayacak ve yarın gelenlere benim için de “Keratanın biri böyle söyledi.” diyecektir.

D) Övülmek her kişi için, hele tuttuğu işi kendine gerçekten dert edinmiş her kişi için gerekli azıktır. 
Özenerek ortaya koyduğumuz şey beğenilsin, benzerlerimi ilgilendirsin isteriz.

7. Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir. Ma-
kalenin temel ögesi fikirdir. Bu edebî türde inceleme ve araştırmaya dayanır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz?

A) Ruhu uyuklayan kimseler, karanlıklar dünyasında yaşıyor demektir. Modern dünyadaki yaşayışımız 
kişiliğimizi öldürüyor. Bugünkü hayat şartları bir şeyler yaratmak ve kişiliği ortaya koyma dileğimi-
zi söndürüyor. Bu yüzden de gerçek bir gelişmeye kavuşmamız 
gecikiyor.

B) Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın bilinen en uzun sa-
vunma duvarı Çin Seddi'dir. Kuzeyden gelen Türk ve Moğol saldı-
rılarına karşı korunma amaçlı yapılmıştır. Duvar yıllar içinde ke-
mer, kale, bariyer gibi çok sayıda isimle anılmıştır. 

C) Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in ses-
lendirdiği İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu-
ğu tarih 12 Mart 1921’dir. Alkışlar içinde Ersoy'un eseri Millî Marşı-
mız olarak kabul edilmiş ve "İstiklal Marşı" adını almıştır.

D) Trüf mantarı dünyanın en pahalı besinleri arasında yer alan man-
tar türlerinden bir tanesidir. Özellikle Fransız mutfağı ile adını du-
yurmaya başlasa da trüf mantarı tanrıların, kralların yemeği olarak 
bilinmektedir.
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1.  • Kişileştirme, insana ait bir özelliğin insan 
dışındaki bir varlığa aktarılmasıdır. 

• Tezat, birbirinin karşıtı olan iki durum ya 
da kavramın bir arada kullanılmasıdır. 

• Abartma, bir durumun olduğundan 
daha az ya da daha çok gösterilmesidir. 

• Konuşturma, insan dışındaki bir varlığın 
konuşturulmasıdır. 

Bu açıklamaya göre, 
Gökyüzü tebessümle bakarken bize
İnsanlar da selam verdi ona
İstekler yerine gelirken bir bir
Yağmuru serbest bıraktı gökyüzü

dörtlüğünde açıklaması verilen söz sa-
natlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tezat B) Kişileştirme           

C) Abartma D) Konuşturma 

2. Değirmen arkı evin önündeki ıhlamur ağacı-
nın altından geçiyordu. Yaşlı adam ahşap san-
dalyesinin dört ayağını arkın suyuna gömmüş, 
sandalyenin sırtını ıhlamura yaslamış, panto-
lon paçalarını çemrelemiş, çıplak ayaklarından 
birini suya salmış, öteki sandalyenin üzerine 
çekili, yüzü bahçeden yana dönük oturuyor. 
Suda karpuz ve nane kokusu.

Bu metnin edebî türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Masal B) Hikâye C) Fabl D) Anı 

3. Diyar diyar, belde belde gezdiğim

Yollar hüngür hüngür ağladı bana

Ekmeksiz, katıksız, susuz kaldığım

Çöller hüngür hüngür ağladı bana

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinde 
verilen varlıklara insana özgü özellikler 
aktarılmıştır?

A) Belde – ekmek B) Katık – su 

C) Çöl – yol D) Diyar – çöl 

4. I.  Türk edebiyatı oldukça geniş dönemleri 
içerisinde barındırdığı için son derece 
kıymetli yazar ve şairler ile bunların ede-
biyatımıza kazandırdığı olağanüstü 
eserlere sahiptir. Eski zamanlarda da gü-
nümüzde de fazla sayıda kaliteli yazar 
ve eser bulunmaktadır. 

II.  Doğada aynı habitatta bulunduğu diğer 
canlılarla avlanmak zorunda olan bu 
hayvanlar çoğunlukla alacakaranlıkta, 
geceleri ve şafakta aktiftir. Tüm yırtıcılığı 
ve cüsselerinin aksine çekingen davra-
nış sergiler.

III. Atatürk de Batı medeniyetiyle Sümer’de 
başlayan Orta Asya Türk medeniyeti ara-
sında bir terkibe doğru gitmiştir. Neden-
se bazı Atatürkçülerimiz, onun tarih gö-
rüşünden hiç bahsetmez hatta 
hoşlanmaz olmuşlardır.

IV. Edebali gülümsüyordu, başta Osman, 
herkesin sabrını dener gibiydi. Sabırsız-
lık ise sadece, el kavuşturmuş ayakta di-
nelenlerde belirtiler verebildi; delikanlı-
lar heyecanlanmıştı.

Numaralanmış metinlerden hangisi dü-
şünce yazısından alınmış olamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. 

5. Çeşit çeşit sevme var ama gene de kökü, kay-
nağı, amacı, ereği bir bütün sevgilerin. Sevgiyi, 
sevilenin ya da sevmenin kölesi olmaktır, diye 
düşünenler ya gerçekten sevmiyorlar ya da 
sevgiyi çarpık yorumluyorlar. Sevgisiz insan, 
topraksız ağaç. Sevmeyen yalnızdır. Düzmece 
sevginin er geç maskesi düşer.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Deneme B) Makale

C) Fıkra D) Sohbet
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6. Benzetme, anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavram-
dan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde benzetme sanatına başvurulmuş-
tur?

A) Gideceksin buralardan gün gelecek,  B) Ben nice ayrılıklar gördüm ömrümce

    Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren,       Kuşlar gördüm; kırılmış kolu, kanadı

    Eriyen karlar gibi içinden       Ayrı düşmüş sevdiğinden kuşlar gördüm

    Bütün sıkıntıların akıp gidecek      Hiçbir ayrılık bana bu kadar koymadı

C) Uğrum sıra giden Boz Atlı Hızır D) Ayrılık kapıyı çalıyor açma

 Ayrılık derdinin dermanı nedir      Biraz daha düşün zamanımız var…

 Şu iki aleme olmuşsun nazır      Ne günler yaşadık bak sayfa sayfa

 Ayrılık derdinin dermanı nedir      Seninle yazılmış romanımız var…

7. • Güncel bir konuda yazılmıştır.

• Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklere yer verilmiştir?

A) En büyük hatamız, hayat yolunda kapalı gözlerle ilerlememiz ve önümüze çıkan fırsatları kaçırma-
mızdır. Uyanık olsak, dünyada, ufak şeylerden dolayı yardımımızı arayan kimselerin dolup taştığını 
görürüz.

B) Bir gün Almanya'da, üçüncü mevki bir trende seyahat ediyordum. 
Yanımda, görmediği bir şeyi arıyormuş hissini uyandıran bir genç 
oturuyordu. Karşısında oturan yaşlı adamın yüzü, bir şeye çok 
üzüldüğünü anlatıyordu.

C) Bir hafta sonra yine bir karne günü gelip çatacak. Her karne zama-
nı olduğu gibi uzmanlar konuşmaya başladı. Konuşsunlar ama 
zannımca hiçbir ebeveyn çocuğuna bilerek, isteyerek zarar ver-
mek istemez. Onların -tasvip etmediğim- tepkileri de çocuklarının 
başarılı olmalarını istemelerinden kaynaklanmaktadır diye düşü-
nüyorum. 

D) En büyük vazifenize istediğiniz yerde, dairede, fabrikada, tram-
vayda başlayabilirsiniz. Ufak bir gülümseyişle, her şeyden ümidini 
kesmiş kimselere, yaşamak dileği aşılamak az görünen olaylardan 
değildir.
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1. İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim! 

Sağa sola sallanıp bakın, çırpınıyorum.

Bu dizelerdeki söz sanatları için, 

I. İki varlıktan zayıf olanı nitelik olarak güç-
lü olana benzetildiği için benzetmeye 
başvurulmuştur. 

II.  İnsan dışındaki varlıklara insana ait özel-
likler aktarıldığı için kişileştirmeye baş-
vurulmuştur.  

III.  Bir durum ya da olay olduğundan daha 
çok ya da daha az gösterildiği için abart-
maya başvurulmuştur. 

IV.  Birbirinin karşıtı olan kavram ya da du-
rumlar bir arada kullanıldığı için karşıtlı-
ğa başvurulmuştur. 

açıklamalarından hangileri söylenebilir?

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

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

2. Bir dalkavuk nezaketi vardır ki güzel değildir. 
Ama zaten o nezaket de değildir. Bana öyle 
geliyor ki bile bile yapılan şeylerin hepsi neza-
ketin dışında kalır. Mesela gerçekten nazik bir 
adam, kötü ve huysuz bir insana kötü davra-
nırsa -hatta şiddet de gösterebilir- bu nezaket-
sizlik değildir. Düşünerek yapılan iyi muamele 
de nezaket değildir, hesaplı övmeler nezaket 
değildir. 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Makale B) Deneme

C) Fıkra D) Söyleşi 

3. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükte ki-
şileştirilen varlıklardan değildir?

A) Yıldırımlar B) Cin

C) Bulutlar D) Kaldırımlar

4. Bursa Kalesi’ni kimin yaptığı belli değildir. Ka-
lenin temeli yalçın kaya üzerine kurulmuştur. 
Şekli kareden uzuncadır. Uzuncası doğudan 
batıya olan yönüdür. Kuzey yönü yüksek oldu-
ğu gibi altı da uçurumdur. Üç tarafında asla 
hendek yoktur. Pınarbaşı, Değirmenler Mahal-
lesi, Leben Mahallesi tarafları derin hendektir. 
Zamanla hendekleri imar edilmemiştir.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangi-
sinden alınmış olabilir?

A) Anı B) Gezi yazısı              

C) Öykü D) Haber yazısı 

5. Dinmiş denizin şarkısı, rüzgâr uyumakta, 

Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı 

Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta, 

Mazi gibi sislenmiş Emirgan Çınaraltı. 

Bu dizelerle ilgili,

I.  Birden çok varlık kişileştirilmiştir.

II.  Abartma sanatına başvurulmuştur. 

III.  Benzetme sanatına başvurulmuştur. 

IV. Karşıt kavramlar bir arada kullanıldığı 
için tezat sanatı vardır. 

yargılarından hangileri söylenebilir? 

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

C) II ve IV. D) III ve IV. 
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6.  • Bilgilendirici metinler, okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan ve nesnel bir tavırla yazılmış yazıla-
ra verilen addır. Bilgilendirici metinler ispatlanabilir bilgiler içerir ve öğretici bir dil kullanılır.

• Hikâye edici metin; yaşanmış ya da yaşanmasını mümkün olan olayları barındıran, zamanı ve 
yeri belli olan yazı türlerdir. Mutlaka bir olay olması gerekmektedir. Yer, zaman, kahramanlar, 
olay ve anlatıcı unsurlarından oluşur.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metinden alınmış olamaz?

A) Vücuttaki kasların çalışmasında suya karşı yapılan kuvvetin etkisi büyüktür. Yüzme sonrasında kas-
ların aşırı zarar görmemesi için öncesinde hafif egzersizler yapmak yararlı olabilir. Yüzmenin farklı 
stilleri bulunmaktadır. İnsanların tamamı aynı şekilde yüzmezler.

B) Peynir, kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta gibi protein ağırlıklı gıdaların her gün tüketildiği dukan 
diyetinde, nişasta içermeyen sebze ve meyveler de kullanılır. Dukan diyeti uygulanırken beslenme 
listesi ile günlük yirmi dakikalık yürüyüş de mutlaka yapılmalıdır.

C) Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi 
üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken nükleer santraller, uranyumu 
parçalayarak enerji üretmektedir.

D) Sıradan bir gün daha başlıyordu. Her şey hazırdı. Dalışa geçecek ve bu dünyayı incelemeye devam 
edecekti. Paletlerini ayağına geçirdi, deniz gözlüğünü taktı, hava tüpünü de sırtına geçirdikten son-
ra kendini suya bıraktı.

7. Ovada kızıl bir granit seli,

Bir heykel uzaktan Munzur Dağları!

Sanki bir canavar, hançer pençeli,

Göklere sıçrayan Munzur Dağları!.. 

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvu-
rulmuştur?

A) Abartma – Benzetme

B) Benzetme – Konuşturma 

C) Abartma – Kişileştirme

D) Tezat – Benzetme 
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1. Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,     

Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken     

Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;     

Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı.

Bu dörtlükteki söz sanatının göstergesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satırların anlatımında aşırıya gidilmesi

B) Mısraların konuşturulması

C) Gözlere insana ait özellikler verilmesi 

D) Mısraların kana benzetilmesi 

2. Ben bu sahillerin öksüz ağacıyım 

Siz beni baharda görmelisiniz asıl 

Yığma dolu olur dallarım 

Alından moruna çiçeğe sarınırım 

Cümle rüzgarlar tanır hep beni 

Rahiyaları bende demlenir.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisine başvurulmuştur?

A) Tezat

B) Konuşturma

C) Abartma

D) Benzetme

3. Süleyman, 19 Kasım 1936’da İstanbul Kadı-
köy’de dünyaya geldiğinde ailesi ona, “Süley-
man Başturan" adını verdi. Soyadı, sinemaya 
ilk adım attığı film ile “Turan” olacaktı. Sanata 
yatkın bir çocuktu. Daha küçük yaşlarda fark 
ettiği bu tutkusu ile halkevlerinden çıkmaz ol-
muştu. Burada resim atölyelerine katılıyor, sa-
natın ruhuna bulaşmasına çocuk kalbiyle yer 
açıyordu.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Otobiyografi B) Öykü

C) Biyografi D) Anı 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç 
içinde verilen söz sanatına başvurulma-
mıştır?

A) Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı,

 Hey ne dağsın ki dalgam zirvene yaklaşma-
dı! (Abartma) 

B) Taş kesilsem duramam, dağların ötesinde

    Kanı kalbimde çarpan bir kadın gel desin 
de! (Tezat) 

C) Yaydan kopan ok gibi kanat açtım derine,

 Kapanmak istiyorum bu hızla dizlerine... 
(Benzetme)

D) Bin geçit aştı gönlüm, bir kalbini aşmadı,

 Geçtiğim dağlar bugün, bana ağlar yolum-
da. (Kişileştirme) 

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI 77



S.B. Türkçe

157

5.  • Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir.

• Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara var-
maksızın anlattığı yazılara deneme denir.

• Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş 
gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.

Aşağıdaki metinlerden hangisi açıklaması verilen edebî türlerden birine ait değildir?

A) Ağaçların tozlu yapraklarını, kayalar üzerinde durup soluyan kertenkeleleri, denizin kirli suları altın-
da cam kırıklarını, paslı tenekeleri, eski pabuç naaşlarını seyretmenin ne kadar çabuk ruha kesel 
verdiğini tecrübe etmeyen var mı? Ne dersiniz bilmiyorum ama ben bu manzaraları tecrübe ettim.

B) Toplum açısından, toplum bilimci gözüyle bakınca dil, yine en başta anılması gereken bir kurum-
dur. Dil olmadan insanların birlikte yaşamaları, anlaşabilmeleri, dolayısıyla bir toplumu oluşturma-
ları söz konusu olamayacağından, dil bu açıdan da önemlidir; bir topluluğu topluma dönüştürür.

C) İp atlamak basit olduğu kadar vücut için faydalı da bir harekettir. Zayıflama sürecine büyük etkisi 
olan ip atlamanın vücudun hemen her bölgesine faydası bulunmaktadır. Oyun oynamak için icat 
edilmiş olup kilo vermeye ve sağlığa katkısı sonradan ortaya çıkmıştır.

D) Dil yalnızca edebiyat için değildir, hayatın her alanında ona gereksiniriz. Geçen gün dilimizin ko-
runması gerektiği fikrine karşı bu kadar da abartmamak gerektiğini ifade eden bir grup çıktı. Bun-
lar dilin kaybolmayacağını söylüyorlar; evet, dil kaybolmaz ama değişir ve zamanla aslını kaybeder. 
Biz de bu endişeyi dile getiriyoruz zaten. 

6. Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi bir hatıradan alınmış olabilir?

A) Ben henüz çok küçükken eve bir telefon almıştık. Telefonun bağlı olduğu cilalı çerçeveyi ve parlak 
ahizeyi asla unutamam. Saatlerce onun karşısına geçer ve seyre-
derdim. Hatta o derece ki sayımız olan 105'i bir an bile aklımdan 
çıkaramıyordum.

B) Güneş ilk defa, köşedeki yayınevinin kepengini aydınlattı. Altın 
sarısı bir mevsimin ilk ışıkları, asfaltın üzerinde biraz dinlendiler, 
gökyüzü açık mavi renkteydi. Denizden gelen rüzgâr, koltuğunun 
altındaki gazeteleri buruşturdu. 

C) Yüksek Kaldırım’da hayat başlamıştı. Dükkânın camlarını temizle-
yen bir radyocu, gazetesini aldı, çayını söyledi, simitçiyi bekleme-
ye başladı. Tünelden, sıcak sıcak bir makine kokusu yayıldı.

D) Kurtuluş tramvayına atladı. Boş kanepelere oturmamış, kapının 
kenarına dayanarak, öylece ayaküstü kalmıştı. Biletçinin yüzüne, 
bilet istemese der gibilerden baktı. Beriki, çocuğun elindeki gaze-
telerden birini çekerek şöyle bir göz attı.
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1. Bir buğday tanesiydim,

Toprakta filizlendim.

Altın başak oldum

Gövdemden kesildim.

Bir yel esti delice

Harman oldum, savruldum.

Hayat biraz alışmaktı oysaki

Ben alışamadım.

Bir buğday tanesi idim

Bir anda alışamadım.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi ağır basmaktadır?

A) Kişileştirme B) Tezat

C) Konuşturma D) Abartma 

2. Sera etkisi doğal bir süreç olduğundan dünya-
da yaşamın olması için gereken sıcaklığı sağla-
maktadır. Karbondioksit, metan gazı ve su bu-
harı dünya üzerinde doğal bir örtü oluşturur. 
Atmosferin ısıyı tutma özelliği sayesinde yer-
yüzündeki suların sıcaklığı dengede kalır. Böy-
lece okyanusların ve nehirlerin donması en-
gellenmiş olur.

Bu metnin türüyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Herhangi bir konu, samimi bir üslupla dile 
getirildiği için denemedir. 

B) Bir olayın olumlu ve olumsuz yönleri belir-
tildiği için eleştiridir.  

C) Güncel bir konuyla ilgili kaleme alındığı için 
fıkradır. 

D) Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazıldı-
ğından makaledir.

3. I. Böbrekler, süzülmemiş hâlde bulunan 
kanı, karın bölgesi aorttan ayırmakta 
olan sol ve sağ böbrek atardamar yolu 
ile almaktadır. Dönen süzülmüş kan ise 
sağ ve sol böbrek toplardamar yoluyla 
ana toplardamara döner. Böbreğe giden 
kan, kalbin pompalamış olduğu kanın 
üçte biri kadardır. (Makale) 

II.  Turgut, 4 Ağustos 1927’de Ankara’da 
doğduğunda annesi Fatma Hanım ve 
babası Hayri Bey, ona "Ahmet Turgut 
Uyar" adını verdi. Altı kardeşten beşinci-
si olarak dünyaya gelmişti. Turgut, baba-
sını özleyerek büyüyen bir çocuktu. 
Çünkü babası Osmanlı’da kol ağası rüt-
besine kadar gelmiş bir harita subayıydı. 
(Otobiyografi)

III.  Türkiye’de internet üzerinde gerçekleşti-
rilmiş başarılı projelerin listesini çıkarsak 
Ekşi Sözlük bu listede mutlaka yer alır. 
Siz ne dersiniz bu konuda? Gerçekten 
de Ekşi Sözlük başarılı bir proje mi? (Fık-
ra)

IV. Temizlik çok önemli Japonya'da. Evler, iş 
yerleri, taşıtlar, sokaklar, parklar terte-
miz. Evler bir yana, bazı lokanta ve dük-
kanlara bile ayakkabı ile gitmek yasak. 
Bizde eskiden olduğu gibi her mahalle-
de bir halk hamamı var. İnsanlar da ter-
temiz. Kirli, yırtık giysilerle gezen tek bir 
Japon göremezsiniz. (Gezi yazısı) 

Numaralanmış metinlerden hangilerinin 
yay ayraç içinde verilen edebî türleri yan-
lış verilmiştir?

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

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

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI 78



S.B. Türkçe

159

4. I. Kentin bayındırlığı, yıkıntı artıkları ve du-
varlarla kalan yapılardan anlaşılıyor. İki kat-
lı kâgir evleri yalnız Erzurum'a özgü bir mi-
mari biçimde. Üst kat çoğunlukla şehnişin 
biçiminde çıkıntılı yapılmış, alt bölümleri 
güzel doğramalarla süslenmiş. Yapıların bir 
bölüğü çok sağlam kâgir, bir bölüğü ise adi 
kerpiç.

II. Parka gidip gelenler, kaldırımda oturan kişilerin 
işaret ettikleri ve ilgiyle izledikleri yere baktıkla-
rında yanan bir lamba ve boş bir alandan başka 
bir şey göremiyorlar. Üç kişi bir yandan ağızla-
rındaki çekirdekleri eritirken gözleri de bu dansı 
takip ediyordu. Yarım saattir izliyorlardı bu ilginç 
gösteriyi, çember şeklinde ateşin etrafında dö-
nenler de hep aynı yönde dönüyorlar.

Numaralanmış metinlerin edebî türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir?
          I.                                    II.         

A) Gezi yazısı Öykü

B) Makale Öykü

C) Gezi yazısı  Anı 

D) Makale Anı

5. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Ben yazılarımda istediğim konuları işler ve düşüncelerimi ka-
nıtlama yoluna gitmeden okuyucuya sunarım.” diyen bir yazara ait olamaz?

A) Dilini doğru kullanmayı beceremeyenlerin, yabancı kelimeleri dillerinden bir türlü söküp atama-
yanların, ana diline sevgiden ve saygıdan söz etmeleri gülünç olmaktan öteye geçemez. Bu kişiler 
riyakâr olarak da anılır hem de. 

B) Gerek bugün gerek bundan bin yıl sonra yeni gözükecek şey ise ancak bir şairin, bir sanat adamının 
kişiliği, kendinden başka kimsede bulunmayan vasfıdır. Yeni şair Homeros, yeni yazar Montaigne...

C) Antibiyotik olarak bilinen penisilin, antibiyotiklerin tüm zararlarını içeren bir tür ilaçtır ama klasik 
antibiyotik haplardan farklı olarak iğne yoluyla enjekte edilmektedir. Penisilin, iğnesi yapılırken çok 
dikkat edilmesi gereken bir ilaçtır. Özellikle alerjisi olanlarda ölümlere kadar gidebilen ciddi boyut-
ta hasarlara neden olabilir.

D) Sevgi, inanış, güven, acıma, saygı gibi varlığımızı ilgilendiren tür-
lü insanlık duygularının bozulmadığı her devirde ve her yerde sa-
nat ve edebiyat ciddiye alınmış, değer taşımıştır. Ciddiye alınma-
yan gerçek sanat hiçbir yerde gösterilemez.

6. Radyasyon ortamda taşınan enerji olarak tanımlanır. Temel olarak iki 
şekilde sınıflandırılır. Bunlar parçacık ve dalgadır. Parçacık radyasyo-
nu, belli bir kütle ve enerjiye sahip çok hızlı hareket eden küçük par-
çacıkları ifade etmektedir. Hızlı giden bir mermi gibidir ancak gözle 
görülemeyecek kadar küçüktür.

Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Benzetme B) Kişileştirme              

C) Abartma D) Tezat
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CEVAP ANAHTARI

1. BÖLÜM SÖZCÜKTE ANLAM
TEST - 1: 1-D 2-B 3-B 4-D 5-B 6-C 7-A 8-B 9-C 
TEST - 2: 1-A 2-D 3-D 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 9-B 10-A 
TEST - 3: 1-C 2-A 3-C 4-A 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 
TEST - 4: 1-B 2-B 3-B 4-C 5-A 6-C 7-B 8-D 9-B 
TEST - 5: 1-B 2-A 3-A 4-D 5-D 6-A 7-C 8-A 9-D 
TEST - 6: 1-A 2-D 3-A 4-B 5-B 6-D 7-B 8-A 
TEST - 7: 1-D 2-B 3-C 4-D 5-A 6-B 7-B 8-D 9-B 10-A 
TEST - 8: 1-D 2-A 3-D 4-C 5-B 6-D 7-C 8-C 9-A 
TEST - 9: 1-D 2-B 3-C 4-D 5-A 6-C 7-D 8-A 
TEST - 10: 1-A 2-D 3-B 4-C 5-A 6-C 7-D 8-C 9-D

2. BÖLÜM CÜMLEDE ANLAM
TEST - 11: 1-B 2-C 3-D 4-B 5-B 6-A 7-D  
TEST - 12: 1-A 2-C 3-A 4-D 5-D 6-C  
TEST - 13: 1-C 2-C 3-A 4-B 5-C 6-A 7-B 8-D  
TEST - 14: 1-C 2-B 3-D 4-B 5-B 6-D 7-C 8-A  
TEST - 15: 1-B 2-A 3-D 4-C 5-A 6-B 7-D 8-B  
TEST - 16: 1-A 2-A 3-B 4-D 5-C 6-A 7-D 8-D 9-A 10-A  
TEST - 17: 1-C 2-A 3-C 4-A 5-D 6-B 7-B 8-B 9-A 
TEST - 18: 1-D 2-C 3-A 4-C 5-A 6-C 7-D 
TEST - 19: 1-C 2-A 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-D 
TEST - 20: 1-C 2-A 3-A 4-C 5-C 6-B

3. BÖLÜM PARAGRAF
TEST - 21: 1-D 2-D 3-D 4-D 5-A 6-B 7-C 8-C 
TEST - 22: 1-A 2-D 3-C 4-B 5-C 6-C 
TEST - 23: 1-D 2-C 3-D 4-C 5-B 
TEST - 24: 1-A 2-A 3-A 4-A 5-C 
TEST - 25: 1-C 2-D 3-B 4-B 
TEST - 26: 1-B 2-A 3-C 4-D 
TEST - 27: 1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6-D 7-B 
TEST - 28: 1-D 2-C 3-D 4-C 5-A 6-C 7-D 8-C 
TEST - 29: 1-D 2-A 3-B 4-B 
TEST - 30: 1-A 2-A 3-C 4-C 5-A 
TEST - 31: 1-D 2-B 3-A 4-C 
TEST - 32: 1-A 2-A 3-D 4-B 
TEST - 33: 1-D 2-A 3-C 4-D 5-D 6-C 7-A 8-B 
TEST - 34: 1-B 2-D 3-C 4-A 5-B 
TEST - 35: 1-D 2-B 3-C 4-B 
TEST - 36: 1-C 2-D 3-A 4-C 5-A 6-B 7-A 
TEST - 37: 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-B 7-D 
TEST - 38: 1-B 2-D 3-C 4-D 5-A 
TEST - 39: 1-B 2-C 3-D 4-C 5-A 6-D

4. BÖLÜM GÖRSEL OKUMA - SÖZEL MANTIK
TEST - 40: 1-B 2-A 3-D 4-B 5-A 6-C 
TEST - 41: 1-C 2-A 3-A 4-C 5-B 6-A 
TEST - 42: 1-B 2-C 3-B 4-D 5-A 6-B 

TEST - 43: 1-B 2-B 
TEST - 44: 1-D 2-B 3-C 
TEST - 45: 1-B 2-C 3-D 

5. BÖLÜM FİİLLER 
TEST - 46: 1-D 2-A 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-D 
TEST - 47: 1-C 2-C 3-C 4-D 5-A 6-B 7-A 
TEST - 48: 1-A 2-D 3-D 4-A 5-A 6-C 7-D 
TEST - 49: 1-B 2-D 3-C 4-D 5-D 6-A 7-C 
TEST - 50: 1-D 2-D 3-A 4-D 5-A 6-C 7-C 8-D 
TEST - 51: 1-C 2-D 3-A 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 
TEST - 52: 1-C 2-C 3-B 4-B 5-D 6-A 7-A 8-A 9-B 
TEST - 53: 1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-B 7-B 8-A 
TEST - 54: 1-A 2-A 3-A 4-D 5-C 6-B 7-C 8-D 9-C 
TEST - 55: 1-B 2-C 3-B 4-D 5-B 6-A 

6. BÖLÜM ZARFLAR 

TEST - 56: 1-A 2-A 3-D 4-B 5-D 6-D 7-C 8-C 9-A 10-D 
TEST - 57: 1-A 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-D 10-B 11-D 
TEST - 58: 1-D 2-B 3-D 4-D 5-A 6-D 7-C 8-A 9-A 10-B 
TEST - 59: 1-A 2-C 3-B 4-B 5-A 6-A 7-B 8-C 9-A 10-B 

7. BÖLÜM ANLATIM BOZUKLUKLARI
TEST - 60: 1-A 2-D 3-C 4-C 5-D 6-B 7-C 8-B 9-B 10-A
TEST - 61: 1-A 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D 7-A 8-B 9-A 10-A 
TEST - 62: 1-B 2-D 3-D 4-D 5-A 6-B 7-B 8-D 9-C 10-D

8. BÖLÜM YAZIM KURALLARI
TEST - 63: 1-A 2-B 3-A 4-B 5-A 6-B 7-A 8-C 
TEST - 64: 1-A 2-A 3-D 4-D 5-D 6-B 7-B 8-C 
TEST - 65: 1-A 2-A 3-C 4-C 5-B 6-B 7-A 8-A 9-D 10-C 
TEST - 66: 1-C 2-C 3-D 4-D 5-D 6-B 7-C 8-A 9-A 10-B 
TEST - 67: 1-D 2-D 3-C 4-D 5-B 6-B 7-B 8-D 9-A 10-D

9. BÖLÜM NOKTALAMA İŞARETLERİ
TEST - 68: 1-C 2-B 3-D 4-C 5-C 6-D 7-B 8-B 
TEST - 69: 1-C 2-D 3-A 4-D 5-D 6-D 7-A 8-A 9-B 
TEST - 70: 1-D 2-D 3-B 4-C 5-A 6-A 
TEST - 71: 1-B 2-A 3-D 4-B 5-B 6-B 7-D 
TEST - 72: 1-C 2-C 3-D 4-A 5-B 6-A 7-D 8-C 

10. BÖLÜM EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI
TEST - 73: 1-A 2-D 3-A 4-C 5-A 6-B 7-B 
TEST - 74: 1-B 2-C 3-A 4-C 5-C 6-D 7-A 
TEST - 75: 1-B 2-B 3-C 4-D 5-A 6-A 7-C 
TEST - 76: 1-B 2-B 3-C 4-B 5-B 6-D 7-A 
TEST - 77: 1-D 2-B 3-C 4-B 5-D 6-A 
TEST - 78: 1-C 2-D 3-C 4-A 5-C 6-A
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