
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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İLETİŞİM - DİL TEST 1TYT
1)  Dilin işlevlerinin bazılarının öğreticilik yanı, nes-

nellik özelliği ağır basar.

 Aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisinde öğre-
ticilik ya da nesnellik görülmez?

 A) Şiirsel (sanatsal)

 B) Dil ötesi işlev

 C) Kanalı kontrol işlevi

 D) Göndergesel işlev

 E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

2)  Dilin bu işlevi daha çok meydan mitinglerinde, 
söylevlerde kullanılır. İletinin duygu ve heyecan-
ları dile getirme amacıyla oluşturulmasıdır.

 Bu bilgi, dilin aşağıdaki işlevlerinden hangi-
siyle ilgilidir?

 A) Göndergesel işlev

 B) Heyecana bağlı işlev

 C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 D) Kanalı kontrol işlevi

 E) Dil ötesi işlev

3) Birden fazla sözcüğün sözlük anlamlarından az 
ya da çok uzaklaşarak aralarına ek ya da sözcük 
girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sı-
fatlara birleşik sıfat denir.

 Bu metinde dil, aşağıdaki işlevlerinden hangi-
siyle kullanılmıştır?

 A) Kanalı kontrol işlevi

 B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 C) Dil ötesi işlev

 D) Şiirsel işlev

 E) Heyecana bağlı işlev

4) Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden 
biri değildir?

 A) Dil ötesi işlev

 B) Göndergesel işlev

 C) Kanalı kontrol işlevi

 D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 E) Bağlamsal işlev

5) Aşağıda dile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

 A) Konuşma dilinde ön hazırlık yapılmadığı için 
hatalar yapılabilir.

 B) Yazı dili dil kurallarına uygun, süslü ve sanat-
lı dildir.

 C) Konuşma dili anneden başlayarak çevreden 
öğrenilen sözlerden oluşur.

 D) Yazı dili, ses ve söyleyiş farklılıkları göster-
mez.

 E) Konuşma dili, yazı diline göre daha içtendir.

6) 

P      

 

 Bu trafik işaretinde dil aşağıdaki işlevlerinin 
hangisinde kullanılmıştır?

 A) Göndergesel işlevinde

 B) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

 C) Heyecana bağlı işlevinde

 D) Dil ötesi işlevinde

 E) Kanalı kontrol işlevinde
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İLETİŞİM - DİL

7) Annem

 Annem, canım annem biriciksin

 Bu dünyada tek gerçek sevenimsin

 N'olur, n'olur anne beni hiç bırakma!

 Bil ki tek tesellim, sonsuz özlemimsin 

 Bu dizelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 A) Şiirsel işlev

 B) Alıcıyla harekete geçirme işlevi

 C) Kanalı kontrol işlevi

 D) Dil ötesi işlevi

 E) Heyecan bildirme işlevi

8) He ye can ya da üzün tü ve ren ko nu la rın ti yat ro 
(dram, tra je di, ko me di) tar zın da iş len di ği şi ir le re 
dra ma tik şiir de nir.

 Bu me tin de dil aşağıdaki işlevlerinin hangi-
sinde kullanılmıştır?

 A) He ye can bil dir me iş le vinde

 B) Alı cı yı ha re ke te ge çir me işlevinde

 C) Göndergesel iş le vinde

 D) Şi ir sel iş le vinde

 E) Ka na lı kont rol iş le vinde

9) Hem bir diz ge sel ya pı hem de ku ral la ra bağ lı bir 
dav ra nış bi çi mi ne – – – – de nir.

 Bu par ça da boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler-
den han gi si nin ge ti ril me si uy gun dur?

 A) re sim B) ile ti  C) dil

   D) et ki le şim E) ya zı di li

10) İrem”in de de si ge ce gök yü zü ne ba ka rak ya rın 
ha vanın açık ola ca ğı tah mi nin de bu lun muş tur.

 İrem’in de de si han gi gös ter ge den ya rar lan-
mış tır?

 A) Dil gös ter ge sinden

 B) Dil dı şı gös ter geden

 C) Do ğal gös ter geden

 D) Ya pay gös ter geden

 E) Sos yal gös ter geden

11) Bir ko nuş ma cı nın jest ve mi mik le ri ni kul lan-
ma sı han gi gös ter ge tü rü ne ör nek tir?

 A) Dil gös ter ge si

 B) Dil dı şı gös ter ge

 C) Do ğal gös ter ge

 D) Ya pay gös ter ge

 E) Sos yal gös ter ge

12) Di lin gön der ge yi ol du ğu bi çim de ifa de et me si 
için, ya ni bil gi ver mek için, kul la nı lan dil iş le vi 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) He ye can Bil dir me İş le vi

 B) Şi ir sel İş le vi

 C) Alı cı yı Ha re ke te Ge çir me İş le vi

 D) Ka na lı Kont rol İş le vi

 E) Gön der ge sel İş le vi
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1) "Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi lüt-
fen bize bildirin." diyen bir işletmenin müşteri-
lerinden beklentisi iletişimin hangi ögesiyle 
ilgilidir?

 A) İleti  B) Kanal C) Bağlam

   D) Dönüt E) Şifre

2) Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergeler-
den değildir?

 A) Gök gürültüsü - yağmur

 B) Trafik işaretleri -  taşıt giremez

 C) Güvercin - barış

 D) Terazi - adalet

 E) Adları soru yoluyla belirten sıfatları soru sıfat-
larıdır - dil ötesi işlev

3) İb ra him 

 İçim de ki put la rı de vir

 Elin de ki bal tay la

 Kı rı lan put la rın ye ri ne

 Ye ni le ri ni ko yan kim

 Bu me tin de di lin han gi iş le vin den ya rar la nıl-
mış tır?

 A) Gön der ge sel iş levinden

 B) Ka na lı kont rol iş le vinden

 C) Alı cı yı ha re ke te ge çir me iş le vinden

 D) Şi ir sel iş levinden

 E) Dil öte si iş levinden

4)  İnsanların yaşamın akışı içinde gerçekleşen kimi 
olay ya da durumlara anlam yüklemesiyle ortaya 
çıkan göstergelere _ _ _ _ denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

 A) gönderge B) ikon  C) simge

   D) belirti  E) belirtke

5)  "Yazar, dili _ _ _ _ konusunda _ _ _ _ davranıyor 
_ _ _ _ dil yanlışları yapıyor"

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangileri getirilirse anlamlı bir cümle 
oluşur?

 A) yayma, acele, güzel güzel

 B) kullanma, dikkatli, sık sık

 C) oluşturma, özenli, ileri geri

 D) düzeltme, titiz, o nedenle

 E) kullanma, özensiz, sık sık

6) Ta rih sel, top lum sal ge liş me sü re ci için de ya-
ra tı lan bü tün mad di ve ma ne vi de ğer ler ile 
bun la rı ya rat ma da, kul lan ma da, son ra ki ku-
şak la ra ilet me de kul la nı lan araç la rın tü mü ne 
hangi ad ve ri lir?

 A) Dil  B) Kod la ma C) Bağ lam

   D) İle ti şim E) Kül tür 

7) Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü 
söyleyen kişi, kaynak; söylenen söz, ileti; iletilen 
sözü alan, alıcı; kaynak, alıcı, ileti ve iletişim ara-
cından oluşan düzeneğe _ _ _ _ denir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilirse iletişimin bir ögesi ta-
nımlanır?

 A) iletişim sistemi ya da bağlam

 B) iletişim aracı ya da kanal

 C) gönderici

 D) alıcı

 E) kodlama (şifreleme)

8) İn sa nın, duy gu, dü şün ce, sez gi ve kay gı la rı nı 
baş ka la rı na aktarmasına – – – – de nir.

 Yu ka rı da ki nok ta lı ye re aşa ğı da ki ler den han-
gi si nin ge ti ril me si uy gun olur?

 A) Ko nuş ma di li  B) Ya zı di li

 C) İle ti şim   D) Vü cut di li

   E) Jest ve mi mik ler

İLETİŞİM - DİL TEST 2TYT
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9) Aşa ğı da ki ler den han gi si dil ve kül tü rün özel-
lik le rin den de ğil dir?

 A) Kül tü rün di li ya rat tı ğı gibi dil de kül tü rü ya ra tır.

 B) Kültürün bir parçası olan gelenek, dille gele-
ceğe aktarılır.

 C) Dil, kültürler ara sı ak ta rı mı sağ la yan bir köp rü 
gö re vin de dir.

 D) Dil ulu sal kül tü rün oluş ma sın da etkili bir araç-
tır.

 E) Kül tü rün oluş ma sın da dil, yaşamı anlatmanın 
ötesinde bir işleve sahip değildir.

10) Aşa ğı da ki ler den han gi si Ka ra han lı Dö ne mi 
eser le rin den dir?

 A) Se kiz Yük mek

 B) Ata be tül Ha ka yık

 C) Or hun Abi de le ri

 D) Irg Bi tig

 E) Muhakemetü'l Lu ga teyn

11) I. Ek le me li dil ler de bü tün söz cük ler çok he ce li dir.

 II. Al man ca, Hint – Av ru pa dil ai le sin den dir.

 III. Çe kim li dil ler de söz cük tü ret me sı ra sın da 
kök te ki ün lü ler de de ği şik lik olur.

 IV. Ja pon ca ile Türk çe ay nı dil ai le si için de yer alır.

 V. Aze ri Türk çe si  Tür ki ye Türk çe sinden farklı bir 
Lehçeye sahiptir.

 Nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin de bil gi 
yanlışı var dır?

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

   D) III ile IV E) I ile V

12) “Al tun Ya ruk” ve “Se kiz Yük mek” ad lı eser ler 
aşa ğı da ki dö nem le rin han gi sin de oluş tu rul-
muş tur?

 A) Ka ra han lı Dö ne mi

 B) Kök türk Dö ne mi

 C) Es ki Ana do lu Türk çe si Dö ne mi

 D) Uy gur Dö ne mi

 E) Os man lı Türk çe si Dö ne mi

13) Bu tür dil ler çe kim sı ra sın da söz cük kök le ri nin 
de ği şik li ğe uğ ra dı ğı dil ler dir. Çe kim ve tü re me 
sı ra sın da söz cük le rin kö kün de ki ün lü ler çe şit li 
de ği şik li ğe uğ rar ama ün süz ler ko ru nur. An cak 
bu gru ba gi ren ki mi dil ler de kök çe ki me gir di ğin de 
tü müy le de ği şir.

 Bu par ça da özel lik le ri ve ri len dil gru bu, aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

 A) Tek he ce li dil ler

 B) Ban tu dil le ri

 C) Ek le me li dil ler

 D) Ural – Altay dilleri

 E) Bü küm lü dil ler

14) İki miz bir den se vi ne bi li riz gö ğe ba ka lım

 Şu ka ça mak ışık lar dan şu şe ker ka mış la rın dan

 Be be diş le rin den gü neş ler den ya ban ot la rın dan

 Dur ma dan har ca ğı dım şu göz le ri mi al kur tar

 Şu ara nıp du ran kor kak el le ri mi tut

 Bu ev le ri at la bu ev le ri de bun la rı da

 Gö ğe ba ka lım

 Bu di ze ler de yer alan ile ti ler de dil da ha çok 
han gi iş lev de kul la nıl mış tır?

 A) Gön der ge sel İş lev de 

 B) Şi ir sel İş lev de

 C) He ye ca na Bağ lı İş lev de

 D) Ka na lı Kont rol İş lev de

 E) Alı cı yı Ha re ke te Ge çir me İş le vin de

İLETİŞİM - DİL
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SÖZCÜĞÜN ANLAMI TEST 3TYT
1) "Gelecek hafta, Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz" 

cümlesinde altı çizili sözün anlamı, seçenek-
lerin hangisinde vardır?

 A) Bu kadar düşünme, elbette bir çare bulunur.

 B) Bu işi kolaylaştırmak için, ben bir çare düşün-
düm.

 C) Bu kitabı önümüzdeki dönemde yeniden dü-
zenlemeyi düşünüyoruz.

 D) Durmadan geziyorsunuz, biraz da geleceğini-
zi düşünün.

 E) Onlara gideceğimizi düşününce, yol gözümde 
büyüyor.

2) "Örtmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) Gece yarısı serinlik başlayınca yorganı üstü-
ne örttü.

 B) Kapıyı örttü ve sesleri duymamaya çalıştı.

 C) Yeni doğan bebeğin yüzünü bir mendille ört-
müş.

 D) Balkonun duvarlarını sarmaşıklar örttü.

 E) Sonunda ortaklar birbirlerinin suçlarını örttü-
ler.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" 
sözcüğü, "etkisi bir yere kadar uzanmak, gir-
mek" anlamının dışında kullanılmıştır?

 A) Karşıdan gelen arabanın farları gözüne vur-
duğu için kaza yapmış.

 B) Durumunu, deliliğe vurarak kurtarmaya çalışı-
yordu.

 C) Dişimin ağrısı beynime vuruyordu sanki!

 D) Yatağın içinde dönerek güneşin yüzüne vur-
mayacağı köşeye çekildi.

 E) Denizin o güzel kokusu burnuma vuruyordu.

4) "Şu Mehmet yok mu canımı çok sıkıyor." Bu 
cümlede geçen "yok mu" sözcüklerinin yerine 
aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda 
bir değişiklik olmaz?

 A) var ya

 B) oldum olası

 C) her zaman

 D) öteden beri

 E) de

5) "Kaçak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, 
"bulunması gereken bir yerden kaçan ya da git-
mesi gerekli olan yere gitmeyen" anlamında 
kullanılmıştır?

 A) Kaçak çayın kokusu mis gibi yayıldı.

 B) Kaçak binalar belediye tarafından yıkıldı.

 C) Kaçak askerler için yeni hükümler getirildi.

 D) Yakın köylerde kaçak etler satılıyormuş.

 E) Duyduğuma göre bu mahallede kaçak içki 
üretiliyormuş.

6) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de "de niz" söz-
cü ğü ger çek an lam da kul la nıl mış tır?

 A) De ni ze dü şen yı la na sa rı lır, der ler.

 B) De niz göz le rin be ni ben den al dı.

 C) İn san lar ba zen umut suz luk de ni zi ne dü şer.

 D) Bo lu Da ğı'nda ki or man de ni zi de de lin me ye 
baş la mış.

 E) De niz bu gün dü ne  gö re da ha dal ga lı.

7) I. Uya nın ca bü tün yıl dız la rın sön dü ğü nü gör-
düm.

 II. Yü zün de ki si vil ce ler sön müş gö rü nü yor.

 III. Es ki dost la rın ve ah bap la rın bi rer bi rer sön-
me le ri yü zün den yal nız lı ğı gi de rek ar tı yor du. 

 IV. Ona duy du ğu kin, za man la sön me ye baş la dı.

 V. Or man da ya kı lan ateş le rin sön me si ni bek le-
me li.

 Yu ka rı da ki cüm le le rin han gi le rin de, "sön mek" 
söz cü ğü, ger çek an lam da kul la nıl mış tır?

 A)  I  B) II C) III D) IV E) V
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8) "Durmak" eylemi, seçeneklerin hangisinde so-
yut anlamda kullanılmıştır?

 A) Sizler kapının önünde durun.

 B) Sağanak yağmur durdu.

 C) Annesinin sesini duyunca olduğu yerde durdu.

 D) Saatim sabaha karşı durmuş.

 E) Olaylar karşısında aklım durdu.

9) Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı sö-
cük yoktur?

 A) Cumhuriyet edebiyatımızda bir aydınlanma 
hareketi olmuştur.

 B) Suskun bir kış sabahı dik yokuşun başında 
karşılaştık onunla.

 C) Güvercinlerin koklaştığını görünce ılık bir gü-
lümseme yayıldı yüzüne.

 D) Bahçesindeki ağaçta salıncak olan eski bir 
evde doğdum.

 E) İlk karnesini alan çocuk sevinçten uçuyordu.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ara" sözcü-
ğü bir başka sözcükle kalıplaşarak deyim 
oluşturmuştur?

 A) Bir ara onu görmek için gideceğim.

 B) İkisi arasında fark göremedim.

 C) Arada bir kalkıp odanın içinde geziniyordu.

 D) Çalışmalara ara sıra o da katılıyor.

 E) Araya girmeseydin olay büyüyebilirdi.

11) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi te-
rim anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Yolcular teker teker kontrol edilip içeri alını-
yordu.

 B) Tiyatroya bir kişilik bilet aldım.

 C) Bu yıl okullar vakitsiz açıldı.

 D) Ölçülü, uyaklı her söz şiir değildir.

 E) Yarı yolda, eve gideceğim, diye tutturdu.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmış-
tır?

 A) Uçurtmanın ipini elinden kaçırmamak için bir 
taşa sıkıca bağladı.

 B) Sabah uyandığında ilk işi saate bakmak oldu.

 C) Köyden kente göç, beraberinde birçok sıkıntı-
yı da getirdi.

 D) Adamın uykusu o kadar ağır ki davul çalsan 
duymaz.

 E) Bilgilerimiz vicdan süzgecinden geçmiyorsa 
yararlı olamaz.

13) "Hangi" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
farklı bir anlama gelmektedir?

 A) Hangi doktora gitmeyi düşünüyorsunuz?

 B) Bugün hangi konuya geçeceğiz?

 C) Hangi şehrin sokakları bu kadar ıssızdır?

 D) Onlar bize hangi gün gelecekler?

 E) Size soruyorum, hangi odada kalacaksınız?

SÖZCÜĞÜN ANLAMI
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SÖZCÜĞÜN ANLAMI TEST 4TYT
1) Haydi Abbas, vakit tamam

 Akşam diyordun işte oldu akşam

 "tamam" sözcüğünün dizeye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) bütün, tüm

 B) eksiksiz, tam

 C) peki, olur

 D) uygunluk, erişmişlik

 E) yanlış olmayan, doğru

2) Odasını yalap şap temizlemiş.

 Bu cümleye altı çizili sözcüklerin kattığı an-
lam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Alel acele giyinip gitmiş.

 B) Bence alelade bir törendi.

 C) Ödevini yarım yamalak yapmış.

 D) Üzerinden çıkardıklarını oraya buraya atmış.

 E) Dünkü fuardan rastgele bir kitap aldım.

3) "Gü nü müz" söz cü ğü, aşa ğı da ki cüm le le rin 
han gi sin de, di ğer le rin den fark lı bir an lam da 
kul la nıl mış tır?

 A) Ko nuş ma sı na gü nü müz den ör nek ler ve re rek 
baş la dı.

 B) Gü zel ya rın la ra ulaş mak, gü nü mü zü de ğer-
len dir mek le ola sı dır.

 C) Gü nü müz in sa nı sa nat la ya kın dan il gi le ni yor.

 D) Gü nü müz oto gar da oto büs bek le mek le geç ti.

 E) Gü nü mü ze ula şan tüm ya pıt lar da bir zen gin-
lik gö rü lür.

4) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de al tı çi zi li 
söz cük me caz an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Ar tık onun göl ge sin de ya şa ma ma lı sın.

 B) Ara da bir ar ka daş lar la gö rü şü yo ruz.

 C)  Si ze yeni yaptığım re sim le ri mi gös te re yim.

 D) Bu ko nu da kay gı lan ma nı za ge rek yok.

 E) Ye ni aldığın ma sa nın aya ğı kı rıl mış. 

5) "Kır mak" söz cü ğü, aşa ğı da ki cüm le le rin han-
gi sin de di ğer le rin den fark lı an lam da kul la nıl-
mış tır?

 A) Eleş tir me nin son ya zı sı, şa irin he ve si ni kır dı.

 B) Ya şam güç lük le ri ki mi le ri nin di ren ci ni kı rı yor.

 C) Doğ du ğu yer den ay rıl ma sı onun ya şa ma se-
vin ci ni kır dı.

 D) Bu sı na vı da ka za na ma mak tüm umut la rı nı kır dı.

 E) Ye ni açı lan alış ve riş mer ke zi be yaz eş ya fi-
yat la rı nı kır dı.

6) Ki mi ben zet me ler de, söz cü ğün an la mın dan de-
ğil, söz cü ğün be lirt ti ği var lı ğın gö rü nü mün den 
ya rar la nı lır. 

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de, bu açık la-
ma ya uy gun bir ben zet me var dır?

 A) Buz gi bi bir ha va da yo la çık tık.

 B) Ze hir gi bi acı bir ye mek ye dik.

 C) Çe lik gi bi bi lek le ri var dı onun.

 D) Yı ka nan ça ma şır lar, kar gi bi ol muş tu.

 E) Has ta ço cuk ateş gi bi ya nı yor.

7) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de so mut an-
lam lı bir söz cük, so yut an lam ka zan mış tır?

 A) Sa na da ha gü zel bir ar ma ğan ver mek is ti yorum. 

 B) Bu ha ber, onun ses siz dün ya sı nı al tüst et ti.

 C) Baş la rı nı so ka cak bir ev le ri bi le yok tu.

 D) İn san lar pa ra la rıy la de ğil, er dem le riy le övül me li.

 E) Bu mat ba ada bin ler ce ga ze te ba sı lır, her ta-
ra fa da ğı tı lır.

8) Aşa ğı da ki ler den han gi sin de bir söz, ben zet-
me ama cı gü dül me den, baş ka bir söz ye ri ne 
kul la nıl mış tır?

 A) Kom şu la rı mız la olan iliş ki le ri miz her gün da-
ha da iyi le şi yor.

 B) Ya zın ge li şiy le bir lik te An tal ya'dan seb ze nak-
li hız lan dı rıl dı.

 C) An ka ra, te rör olay la rıy la il gi li tav rı nı açık lı ğa 
ka vuş tu ru yor.

 D) Kıb rıs so ru nu, ulus la ra ra sı dü zey de çö züm-
len me ye ça lı şı lı yor.

 E) Bu oyuncumuz gö zü nü bu dak tan sa kın ma-
yan bir ki şi dir.
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9) "Gel ge le lim, da ğın zir ve si ne bir tür lü ula şa mı yor-
duk çün kü şid det li rüz gâr hı zı mı zı ke si yor du." 
cüm le sin de al tı çi zi li sö zün an la mı, aşa ğı da ki-
le rin han gi sin de var dır?

 A) Her ne olur sa ol sun top lan tı dü zen len me liy di. 

 B) Ne var ki, ra ha tı mız kı sa sü re de bo zul du.

 C) En so nun da so ru nun çö zü mü nü bul duk.

 D) Ne ya zık ki bu ya say la da so run çö zü le me di.

 E) Onu bu lun ca ya dek ara ma lar sü re cek tir. 

10) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ben zet me 
ya pıl ma mış tır? 

 A) Genç kız, ipek saç la rıy la bü tün dik kat le ri üze rin-
de top la dı.

 B) Bu yö re de üre ti len bi ber le rin hep si ze hir gi bi 
acıy dı.

 C) Ço cuk la rın ses le ri, kuş cı vıl tı la rı nı an dı rı yor du.

 D) Ku ra bi ye ler taş gi bi ol du, on la rı  hiç bi ri miz yi-
ye me dik.

 E) Bü yük acı la ra di re ne cek güç ten yok sun gö rü-
nü yor du.

11) Ko nu şur ken ya da ya zar ken ba zen do ğa ya iliş kin 
bir özel li ği in sa na ak ta rı rız.

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de, bu açık la-
ma ya uy gun bir kul la nım var dır?

 A) Park ta ki ih ti yar ağaç lar, kol la rı nı bir bi ri ne do-
la mış.

 B) Ya pı la cak iş le ri, bir kez da ha göz den ge çi re lim.

 C) Kız ca ğız ba şı na ge len olay dan son ra gün den 
gü ne sol du.

 D) İn le yen nağ me ler çok uzak tan bi le bi zi et ki si-
ne al dı.

 E) Bu mev sim de top ra ğı, yor gun sa rı yap rak lar 
ör ter.

12) "Yol" söz cü ğü, aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin-
de "so yut" an lam ka zan mış tır?

 A) Halk, yo lun iki ta ra fı na di zil miş, ko nuk la rın 
gel me si ni bek li yor du.

 B) Bu yol da har ca dı ğı mız emek unu tu lur gi bi de ğil.

 C) Yeni yapılan yol da, her gün zin cir le me ka za 
olu yor.

 D) An ka ra- İs tan bul yo lu son de re ce ge niş ve 
ba kım lı dır.

 E) Kıv rı la kıv rı la uza nan yol, gi de rek kay bo lu yor du.

13) "Han gi" söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi-
sin de, an la mı ge nel leş tir mek te dir?

 A) Han gi ara ba ya bi ner sen bin, ora ya va rır sın.

 B) Han gi yol dan git me yi dü şü nü yor sun?

 C) Han gi gün sı na va gi re cek si niz?

 D) Han gi ki tap bu ko nu yu an lat mış?

 E) Han gi ar ka da şı mı ara ma lı yım?

14) "Olay la rı bü yüt mek onun en be lir gin özel li ği dir." 
cüm le sin de al tı çi zi li söz cü ğün an lam ca öz de-
şi aşa ğı da ki le rin han gi sin de yok tur? 

 A) Ola nı, bo yut la rı dı şın da dü şün mek ten hoş la-
nır dı.

 B) Olay la rı ge rek siz ay rın tı lar la an la tın ca dik ka ti-
miz da ğıl dı.

 C) Ge rek siz söz cük ler le ya zı yı ama cı nın öte si ne 
ta şı mak, üs lu bu nun bir par ça sı dır. 

 D) Ne söy le ye cek se en açık bi çim de söy le me yi 
se ver.   

 E) Tüm ay rın tı la rı dal lan dı rıp bu dak lan dı rır, in-
ce ler di.

15) "için" söz cü ğü aşa ğı da ki le rin han gi sin de 
"amaç" an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A) Er ken uyan dı ğı için yü rü yü şe çık mış tık. 

 B) Çok ko nuş tu ğu için onu uyar mış tık.

 C) Oku ma sı için ki tap la rı mı ona ver dim.

 D) Kö pek ten kork tu ğu için koş tu ru yor du.

 E) Yap tı ğı iş için biz den pa ra al maz dı.
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SÖZCÜĞÜN ANLAMI TEST 5TYT
1) Bir kav ra mın ken di si kul la nıl ma dan il gi li ol du ğu 

bir baş ka kav ram la di le ge ti ril me si ne "ad ak tar-
ma sı" de nir. 

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ad ak tar ma-
sı var dır?

 A) Pa ris, özel lik le mü ze le riy le ün lü bir kent tir.

 B) Pa ris'te tra fik sağ dan iş le di ği hal de, Lond-
ra'da sol dan iş ler.

 C) Son olay lar kar şı sın da Pa ris sert ka rar lar ala-
cak tır.

 D) Son olay lar da Pa ris'te bir çok bi na ha sar gör dü.

 E) Pa ris'in ay nı za man da dün ya nın sa nat mer-
ke zi ol du ğu nu unut ma ya lım.

2) "Yu ka rı" söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi-
sin de me caz an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Da yım lar yu ka rı ma hal le ye ta şın dı.

 B) Bi le me miş ler, yu ka rı ka ta çık mış lar.

 C) Yu ka rı yı ki ra ya ver dik, biz aşa ğı ya ta şın dık. 

 D) Bu ses ler yu ka rı dan ge li yor ga li ba.

 E) Ney ler sin emir yu ka rı dan, bi ze em re uy mak 
dü şü yor.

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de "yan sı ma" 
kö ken li bir söz cük kul la nıl ma mış tır?

 A) Yağ mur ser piş ti rin ce tit re me ye baş la dık. 

 B) Ir mak mev sim ler bo yu ça ğıl da ya rak akar.

 C) Ge lir ken du ma nı üs tün de, çı tır çı tır bir si mit 
al dım. 

 D) Ağaç büyük bir çatırtıyla yo la düş tü.

 E) Dü ğün sa lo nu nun gü rül tü sü sa ba ha dek sür dü.

4) "Bu bes te de böy le ça lı nır ar ka daş."

 "Böy le" söz cü ğü nün bu cüm le ye kat tı ğı an lam 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Şaş ma  B) Ben zet me 

 C) İm ren me  D) Be ğen me

   E) Kıs kan ma 

5) "Tır man mak" söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin 
han gi sin de "Fi yat lar gi de rek tır ma nı yor." cüm le-
sin de ki an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A) Kö pek ten ka çan ke di hız la ağa ca tır man dı.

 B) Av ru pa'da da son günlerde te rör tır man ma ya 
baş la dı. 

 C) Pen ce re den, yal nız ca te pe ye tır ma nan yol 
gö rü nü yor du. 

 D) Tır man ma şe rit le ri tra fik akı şı nı sağ lı yor.

 E) Sar ma şık tır ma na tır ma na tüm du va rı kap la-
mış tı.

6) Ba kın, söz cük le rin al tı nı çi ze rek ko nu şu yo rum, 
bu nu unut ma yın! 

 Bu cüm le de "söz cük le rin al tı nı çiz mek" le an la-
tıl mak is te ne ne aşa ğı da ki ler den han gi si uzak 
dü şer?

 A) Is rar la  B) Önem le         
C) Tek rar tek rar D) Özel lik le  
  E) Özen le 

7) "Kar de şim, bu ku rum da dak ti lo ola rak ça lı şı yor." 
cüm le sin de "dak ti lo" söz cü ğü, "dak ti lo me mu ru" 
an la mın da kul la nıl mış tır.

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bu ra da ki 
kul la nı ma ben zer bir söz cük yok tur?

 A) Son günlerde Me lih Cev det'i oku yo rum.

 B) Or han Ve li bin do kuz yüz kırk lar da oku nu yor du.

 C)  Su sa yın ca ar ka ar ka ya iki bar dak iç ti.

 D) Bu ya zı yı ço ğalt mak için bir top kâ ğıt ye ter.

 E) Bu ra da ol du ğu nu zu kar şı ev den öğ ren dim.

8) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de al tı çi zi li 
söz cük ler ara sın da ses teş lik iliş ki si yok tur?

 A) Elin de ki ni, av cun da ki ni sa kın ele ver me.

 B) Yaş gü nün de ki en gü zel yi ye cek yaş pas ta idi.

 C) Ya ta ğın yü zü de ço cu ğun yü zü de kir için de.

 D) Ölen ka zı göm mek için bir çu kur kaz dım.

 E) Dik yo kuş a tır ma nır ken ete ği nin di ki şi sö kül dü.
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9) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “ağır” söz cü-
ğü te mel an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Bu ağır söz le ri keş ke duy ma say dık.

 B) Yaş lı ka dın ağır se pe ti ta şı mak ta zor la nı yor du.

 C) Her ağır gö re vin al tın dan kalk mış tı.

 D) Ya şa dı ğı ağır has ta lı ğı at lat mış tı.

 E) Şa irin ağır di li ni an la mak ta zor la nı yo rum.

10) Ge mi, ada ya sa ni ye sa ni ye yak la şı yor du. 

 Bu cüm le ye al tı çi zi li söz cük le rin kat tı ğı an-
lam aşa ğı da ki ler den han gi sin de var dır?

 A) Öğ ren ci ler tek tek tah ta ya çık tı lar. 

 B) Ko nu şa ko nu şa eve git miş ler.

 C) Din le ye din le ye mü zi ğin ta dı na var dık. 

 D) De niz ba sa mak ba sa mak de rin le şi yor du.

 E) Za man za man öğ ren ci li ği mi anım sı yo rum.

11) Di li mi zde ki de yim ler, so mut laş tır ma nın en gü zel 
ör ne ği dir.

 Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi sin de böy le bir 
so mut laş tır ma ör ne ği yok tur?

 A) Bir den bi re ka bak çi çe ği gi bi açıl dı.

 B) Adam kar da yü rü yüp izi ni bel li et mi yor.

 C) Ye te rin ce ça lış ma dan bu der si ba şa ra maz sın.

 D) An ne si ni gö rün ce ka bı na sığ maz ol du.

 E) Gi din ce ye de ğin di ken üs tün de otur du.

12) Bir kav ra mın ken di si kul la nıl ma dan il gi li ol du ğu 
bir baş ka kav ram la di le ge ti ril me si ne “ad ak tar-
ma sı” de nir.

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ad ak tar ma sı  
yok tur?

 A) Uçak İs tan bul’a za ma nın da in di.

 B) Siz kar şı da ki ma sa ya otu run lüt fen.

 C) Bu ka fay la hiç bir ye re va ra ma yız.

 D) Ba ca sız sa na yi, bu yıl lar da ge liş ti.

 E) Ayak la rı nı çı ka rıp içe ri gir.

13) I. Ara ba tar la nın için den geç ti.

 II. Ta ba ğın için de ne var sa hep si ni bi tir miş.

 III.  Bugün ne den se içim sı kıl dı. 

 IV. Ku tu nun için de ne ol du ğu nu bil mi yo rum. 

  V. Bun la rın için de iyi si de var kö tü sü de.

 Yu ka rı da ki cüm le le rin han gi le rin de "iç" söz-
cü ğü ay nı an lam da kul la nıl mış tır?

 A) I ile II B) II ile III C) I ile V

   D) III ile IV E) II ile IV 

14) Ki mi söz cük ler, kul la nım yer le ri ne gö re hem 
olum lu hem de olum suz an lam ka za na bi lir.  

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de "ka ra" söz-
cü ğü olum suz an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A) Ar tık, ka ra gün le ri ge ri de bı rak tık.

 B) Bir ka ra kız; şe ker, ko lon ya sun du.

 C)  Ay lar son ra ka ra ya ula şa bil dik. 

 D) Ka ra sa vaş la rı, sa va şın oda ğı nı oluş tu rur.

 E) Bu ka ra kö mür bi zim işi miz ol du.

15) "Tut mak" söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi-
sin de "gi riş mek" an la mın da kul la nıl mış tır?

 A) Ben bir ta kım tut ma yı zo run lu gör mü yo rum.

 B) Bu evi kaç aydır se nin için açık tu tu yo rum. 

 C) Patronları ver di ği sö zü hiç bir za man tut ma dı.

 D) Askerlikten dö nün ce ne iş tu ta ca ğı nı kes ti re me-
di.

 E) Da ğın rüz gâr tut ma yan bir böl ge si ne çe kil dik.

16) Cum hu ri yet’te ki kö şem de sa tır ara la rı nı oku yan 
okur la rım an la mış tır ne de mek is te di ği mi.

 Bu cüm le de al tı çi zi li söz le an la tıl mak is te nen 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Sez di ri len ki mi şey le ri an la mak

 B) En in ce ay rın tı sı na in mek

 C) Ge rek siz söz cük le ri at mak

 D) Ya pı ta fark lı bir bo yut ka zan dır mak

 E) Söz cük le re özen gös ter mek
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1) I. Zor du rum da kal mak 

 II. Say gın lı ğı nı yi tir mek 

 III. Da ya na ma yıp taş kın lık gös ter mek

 IV. Bir kim se ye iş yap tır mak için ki şi yi zor la mak 

 Aşa ğı da ki de yim ler den han gi si nin açık la ma sı 
yok tur?

 A) Bir pa ra lık ol mak  B) Da ra düş mek 

 C) Eli ayağı dolaşmak D) Da lı na bin mek 

   E) Çi le den çık mak  

2) Onun şi ir le rin de ki Ana do lu be tim le me le ri, ken din-
den ön ce ya şa mış olan he ce şa ir le ri nin ki gi bi 
çiğ nen miş sa kız lar dan de ğil di.

 Bu cüm le de ge çen “çiğ nen miş sa kız” sö zü nün 
ye ri ne aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ri lir se 
cüm le nin an la mı de ğiş mez?

 A) öz gün B) bas ma ka lıp C) il gi çe ki ci

   D) ge rek siz E) et ki le yi ci

3) Müzelerin yerinde sayan – – – – sayısı, bale, 
opera ve tiyatro izleyici oranlarının düşüklü-
ğü, sinemaların izleyici sayısının azalması ve 
canlanamayan yayın yaşamı, – – – – ortaya 
koyuyor.

 

 A) eser - bireyler arası ilişkilerin azaldığını

 B) ziyaretçi - kültürel yaşamımızın zayıflığını

 C) araştırma - sanatını yerleşmediğini

 D) izleyici - yeni düşüncelere ne kadar kapalı 
olduğumuzu

 E) kazı - sanatçıların ürünlerinin azaldığını

4) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ki al tı çi zi li 
söz cük ler an lam ca bir bi ri ne en ya kın dır?

 A) Bu ki tap için ve ri len eme ğin ve gös te ri len 
öze nin so nun da ba şa rı sağ lan dı.

 B) Za man için de her kes ay nı gö rü şün, ay nı dü-
şün ce nin de vam et ti ği ni gör müş tü.

 C) Yap tı ğı mız bü tün ça lış ma lar da ha sağ lık lı da-
ha mut lu bir ya rın oluş tur mak için.

 D) Gün geç tik çe za val lı,  kim se siz in san la ra da-
ha ya rar lı bir ku rum ola ca ğız.

 E) Ki tap ta bir ada mın ça re siz li ğin den ve ona ya-
pı lan hak sız lık tan söz edi li yor.

5) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de “baş” söz cü ğü nün 
an la mıy la kul la nı mı bir bi ri ne uy ma mak ta dır?

 A) Vü cu dun üst kıs mı Atı lan taş ço cu ğun ba-

     şı na gel di.

 B) Baş la ma za ma nı,  Ta ti le ay ba şın da çı kı-

  baş lan gıç  yo ruz.

 C) Bir gru bu yö ne ten Bi let sı ra sı nın ba şın da

  kim se  ar ka da şı var dı.

 D) Te mel, esas  Her şe yin ba şı sağ lık tır.

 E) Bir şe yin ya kı nı Ge le nek sel ha vuz ba şı

  ve ya çev re si  par ti mi zi dün yap tık.

6) Yaz ma sı kın tı sı çe ker ken bü tün key fim ka çar, 
dün yay la iliş kim aza lır, ya kın la rı ma gı na ge tir te-
cek ka dar tat sız la şı rım.

 Bu cüm le ye al tı çi zi li sö zün kat tı ğı an lam aşa-
ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Yay gın bir okur kit le siy le bu luş mak, ben de 
müt hiş bir he ye can ya ra tı yor.

 B) Pa nel de, okur la rın ay nı so ru yu sü rek li sor ma-
la rın dan bı kıp usan mış tı.

 C) Ya za rın bu sus kun lu ğu bü tün okur la rı nı üzü-
yor du ama ya pı la cak bir şey yok tu.

 D) Okur la rın bu ya pı tı ma il gi gös ter me ye ce ğin-
den kor ku yo rum, de di ya zar.

 E) Ki tap ken di se rü ve ni ni ya ra tır, bu yüz den oku-
run sı kı la ca ğı nı san mı yo rum.

7) Ar dı ar ka sı ke sil me yen bu te laş lı gün ler ge ri de

   I  II

 ka lın ca ye ni den gün de lik ya şa mın uğ ra şı la rı, 

     III

 zah met le ri  onun ya şa mı nın odak nok ta sı  ola-

  IV   V

 cak tır.

 Bu cüm le de al tı çi zi li söz cük ler den han gi si 
cüm le ye “her şey den da ha önem li, mer ke ze alı-
nan” an lam la rı nı kat mış tır?

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

SÖZCÜĞÜN ANLAMI TEST 6TYT
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8) Kal bu rüs tü eleş ti ri le ri ya zan lar, ya üni ver si te ho-
ca la rı ya da ra hat bir iş te ça lı şan lar dır.

 Bu cüm le de ki al tı çi zi li sö zün cüm le ye kat tı ğı 
an lam aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Ya za rı mız ga ze te de ki il ginç ya zı la rıy la dik kat-
le ri üze ri ne çek miş ti.

 B) Film fes ti va lin de ki seç kin ya pıt la rın ta ma mı nı 
iz le me yi is ti yo rum.

 C) Son film de fark lı bir ka rak ter le se yir ci nin kar-
şı sı na çık mış tı.

 D) Sen şu abar tı lı ko nuş ma lar dan ne za man 
vaz ge çe cek sin.

 E) Her kes çe be ğe ni len bu şar kı yı ka se ti ne koy-
mak is te miş.

9) Yersiz, yurtsuz, o kıtadan bu kıtaya sürekli dola-
şıp duran, ışığı arayan kendinden kendine giden 
bir adam.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümle-
deki altı çizili bölümün anlamı vardır?

 A) Maceracı insanlar, genellikle kimsenin dene-
mediğini başarmak isterler.

 B) Roman okurken başka insanları anlamaktan 
çok kendini tanımaya çalışırdı.

 C) İnsanları şaşırtmak için onlara ters gelecek 
sözler bulur, sonra da onların kızmalarından 
incinirdi.

 D) Çevrdekilere kendini anlatmak için bu kadar 
uğraşmana ne gerek var!

 E) İnsan, iyiyi, doğruyu kendi bulamaz; başkala-
rından öğrenir.

10) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de “ta nı mak” söz cü ğü-
nün an la mıy la kul la nı mı bir bi ri ne uy ma mak ta-
dır?

          An lam                  Kul la nım            
 A) Bir kim se yi ya da Üze rin de ki ka za ğı gö rür
  bir şe yi ha tır la mak gör mez ta nı dım.
 B) Bi lip ayır mak, seç- İyi şa ir, iyi bir şi iri ayak
  mek  ses le rin den ta nır.
 C) Var lı ğı nı ka bul  KKTC’yi ta nı mak ta geç
  et mek  kal ma dı lar mı?
 D) So rum lu bil mek  Bu işi bi tir me si için ona
     üç gün sü re ta nı dım.
 E) Doğ ru ve tam Bu otu ta nı mı yo rum, ne-
  bil gi si bu lun mak ye iyi gel di ği ni bi le mem.

11) İn sa nı mı zın yü zü nü ger çek sa nat ya pıt la rı na çe-
vir me nin yo lu, onu te le viz yon ba şın dan kal dır-
mak tan ge çer.

 Bu cüm le de ki “yü zü nü çe vir mek” sö zü nün an-
la mı aşa ğı da ki ler den han gi sin de ve ril miş tir?

 A) İl gi si ni çek mek

 B) Oku ma sı nı sağ la mak

 C) Be ğe ni dü ze yi ni ge liş tir mek

 D) İl gi si ni kes mek

 E) Ede bi yat la ta nış mak

12) Yaz ma ya so yu na lı çok ol ma dan üne ka vuş ma sı 
ken di si ni de şa şırt mış ol ma lı.

 Bu cüm le de ge çen “yaz ma ya so yun mak” sö-
züy le an la tıl mak is te nen aşa ğı da ki le rin han gi-
si dir?

 A) Söz cük le re ye ni an lam lar yük le mek

 B) Ya ra tı cı lık gös ter mek

 C) Öz gün bir üs lup la yaz mak

 D) Yaz ma ya ye ni baş la mak

 E) Ya şa mı çok yön lü an lat mak

13) Ya şam da her şey ken di ro lü nü oy na ya cak gü ce 
sa hip tir. Sa de ce bir grup in sa nın için de, ken di ne 
bi çi len ro lü ye ri ne ge ti re me ye cek ka dar za yıf ol-
du ğu kuş ku su var dır. Bu da in sa nın ken di ne kar-
şı ace mi li ği nin ya rat tı ğı yan lış ön gö rü den baş ka 
bir şey de ğil dir as lın da.

 Bu par ça da ge çen “in sa nın ken di ne kar şı ace-
mi li ği” sö züy le an la tıl mak is te nen aşa ğı da ki le-
rin han gi sin de var dır?

 A) Ye ni alı nan per so nel mü dü rü işin de ne ka dar 
de ne yim siz ol du ğu nu bel li edi yor du.

 B) Ro man kah ra ma nı çev re sin de olup bi ten le re 
se yir ci ka lan, on la ra mü da ha le et me yen bi riy di.

 C) Yü re ğin de ki le ri bir tür lü be yin süz ge cin den ge-
çi rip söz cük le re dö ke me mek ten ya kı nı yor du.

 D) Genç, ken di ni ye te rin ce ta nı ma yan, ye te nek-
le ri nin far kın da ol ma yan, ya pa bi le cek le ri ni 
bil me yen bir in san dı.

 E) Baş ka la rı nın önün de eğil me yi se ven ya da 
bu nu utanç ka bul et me yen in san lar da var 
gü nü müz de.

SÖZCÜĞÜN ANLAMI
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SÖZCÜĞÜN ANLAMI TEST 7TYT
1) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de de yim, açık-

la ma sıy la bir lik te ve ril me miş tir?

 A) Ba şı na ge len ler yü zün den içi ne ka pan dı, çev-
re sin de ki ler le iliş ki si ni kes ti.

 B) Ba kan yurt dı şın dan um du ğu nu ala ma dan eli 
boş dön dü.

 C) Bol ca pa ra ya ka vu şup eli miz ge niş le yin ce is-
te di ği ni ala bi lir sin.

 D) Ba ka nın işi ne gel me yin ce ge nel mü dü rü ala-
şa ğı et ti.

 E) Ver di ği ka rar dan ge ri dön dü, bir kez da ha 
çark et ti.

2) Bir gün Or han Ke mal’le Ya şar Na bi’ye git tik. Zi ya 
Os man Sa ba da Ya şar Na bi’nin oda sın day dı. O 
da öy kü le ri mi Ya şar Na bi’nin öv gü sü üze ri ne on-
dan al mış, oku muş; iki si bir den öy kü le ri min ken-
di le ri ni şa şırt tı ğı nı söy lü yor lar dı. Dur ma dan öy kü-
le ri min di li ni, zen gin li ği ni an la tı yor lar dı. Ye ni bir 
dil, ye ni bir an la tım ya rat mış tım.

 Bu par ça da al tı çi zi li sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Bi lin me yen bir ko nu yu ele al mak

 B) Olay dan çok bir du ru mu iş le mek

 C) Top lum ger çek le ri ne eğil mek 

 D) Top lum ger çek le ri ni kor ku suz ca di le ge tir mek

 E) Öz gün bir üs lup la yaz mak

3) Eleş ti ri ye uzak kal mış bir sa nat çı dü şü nün. Sa na-
tın ku ral la rı üze rin de dur mu yor, dü şün mü yor, 
ya ra tı yor sa de ce. Şim di bu sa nat çı nın eleş ti ri ye 
ger çek ten ih ti ya cı yok mu? Ben ce, var. Çün kü 
ya ra tı cı lık su yun bir kay nak tan akı şı gi bi gü rül 
gü rül ola ge len bir iş de ğil.

 Bu par ça da al tı çi zi li sö zün cüm le ye kat tı ğı an-
lam aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Ya ra tı cı lık, eleş ti ri ye uzak kal mış bir sa nat çı-
da gü rül gü rül ola maz.

 B) Ya ra tı cı lık, eleş ti rel ba kı şı içer me den ka le min 
ucu na coş kuy la ve kesintisiz gelmez.

 C) Ya ra tı cı lık, sa na tın ku ral la rı üze rin de uzun 
uzun dü şü nü lür se or ta ya çı kar.

 D) Ya ra tı cı lık bi rey sel de ğil, top lum sal bir an la-
yış la ger çek le şir.

 E) Ya ra tı cı lık, su kay na ğı gi bi zen gin bir bel le ğe 
sa hip ol mak tan baş ka bir iş de ğil dir.

4) Ede bi ya tı mız da cüm le süs le me le ri ba şı nı al mış 
gi di yor. Ya zar, an la tı mı nı et ki li kıl mak için ha bi re 
cüm le le ri ni şi şi ri yor. Bu da oku ru yo ru yor. Kı sa-
ca sı boş sa tır lar la ede bi yat ya pıl maz. An cak bir 
ya zı yı ğı nı oluş tu ru lur.

 Bu par ça da al tı çi zi li sö zün cüm le ye kat tı ğı 
an lam aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Ede bi ya zı oluş tur mak zor dur.

 B) Cüm le nin ni ce li ği de ğil, ni te li ği önem li dir.

 C) Ya za rın dü şün ce le rin de iç ten ol ma sı ge re kir.

 D) Her sa tı rın mut la ka bir an la mı ol ma lı dır.

 E) Her söz cük yer li ye rin de ol ma lı dır.

5) Şi ir le ri nin da ha du ru, da ha öz lü ol ma sı nı is ti yor-
san, ağa cı nı sil ke le me yi öğ ren me li sin.

 Bu cümlede al tı çi zi li sö zün cüm le ye kat tı ğı 
an lam, aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Öy kü baş tan so na çok gü zel kur gu lan mış.

 B) Ro man da be ni sa ran bir şey bu la ma dım.

 C) An la tı mı nı ge rek siz söz cük ler den arın dır mış.

 D) Kö şe ya zı la rın da bi le sa nat sal özel lik ler var.

 E) Şi ir le rin de et ki le yi ci, vu ru cu di ze ler gö rü lü yor.

6) Bu ro ma nın da Ana do lu köy lü sü nü  an la tan ya zar, 
köy lü ço cu ğu nu ko nuş tu rur ken ona kent li ço cu-
ğun mar ka göm le ği ni giy dir di ği nin far kın da ol say-
dı ya za rın bu ro ma nı Ana do lu hal kı nın gön lün de 
ye ri ni ala bi lir di.

 Bu cüm le de al tı çi zi li söz ler le an la tıl mak is te-
nen aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Ya zar köy ço cu ğun da kent li ço cu ğun ya şa ma 
se vin ci ni yan sıt mış tır.

 B) Bu ro man da ya zar köy ço cu ğu nu kent or ta-
mın da ele alı yor.

 C) Ya zar, köy ço cu ğu nu kent li ço cuk gi bi di ya-
log la ra so kup ya pay lı ğa dü şü yor.

 D) Köy ço cu ğu nu kent li ço cu ğun giy si le ri için de 
su nu yor oku yu cu ya.

 E) Kent li olan ya zar ken di ni köy ço cu ğu ye ri ne 
ko ya rak olay la rı ge liş ti ri yor.
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7) Ro bert Ca pa... Sa vaş fo toğ raf çı sı, bir ef sa ne. İs-
pan ya’da iç sa vaş sı ra sın da çek ti ği vu ru lan as ker 
fo toğ ra fıy la ölü mün ko re og ra fi si ni sap ta dı ğın da, 
ya ni fo toğ raf ma ki ne siy le ta rih yaz dı ğın da, yal-
nız ca 23 ya şın day dı. 1947 yı lın da, bel ge fo toğ ra-
fı nı nın prim yap ma sı nı sağ la yan, an la rı sa na ta 
dö nüş tür me siy le tes cil le nen dün ya nın en iyi ha-
ber ajan sı Mag num’un ku ru cu üye le ri ara sın da 
yer al dı. Çin Hin di’nde, 1954 yı lın da bir ma yın, 
ya şam la onun ara sı nı açar ken o yal nız ca var lı ğı-
nın gö rü nür kıs mı nı yi tir miş ti.

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de, bu par ça da ki al tı 
çi zi li söz ler den bi ri nin açık la ma sı yok tur?

 A) Ya şam sal et kin lik le ri nin dur ma sı

 B) Ob jek tif ara cı lı ğıy la za ma nı bel ge le mek

 C) Fo toğ raf la rıy la ka lı cı gü zel lik ler ya ka la mak

 D) Ta ri hi ya zı la rı nı bel ge le riy le des tek le mek

 E) De ğer ka zan mak 

8) Ni etzsc he, ki tap la rı en çok sa tan ve genç ku şa ğı 
hep elin de tut ma yı bi len bir fi lo zof tur. Or ta ya sa-
nıl dı ğı ka dar uç dü şün ce ler at ma mış tır ama or ta-
ya at tı ğı dü şün ce le ri en uç nok ta ya gö tür mek ten 
ge ri dur ma mış tır.

 Bu par ça da ki al tı çi zi li söz le an la tıl mak is te-
nen aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Ele al dı ğı dü şün ce ler de sınır tanımaması

 B) Be nim sen miş dü şün ce le ri olum suz yön le riy le 
or ta ya at ma sı

 C) Ken di ne öz gü bir üs lup la ve öz gün dü şün ce-
le riy le ken di ni ka bul et tir me si

 D) O gü ne dek söy len me miş olan la rı kor ku suz ca 
söy le me si

 E) Söz oyun la rıy la es ki dü şün ce le ri ye ni gi bi 
söy le me si

9) Biz de Ya kup Kad ri’ye ge lin ce ye ka dar özel lik le 
ede bi yat ta ya pıt la ya ra tı cı sı, bir bi ri ne hiç ben ze-
me yen, ay rı şey ler dir. Her ya zar, ya ka lın ses çı-
ka ran bir cü ce ya da dü dük ses li bir dev di. Ni ce le-
ri yır tı cı bir kurt tu, ge ce le rin ka ran lı ğın da as lan la rı 
tak lit et ti; ni ce le ri leş yi yi ci kuş lar dı, ba har da bül-
bül ler gi bi öt tü. Ya kup Kad ri’de ise ya pıt ve ya zar, 
bir bi ri ne ay dın lık la rı ka rı şan iki me şa le dir.

 Bu par ça da al tı çi zi li söz le an la tıl mak is te nen 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Ya pıt la ya za rın ile ti le ri nin ör tüş me si

 B) Ya pı tın da ya za rın da dün ya yı bil gi len dir me si

 C) Ya pı tın ve ya za rın söy lem le ri nin ka rış ma sı

 D) Ya pı tın ve ya za rın ede bi ya tı mı za ön der lik et-
me si

 E) Ya pı tın da ya za rın da çok önem sen me si

10) Meh met Gün ye li, git ti ği ül ke le ri in san la rıy la bir lik-
te fo toğ raf lı yor, bun la rı ser gi li yor ve ki tap laş tı rı-
yor. Ge çen ay aç tı ğı Hin dis tan ser gi si nin de bir 
al bü mü nü ha zır la mış. Al bü mün gi riş ya zı sı nı ya-
zan Çer kes Ka ra dağ’a ka tıl ma mak müm kün de-
ğil: “Meh met Gün ye li Hin dis tan’ı bir Ba tı lı fo toğ-
raf çı gi bi de ğil, Do ğu lu ah bap la rı na ba kar gi bi 
fo toğ raf lı yor.”

 Bu par ça da al tı çi zi li söz le an la tıl mak is te nen 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Sa nat çı nın fark lı sı nıf tan in san lar la bir ara ya 
gel mek ten mut lu ol du ğu

 B) Hin dis tan fo toğ raf la rı nın re sim ka dar can lı ve 
ba şa rı lı ol du ğu

 C) Hin dis tan’ı bel ge le me ye ça lış ma dı ğı, or da 
ya şa nan la rı pay la şan bir ta nık lık la ak tar dı ğı

 D) Hin dis tan’ı mo dern tek nik ler le de ğil, es ki ama 
da ha sa nat sal bir yön tem le an lat tı ğı

 E) Hin dis tan lı in san la rın ya şam ko şul la rı nın ağır 
ol du ğu nu bi le rek on la ra sev giy le yak laş tı ğı
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CÜMLENİN ANLAMI TEST 8TYT
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşün-

ce değişik sözlerle dile getirilmiştir?

 A) Sözü dallandırıp budaklandırmış, gereksiz 
sözcüklerle doldurmuştur.

 B) En koyu umutsuzluğun içinde bile bu umut-
suzluğu aşma yollarını aradım.

 C) Divan edebiyatı, altı yüzyıl önemini kaybet-
memiş, güçlü şairlerce temsil edilmiştir.

 D) Romanlarının dramatik yanlarını gizemli ve 
etkili bir hava içinde yansıtır.

 E) Onlar bu görevi başarmak için el ele vermek 
zorundadır.

2) "Gülü seven dikenine katlanır." atasözüyle nasıl 
bir kişiye öğüt verilir?

 A) Plansız, işe koyulanlara

 B) Yaşamayı sevenlere

 C) Macera peşinde koşanlara

 D) Yaşamın zorluklarını küçümseyenlere

 E) Yaşamın zorluklarına katlanmak istemeyen-
lere

3) (I) Ortak düşünce oluşturmak için insanların birbi-
rini dinlemesi çok önemlidir. (II) Edebiyat, tiyatro, 
resim gibi alanlardaki yenilikçi yapıtlar bu duygu-
sal destekten beslenir. (III) Birliktelik sağlam bir 
kimliğin oluşmasına da yardımcı olur. (IV) Güven 
ve destek, yaratıcı bir birliktelik sona erdikten 
sonra da sürebilmektedir. (V) De Beauvoir, 
Sartre'nin ölümünden sonra bile onun kendisine 
duyduğu inancı içinde taşıyordu.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisinde bir amaç söz konusudur?

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

4) (I) Asmalı Konak dizisinin filmi bu hafta vizyona 
girdi. (II) Film Amerika'da çekilmiş. (III) Oyuncuların 
dublajları dizidekinden oldukça farklı. (IV) Konuş-
malardaki doğallığa rağmen ses tonlarındaki farklı-
lık izleyiciyi rahatsız ediyor. (V) Bu filmin gerçek 
başarısı senaryodaki titizlikten kaynaklanıyor. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde hem olumlu hem olumsuz yargı vardır?

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

5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Hem gerek-
siz hem de gerçekleştirilmesi hayale bile sığma-
yan şeylerle uğraşılmamalıdır." anlamındadır?

 A) Göğe direk, denize kapak olmaz.

 B) Emek olmadan yemek olmaz.

 C) Biri bilmeyen bini hiç bilmez.

 D) Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz.

 E) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

6) (I) Gençlik, önceki kuşaklardan bir şeyler istiyor. 
(II) Ama çocuklarımızın bizlerden istediklerini, 
rastlantı sonucu, kendimiz de farkında olmadan 
bazen verebiliyoruz onlara. (III) Bilmeden, rast-
lantı sonucu. (IV) Daha açıkçası, çoğu kez hiçbir 
şey veremiyoruz. (V) Hiçbir konuda yardım ede-
miyoruz onlara.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden başlanarak "özeleştiri" yapılmıştır?

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

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir "yakın-
ma" eleştirilmektedir?

 A) Çocuklarının sana bakmadığını söylemen 
doğru mu ya!

 B) Hem yardım istiyorsun hem de beni azarlıyor-
sun.

 C) Ben de çalıştığım halde benden ev işi bekli-
yorsun sen!

 D) Arkadaşlarının yanında beni yargılamaya 
hakkın var mıydı?

 E) Yemeklerimin güzel olmadığını bilmez miyim 
hiç ben!
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8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikinci yargı, 
birinci yargının gerekçesi durumundadır?

 A) Yeni gelen memur çok zeki değildi ama çok 
çalışıyordu.

 B) Sen daha büyük olduğun için ona göz kulak 
olmalısın.

 C) Yaşına rağmen her işini kendi görürdü çünkü 
kimsenin yaptığını beğenmezdi.

 D) Bu çiçekleri seveceğini umarak senin için 
kendi ellerimle topladım anneciğim.

 E) Yeni yıl partisi partisi yapılacak salonda şim-
diden hazırlıklara başladık.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "neden - so-
nuç" ilişkisi vardır?

 A) Yüreğim yalnızlıktan üşüdükçe kendime bilin-
mez yollar çizerim.

 B) Beni kendimden uzaklaştıran bu şehirden kur-
tulmak için çıktım yola.

 C) Seni görmek istemiyor, giderken söylediklerin 
çok zoruna gitmiş.

 D) Söylediklerimde haklı olduğuma inanırsan 
mutluluğu yakalarsın.

 E) Seni ne zaman görsem eski günlerimizi hatırlı-
yorum.

10) Aşağıdakilerden hangisi bir "tanım" cümlesi-
dir?

 A) Günlük, bir iç dökme ihtiyacından doğmuştur.

 B) Günlük, içten bir üslupla yazılır.

 C) Günlüte; yazar, düşüncelerini ve duygularını 
hayattaki gerçekleri değiştirmeden anlatır.

 D) Günlük, gözlem, izlenim, duygu ve düşünce-
lerin günü gününe yazılmasıyla oluşan yazı-
dır.

 E) Günlükler, günü gününe yazılır.

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir nite-
lik taşımaktadır?

 A) Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı sonrası 
kuşağının romancılarındandır.

 B) Halide Edip, Rıza Tevfik'ten felsefe ve sosyo-
loji dersleri almıştır.

 C) Halide Edip, "Mor Salkımlı Ev" kitabında anı-
larını anlatmıştır.

 D) "Ateşten Gömlek" Halide Edip'in Kurtuluş 
Savaşı'nı romanlaştırdığı eseridir.

 E) Halide Edip, bir dönemin en başarılı kadın 
yazarıdır.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir "koşul" içer-
mektedir?

 A) Hazırladığınız proje, önümüzdeki günlerde 
yapmak istediğimiz işler için uygun değil.

 B) Projenizdeki eksiklikleri gidermek için onun 
üzerinde biraz daha çalışmanız gerektiğini 
düşünüyoruz.

 C) Projeniz titizlikle hazırlanmış ancak projeniz-
de birtakım eksiklikler göze çarpıyor.

 D) Birkaç ay sonra projenizi kurulumuza yeniden 
sunabilirsiniz.

 E) Kurulumuz projenizi beğenirse onu hemen 
uygulamaya geçirebiliriz. 

13) Nurullah Ataç, "Bir eserde anlattım iyiyse her şey 
iyidir." demiş.

 Sanatçı, bu sözüyle eserlerin hangi özelliğini 
belirtmek istemiştir?

 A) Üslubun önemli olduğu

 B) Konuya uygun biçimin bulunması gerektiği

 C) Seçilen konunun eserin değerini belirlediği

 D) Anlatımın akıcı olması gerektiği

 E) Anlatım biçiminin, konuyu belirlediği
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CÜMLENİN ANLAMI TEST 9TYT
1) (I) Bi ri le ri, ne ya zık ki es te tik adı na, mo dern ol ma 

adı na, bi ri le ri ne iç var sıl lı ğı mı zı bes le me yen, hat-
ta ne de di ği pek bel li ol ma yan “şi ir ler” yaz dır tı yor. 
(II) İn san cıl lı ğı bes le yen, iç dün ya mı zı do na tan  
60, 70 ve 80’ler den bir kaç şa ir kal dı. (III) On la rı 
da ga ga la ma ya, bi tir me ye ça lı şı yor lar. (IV) Ama 
iyi ki ge ri de ko ca man bir şi ir ge le ne ği miz var. 
(V) Bu yad sı na ma ya cak bir var sıl lık tır. (VI) Ben 
bu bi ri ki me gü ve ne rek aş kın da ya şam kav ga sı-
nın da şi ir den dış la na ma ya ca ğı nı dü şü nü yo rum 
şim di lik ke sin ti ye uğ ra mış bir du rum var, hep si o 
ka dar.

 Bu par ça da ki cüm le le rin han gi sin den baş la na-
rak ya za rın umut lu ol du ğu an la mı çı ka rı la bi lir?

 A) II B) III C) IV D) V E) VI

2) Aşa ğı da ki ler den han gi sin de "bir iş ten kaç mak" 
an la mı var dır?

 A) Yan tut tu ğu, mi mik le rin den bi le an la şı lı yor du.

 B) Onun yap tı ğı yan lış lar ya nı na kal maz dı.

 C) Yan göz le kom şu nun in cir ağa cı nı iz li yor du. 

 D) Ba şa rı sız lı ğın ko ku su nu alın ca hep yan çi zer di.

 E) Kaç yıl dır hiç bir iş te de di kiş tut tu ra ma dı.

3) (I) Ye ni den dı şa rı çı kı yo rum. (II) Işık lar için de bir 
tren ters yön de ge çip gi di yor. (III) İçim de ki o 
uzak lık  duy gu su nun ye ni den dep reş ti ği ni du yu-
yo rum. (IV) Ben has ret le ri, ka vuş ma la rı sev di ğim 
ka dar tren le ri de se vi yo rum, di yo rum ken di ken di-
me. (V) İçi min en uza ğı na çiz di ğim gur bet le re 
tren le gi de ce ğim bun dan son ra. 

 Nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin de "göz le-
me" yer ve ril miş tir?

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

4) (I) Ün lü Rus ya zar Tols toy’un “Kor kunç İvan” ya-
pı tı Sov yet ede bi ya tı nın en il ginç ör nek le rin den 
bi ri. (II) 16. yüz yıl Rus ya’sın dan bir pa no ra ma 
sun muş bu ya pı tın da ya zar. (III) Bu pa no ra ma yı 
ve ri rken de il ginç bir yol iz le miş ve ken di dü şün ce-
le ri ni de ya lın bir dil le an lat mış. (IV) Ki tap, film le re 
de il ham kay na ğı ol muş. (V) Zevk le oku ya ca ğı nız 
ke sin, he nüz oku ma dıy sa nız eğer.

 Bu par ça da nu ma ra lı cüm le ler in han gi sin de 
hem içe rik ten hem de üs lup tan söz edil miş-
tir?

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

5) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de za man öge-
si vur gu lan mış tır?

 A) Bod rum ta ti li nin son gü nün de yakın koy la rı 
do laş tık.

 B) Ay ışı ğı, zey tin ağaç la rı nın yap rak la rı na vur muş.

 C) Sa bah le yin bi ze gö rün me den ye ni işi ne git miş.

 D) Yaş lı gar son, alı şık ol du ğu bir bi çim de ba şı nı 
eğ di.

 E) Ki ta bın ikin ci bas kı sı yir mi beş yıl son ra ya pıl mış.

6) Ah ken di ni ile ri dü şün ce li sa nan lar! Ne ka dar ge-
ri ler de dur duk la rı nı bir bil se ler!..

 Bu cüm le  de aşa ğı da ki ler den han gi si vur gu-
lan mak ta dır?

 A)  Acı ma  B) Ba şa kak ma 
C) Öf ke len me   D) Kü çüm se me   

              E) Kay gı lan ma
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7) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si, söy le ye nin ki şi-
sel dü şün ce si de ğil dir?

 A) Yur du mu zun gü ne yi kı şın da çok so ğuk ol ma-
dı ğın dan  tu rist en çok bu böl ge ye akar.

 B) Türk ede bi ya tı nın bir çok ala nı nı yüz yıl lar dan 
be ri Fu zu li ka dar et ki le miş şa ir pek az dır.

 C) Oku mak, haz duy ma ya, zih ni mi zi süs le me ye 
ve yet kin li ği mi zi art ır ma ya ya rar.

 D) Dev let adam la rı ge lir, ge çer; ulus la rın ya şa-
mın da iz le ri ka lı cı olan, öğ ret men le rin el le ri dir. 

 E) İyi in san baş ka la rı nı se ver fa kat kim se ye dal-
ka vuk luk et mez.

8) Ne ya zık ki bü yük suç la rın ço ğu, kü çük suç lar 
ka pa tıl ma ya ça lı şı lır ken iş le nir. 

 Bu cüm le den aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si 
çı ka rı la bi lir?

 A) Suç la rı kü çük ya da bü yük ola rak ayır mak 
yan lış tır.

 B) Kü çük su çun da bü yük su çun da ce za sı ay nı 
ol ma lı dır.

 C) Bü yük suç lar iş le miş olan lar her an baş ka 
suç lar da iş le ye bi lir.

 D) İn san la rın kü çük yan lış la rı ba zen da ha bü yük 
yanlışların başlangıcı olur.

 E) Ba zen in san lar far kın da ol ma dan da kü çük 
suç lar iş le ye bi lir.

9) Ba na bir ya lan cı gös te rin iş te si ze bir hır sız di ye yim.

 Bu öz de yiş te asıl an la tıl mak is te nen aşa ğı da-
ki ler den han gi si dir?

 A) Ger çek le rin sak lan ma sı da bir tür hır sız lık tır.

 B) Her hır sız, as lın da bir ya lan cı dır.

 C) İn san lar, ne olur sa ol sun doğ ru yu söy le me li dir.

 D) Her kes za man za man za rar sız ya lan lar söy ler.

 E) Doğ ru yu yal nız ca hır sız lar sak lar.

10) Yazı yazmanın büyülü bir yanı vardır ve hiç kim-
se şimdiye değin onu başkasına aktarabilecek bir 
formül bulamamıştır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle 
aynı anlamdadır?

 A) Yazı yazmak özel bir birikim ve sezgi gücü 
ister.

 B) Yazı yazmanın büyülü yönü, her yazarın ken-
di duygularından kaynaklanır.

 C) Yazı yazmanın öğretilemeyen ve öğrenileme-
yen bir özelliği vardır.

 D) Yazarı yazmaya iten, yazı yazmanın büyülü 
ve bilinmeyen çekiciliğidir.

 E) Yazı yazmanın bugün bilinmeyen sırları her 
sır gibi gelecekte çözülecektir.

11) (I) Ya şa mın ölüm den ay rı ol ma sı müm kün de ğil. 
(II) Ya şam ol ma yın ca ölüm de ol ma ya cak.  (III) 
Gök yü zün de ki en bü yük yıl dız dan tu tun da yer-
yü zün de ki en kü çük zer re ye ka dar her şey er ya 
da geç öle cek. (IV) Taş lar, bit ki ler, in san lar, hay-
van lar, eş ya lar... (V) Ama yer yü zü son suz ev ren-
de ka yıt sız ca dö nü şü nü sür dü re cek. (VI) Ya ni 
son suz lu ğa uza nıp gi de cek.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le ler den han-
gi si, ken din den ön ce ki cüm le nin bir ögesinin 
örneklemesidir?

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

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir ola sı lık 
söz ko nu su de ğil dir?

 A) Bu ge zi ye sa nı rım yal nız gi de ce ğiz. 

 B) Çok ça lış tı, so ru la rın hep si ni ya nıt la mış ol ma lı.

 C) Bir kaç gün için de tüm ça lış ma lar bi ti ril me li dir.

 D) Ar ka daş la rı nı bu la ma yın ca çok üzül müş tür. 

 E) Er ken den yat tı, çok yor gun ol ma lı.

CÜMLENİN ANLAMI
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1) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de "işe bü tün gü cüy le 
gi riş me ye ha zır lan mak" an la mın da bir de yim 
var dır?

 A) Eli ni biraz ça buk tut, top lan tı ya geç ka lı yo ruz.

 B) Dü ğü ne bir an ön ce ye ti şe bil mek için iki aya-
ğı mı zı bir pa bu ca sok tu.

 C) Her şe yin sı ra sı var, su yu gör me den pa ça la rı 
sı va ma.

 D) Ta til den dö nün ce, pa ça la rı sı va yıp ön ce evi 
te miz le dik.

 E) Bi raz da ha di şi ni sı kar san bu so run lar da çö-
zü lür.

2) I. Ye şil ka za ğı nı bir kaç gün lü ğü ne ba na ve re bi-
lir mi sin?

 II. Bü tün bun la rı ona ben mi söy le mi şim?

 III. Ha ni, si ne ma ya be ni de gö tü re cek ti niz?

 IV. Se nin al dı ğın şe yi be ğen mez olur mu yum?

 Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cüm-
lelerin biriyle ilişkilendirilenmez?

 A) Red det me B) Si tem

 C) Piş man lık  D) Onay la ma

       E) Ri ca

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de fark lı bir gö-
rüş di le ge ti ril miş tir?

 A) Söz sa nat la rı, bir sa nat çı için ge rek li dir çün kü 
sa nat çı nın an la tım gü cü nü ge liş ti rir.

 B) Ede bi sa nat tan yok sun bir şi ir yağ sız, tuz suz 
bir ye me ğe ben zer.

 C) Her şe yin ol maz sa ol maz ko şu lu var dır, şi irin-
de ol maz sa ol maz ko şu lu ede bi sa nat lar dır.

 D) Sık sık ede bi sa na ta baş vur mak tu zu faz la olan 
bir ye me ğe ben zer, ya ni şi iri an la şıl maz kı lar.

 E) Söz sa nat la rı duy gu ve dü şün ce le ri et ki li kıl dı-
ğı için ge rek li dir.

4) Bi re yin ken di ha re ket le rin den ken di ni so rum lu 
kıl ma sı, ay nı za man da bi re yin ken di öz gür lük 
ala nı nı da be lir le me si an la mı na ge lir.

 Bu cüm le, an lam ca aşa ğı da ki ler den han gi si-
ne en ya kın dır?

 A) Öz gür in san, dav ra nış la rı nı baş ka la rı na za rar 
ver me ye cek bi çim de sı nır lar.

 B) Bi re yin ya şa dı ğı top lum, bi re yin ki şi lik ya pı sı-
nın be lir le yi ci si dir. 

 C) Bi rey sel bek len ti ler, öz gür lü ğün ol ma dı ğı ül-
ke ler de ger çek leş mez.

 D) Top lu mu na kar şı so rum lu luk du yan bi rey, 
ken di ni ye ni le ye cek tir. 

 E) Bi rey le rin bir bir le riy le olan ile ti şim tarz la rı 
gün den gü ne de ğiş mek te dir. 

5) "Se ni ara dı mı ki be ni de ara sın?" cüm le si ne 
"mi"nin kat tı ğı an la mı, aşa ğı da ki ler den han gi sin-
de "de" kat mış tır?

 A) Be ni gör dü de ba na se lam ver me di.
 B) Ço cuk kor ku yor da ora ya gi de mi yor.
 C)  Has ta öl dü de di ril di.
 D)  Gel sin de ne za man ge lir se gel sin.
 E)  Gel de bu sö ze inan!

6) "Ki mi ya pıt lar ya zıl dı ğı dil den baş ka bir di le çev-
ril di ğin de de ğe ri ni yi ti rir." 

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu cüm le de an la tıl-
mak is te ne ne an lam ca en ya kın dır?

 A) Her çe vi ri ya pıt ay nı ta dı ver mez.
 B) Her ya pı tın ken din ce bir an lam de rin li ği var dır.
 C) Çe vi ri, ya pıt la ra ye ni an lam lar ka zan dı rır.
 D) Ba zı ya pıt lar sa de ce ilk ya zıl dı ğı dil de ni te lik li dir.
 E) Ba zı ya pıt la rı baş ka bir di le çe vir mek ol duk ça 

güç tür.

CÜMLENİN ANLAMI TEST 10TYT
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7) Can dan lık bu la şı cı dır ne var ki onun baş ka la rı na 
biz den bu laş ma sı na fır sat ve re cek yer de, ço ğu muz 
onun bi ze baş ka la rın dan gel me si ni bek li yo ruz.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu cüm le ye an lam 
ba kı mın dan en ya kın dır?

 A) İç ten li ği ni yi ti ren gü cü nü de yi ti rir çün kü ben-
li ğin den uzak la şır.

 B) Can dan lık, bir iç açı lı şı dır; her in san da bu-
lun maz.

 C) İç ten dav ra nış la rı baş ka la rı na ak tar mak zor dur.

 D) Can dan or ta mın ya ra tı cı sı biz ola lım, onu 
baş ka la rın dan bek le me ye lim. 

 E) Can dan lık; sev gi do lu, gü ven li, ce sur ol ma yı 
ge rek ti rir.

8) Bu di ze ler de – – – – han gi yo la gi de ce ği ni bil me-
yen bir in sa nın şaş kın lı ğı var.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler-
den han gi si nin ge ti ril me si an lam ca en uy gun-
dur? 

 A) yol ağzına gelmiş,

 B) işini yoluna koymuş,

 C) yarı yoldan dönen,

 D) yolunu yordamını bilmeyen, 

 E) yol gözleyen,

9) Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi sin de, ikin ci yar-
gı, bi rin ci yar gı nın ne de ni du ru mun da dır?

 A) Bi raz din len mek is ti yor du, bu yüz den par kın 
ses siz kö şe si ni seç ti.

 B) Oku lu nu bu dö nem bi ti rin ce he pi miz çok se-
vin dik.

 C) Onun yok lu ğu da ya nı lır gi bi de ğil, ona has ret 
kal dık.

 D) So ka ğa çık mı yor, za ma nın da ye tiş tir me si ge-
re ken ödev le ri var.

 E) Sa bah ga ze te le ri ni al ma ya çık mış, yol da yağ-
mu ra ya ka lan mış tı.

10) Aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ka nı ni te li ği ta-
şı maz? 

 A) Gü nü müz de ye tiş kin ler le genç ler ara sın da ki 
uçu rum da ha da bü yük tür. 

 B) Bir kü çük ço cuk bah çe si, o sem ti bir den bi re 
uy gar laş tır dı.

 C) Ner de ya şam var sa ora da kar şıt lık, ner de 
kar şıt lık var sa or da ko mik lik var dır. 

 D) Mut lu luk, ben cil duy gu lar la coş mak ya da 
bun la rı ta şı mak de ğil dir.

 E) "Dost" der gi si nin ocak sa yı sın da ya za rı mız, 
"eleş tir me" söz cü ğü nü yo rum lu yor. 

11) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de  "uya rı" an la-
mı var dır?

 A) Bu sa at ten son ra gel se de ye tiş ti re mez.

 B) Elin de ki ni bi ti re cek de bi zim ki ne baş la ya cak.

 C) Bu kez gö zü nü aç da iyi bir ar ka daş bul. 

 D) Cu mar te si gü nü o ça lış maz mış da kim ça lı şır-
mış? 

 E) Çok dü şün müş de ka ra rı nı ver miş.

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de, ey le min bir-
den çok ya pıl dı ğı ke sin dir?

 A) Bu ki ta bı da oku ya cak mı sın?

 B) Bir da ha ki se fe re onun la bu ra da bu lu şa ca ğız.

 C) Ye ni işin de da ha ba şa rı lı ol ma sı ge re kir. 

 D) Bu gün kü ça lış ma la rı nı da ta mam la dı. 

 E) Ge le cek yıl da ora ya git me yi düşünüyoruz.

CÜMLENİN ANLAMI
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1) Ne ka dar akıl lı olur sak ola lım, bi zim ku ra ca ğı mız 
bir ca me kân da ye ti şe cek in san, sa nat çı ola maz 
çün kü – – – –

 Bu cüm le, dü şün ce nin akı şı na gö re aşa ğı da-
ki ler den han gi siy le ta mam lan ma lı dır?

 A) in sa nın or ta mı nı ha zır la mak onun ya ra tı cı lı ğı-
nı da var et mek an la mı na gel mez.

 B) bu du rum da in san kü çüm se nen, zor la nan bir 
ob je dir.

 C) sa nat çı ye tiş ti re ce ği miz de ğil, ye tiş ti re cek 
olan dır.

 D) bu dav ra nış bi ze herkesin onaylayacağı sa-
nat çıyı ge tir mez.

 E) an cak sa na tı ve sa nat çı yı cid di ye alan lar bü-
yük sa nat çı ye tiş ti re bi lir ler.

2) (I) Ya zar öy kü le rin de, ro man la rın da ya şa nan lar-
dan yo la çı kı yor sa on lar üze rin de oy na ma ma lı-
dır. (II) Yazarın ki mi ya şan mış ve her kes ta ra fın-
dan bi li nen an cak za man la unu tul muş olay la rı 
çar pıt ma dan ver me si ge re kir. (III) Ya zar, geç miş-
te ya şa nan, ar tık ta rih ol muş bir za man da ki olay, 
du rum, ki şi ve yer an la tım la rın da doğ ru bir ta nık 
ol ma lı dır. (IV) Eser le rin de an la tım ku sur la rın dan 
uzak dur ma lı dır. (V) Oku ru et ki le mek için be tim-
le me le re de yer ver me li dir.

 Bu parçada nu ma ra lı cüm le ler den han gi si 
ken din den ön ce ki yar gı nın ge rek çe si du ru-
mun da dır?

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

3) (I) Cevdet Kudret'i anlatan anılar kitabını bitirinceye 
kadar hiçbir kitabı okumak istemedim. (II) Kitaptan 
edindiğim iyi izlenimlerle insanlarla olan ilişkilerimi 
yeniden gözden geçirdim. (III) Kitabın yazarı, 
Cevdet Kudret'i nasıl da sıcak, sevgi dolu anlatmış. 
(IV) Bugünlerde unutulmaya başlanan değerleri 
anımsatmış. (V) Özlü anlatımıyla idkkat çeken bu 
kitaptan yeni kuşağın öğrenmesi gereken güzel 
iletiler var.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde, övücü sözler kullanılmadığı halde 
övgü anlamı vardır?

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

   E) III veIV

4) (I) Gül mek, fiz yo lo jik de ğil, top lum sal bir olay dır; 
gül dür mek de öy le. (II) Gül me ce, top lum sal dü ze-
nin bi rey ler de, du rum lar da giz len miş “ko mik” 
öge si ni ya ka la yıp göz ler önü ne ser me ye ça lı şır. 
(III) Ya ni her ke sin gö re me di ği çe liş ki le ri, kar şıt lık-
la rı cım bız la tu tup ser gi ler. (IV) Top lum sal içe rik-
ten yok sun gül me ce, bo şa lım sağ la ma ya ya rar. 
(V) Oy sa dik ka ti bi le mek, hoş gö rü sı nır la rı nı ge-
niş let mek için dir gül me ce.

 Nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin de “gül me-
ce”nin ama cı ve ril miş tir?

 A) I ve II B) I ve V C) II ve V

   D) III ve IV E) IV ve V 

5) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ay nı yargı 
de ği şik söz ler le yi ne len miş tir?

 A) İlk gü nün ba şı boş lu ğun dan ol sa ge rek, kı ya-
fet ler bi le uyumdan uzaktır, ola bil di ğin ce ren-
ga renk tir.

 B) Ki ta bın so nun da yer alan te şek kür bö lü mün-
den, ro ma nı nı zın yaz ma aşa ma sın da pek çok 
kay nak tan ya rar lan dı ğı nız an la şı lı yor.

 C) Ha ber mer ke zi nin top lan tı sın da her ser vis 
hem o gün iz le ye ce ği ru tin gün de mi hem dik-
kat çek mek is te di ği ha ber le ri söy lü yor.

 D) Sü rek li ye nil dik le ri ni dü şü nen ve ye nil gi le rin-
den hep baş ka la rı nı so rum lu tu tan in san la rın 
öcü nü alan kah ra man lar bu di zi ler de ya ra tıl dı.

 E) Bu di zi ler en kla sik bi çim de ki kov boy film le ri-
ne ben zi yor, kah ra man la rın da psi ko lo jik de-
rin lik yok.

6) (I) Mil li yet Sa nat der gi si nin 15 Mart sa yı sı nın özel 
bö lü mü “Okur Di yor ki...” baş lı ğı nı ta şı yor du.      
(II) Ki tap ve ki tap oku ma ko nu sun da ya pı lan 
araş tır ma lar dan ve so ruş tur ma lar dan il ginç so-
nuç lar çık mış. (III) Bu bö lüm de Fi liz Ay gün-
düz’ün, Üs tün Ak men’in, Sel çuk De mi rel’in ça lış-
ma la rı yer alı yor. (IV) “Ni çin Oku mu yo ruz?” 
so ruş tur ma sı na on beş sa nat çı ka tıl mış. (V) Bu 
so ru ya ya nıt ve ren ler ge nel lik le umut suz.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le le ri nin han gi 
iki sin de öz nel bir yar gı söz ko nu su dur?

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

   D) II ve V E) III ve V
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7) (I) Ödül al mak, se vin di ri ci ol du ğu ka dar kor ku tu-
cu da ol ma lı. (II) Ödül ler, ya za rın son ra ya za cak-
la rı na bek len ti ler le do lu bir ba kış açı sıy la ba kı la-
ca ğı nın ha ber ci si dir. (III) Ödü lün en önem li iş le vi 
de ya za ra hu zur de ğil, hu zur suz luk yük le me si dir. 
(IV) Ki mi ödül ler, yet kin ya zar la rın, yıl la rı na, eme-
ği ne ya pı lan bir tür il ti fat tır. (V) Ödü lün asıl iş le vi, 
ya za rın ürü nün den çok, ken di si ne ya pıl mış na zik 
bir öv gü dür.

 Nu ma ra lan mış cüm le ler den han gi si kendin-
den ön ce ki cüm le nin ne de ni dir?

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

8) Me met Fu at, ken di si gi bi bir eleş tir men olan Nu-
ral lah Ataç için şöy le der: “Duy gu la rı dü şün ce le-
rin den bas kın dı.”

 Bu cümlede tır nak için de ve ri len cüm le için 
aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

 A) Kar şı laş tır ma ya pıl mış tır.

 B) Bir de ğer len dir me cüm le si dir.

 C) Olum suz bir yar gı içer me mek te dir.

 D) Dü şün ce bas kın ol say dı onay la ya ca ğı iz le ni-
mi ver mek te dir.

 E) Sö zü edi len ki şi nin kal bi bey ni nin önü ne geç-
mek te dir.

9) Aşa ğı da ki cüm le nin han gi sin de “be ğen me” 
söz ko nu su dur?

 A) Ya zar, ya pıt la rın da top lum sal so run la rı yan sı-
tı yor.

 B) Sa nat çı son ro ma nın da kah ra man la rı nı çı kar-
cı, asa lak in san lar dan seç miş.

 C) Bu sa nat çı nın ya pıt la rı nı eleş tir men le rin bir 
kıs mı be ğe nir ken bir kıs mı sı ra dan bu lu yor.

 D) Şa ir duy gu la rı nı ya lın bir dille ak ta rır ken iyim-
ser ve se ve cen bir ta vır ser gi li yor.

 E) Ya za rın ilk öy kü le rin de bir ku ru luk, bir tek dü-
ze lik gö rü lü yor.

10) İl han Berk: Ye ral tı dil le riy le ya zar şa ir ler, der; bu 
yüz den kaz mak ge rek.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu cüm le de an la tıl-
mak is te ne ne en ya kın dır?

 A) Şairlerin anlatmak istediklerini tam olarak an-
layamayız.

 B) Şairler, anlam kapalılığı yaratmaktan hoşnut 
olurlar.

 C) Şairlerin ne demek istediklerini anlayabilmek 
için sözcüklerin derinliğine inmek gerekir.

 D) İlhan Berk’e göre şiirde anlam aramak boşu-
na bir uğraştır.

 E) Şairlerin kullandığı yeraltı dili içinde çıkılma-
yacak gizlerle doludur.

 
11) (I) 1960'tan sonra radyo oyunları da yazdı ve 

edebiyat tarihine yönelik çalışmalarıyla titiz bir 
araştırmacı olarak belirdi. (II) Edebiyatımızda 
İsimler Sözlüğü, türünün en güvenilir, kaynak ni-
teliği taşıyan örneğidir. (III) Necatigil'in şiiri, gelişi-
mini iki aşamada sürdürür. (IV) Önceleri büyük 
kentteki orta halli insanın sıkıntılı ve tetidrgin ya-
şamını dile getirir. (V) Kendine özgü söz dağarcı-
ğı ve titiz bir işçiliğe dayanan söyleyişiyle dikkati 
çeker.

 Numaralanmış cümlelerden hangisinde tanıtı-
lan yazarın eserlerindeki anlatım özelliğine 
yer verilmiştir?

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

12) (I) Klarnet, halk deyişiyle "gırnata" uzun yıllar hor 
görüldü. Türkiye'de. (II) "Meyhane çalgısı" olarak 
algılanıp küçümsendi, bu yüzden bırakın "ince 
saz'a" girmeyi, normal enstrümanlar arasına bile 
alınmadı. (III) Sahne dizilişinde en arkada, ses 
olarak hep en sonda yer aldı. (IV) Daha çok dü-
ğünlerde ve eğlence programlarında kullanıldı. 
(V) Genellikle düğünlerde kullanıldığından hafif 
saz olmaktan kurtulamadı.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenleren hangisi yanlıştır?

 A) I. cümlede toplumun bir algısından söz edil-
miştir.

 B) II. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte veril-
miştir.

 C) III. cümlede sözü edilen müzik aletinin sahne-
deki yeri belirtilmiştir.

 D) IV. cümlede kullanıldığı yerle ilgi açıklama 
yapılmıştır.

 E) V. cümlede bu sazın hafif olmasının geniş bir 
kullanım alanı yarattığı belirtilmiştir.
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1) (I) Bü tün bir ül ke genç bir ka dı nın üze ri ne odak-
lan dı. (II) Za af la rı nı ka pat mak, ken di ni ba ğış la-
mak, da ha sı ken di ni be ğen mek için bu lun maz bir 
fır sat tı bu. (III) Bu fır sa tı ka çır ma dı. (IV) Bü tün 
ül ke Sü rey ya Ay han’la koş tu ma ra to nu. (V) 
Türkiye bu gö ğüs ka bar tan Türk’le bir tür lü ya tış-
tı ra ma dı ğı o ek sik lik duy gu su nu ka pat ma ya ça-
lış tı.

 Bu par ça da I. cüm le de söy le ne nin ne den le ri 
nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi le rin de açık-
lan mış tır?

 A) II ve III B) III ve IV C) II ve IV 
  D) II ve V  E) IV ve V

2) (I) "Başka Ateşler" Latin Amerikalı kadın hikaye-
cilerden on dördünün öykülerinden seçme ile 
oluşturulmuş bir antoloji. (II) Başka ülke yazınla-
rını tanımak için antolojilere başvurmak iyi bir yol. 
(III) Hele söz konusu "başka ülke"ler dilleriyle, 
kültürleriyle, tanıtım etkinleriyle "komşu kapısı" 
sayabildiklerimizden değilse... (IV) Gerçi son on 
yıl içinde Latin Amerika yazınından dilimize epey-
ce yapıt çevrildi. (V) Onlar da pek yabancımız 
değiller artık.

 Bu parçada yazar, Latin Amerika yazınının 
(edebiyatının) artık yabancı olmamasının ne-
denini numaralanmış cümlelerin hangisinde 
belirtmektedir?

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

3) Ma sa nın uç ta ra fın da ki ye rim den onu in ce le me ye 
ko yul dum: (I) Gü neş te yan mış, kı zıl de ri li le rin ki ni 
an dı ran bir yüz, kır laş mış saç lar... (II) Çı kık el ma-
cık ke mik le ri, in ce bir bu run, so yut ve cid di ama 
iç sel key fi ni ve mu zip li ği ni ele ver me ye her an 
ha zır gü zel yü zü... (III) Göz le ri ko yu kah ve ren gi 
ve bir ku şun  göz le ri ka dar par lak tı. (IV) So yut dü-
şün me alış kan lı ğı olan lar da sık ça rast la nan tür-
den bir ba kı şı var dı. (V) İn ce par mak la rı nı, önün-
de ki bar da ğın ke na rın da kü çük ha re ket ler le 
do laş tı rı yor du.

 Bu parçadaki nu ma ra lan mış cüm le le rin han-
gi le rin de ben zet me den ya rar la nıl mış tır?

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

   D) II ve IV       E) I ve III

4) Şu ana, kadar en güzel şiirimi yazdığıma inanmı-
yorum bu nedenle– – – –

 Bu cümlenin sonuna, aşağıdakilerden hangi-
sinin getirilmesi uygun olmaz?

 A) sürekli bir arayış içindeyim.

 B) bir önceki şiirimi aşmanın derdindeyim.

 C) mükemmelin avına çıktım diyebilirim.

 D) henüz şiir serüvenime nokta koymuş değilim. 

 E) sözcüklerin yetersiz olduğunu düşünüyorum.

5) (I) "Komşu Köyün Delisi" köy yaşamının kenti gö-
züyle irdelendiği bir oyun. (II) Üniversitede psikolo-
ji eğitimi gören Levent, köy yaşamını yerinde gör-
mek ve köy insanını yakından tanımak için 
Çavundur Köyü'nün kadrolu delisi olmaya karar 
verir. (III) Oyun bunun üzerinde ilerlerken politika, 
aşk, sosyoloji ve dansla renklendirilmiş. (IV) Yazar 
"yerel ağız" kullanımında yönetmeni serbest bıra-
kınca, yönetmen de Ege ağzını seçmiş ve bu, 
oyuna ayrıca bir içtenlik katmış. (V) Oyuncular 
kendileri eğlenirken seyirciyi de eğlendirerek iyi bir 
güldürü sergiliyorlar.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde üslupla ilgili bir yargı vardır?

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

6) (I) Bugüne kadar Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş 
14 bin kadar yazılı eserin kaydını tuttu. (II) Öğrenme 
aşkını mesleğiyle sınırlı tutmadı. (III) Çeşitli yayı-
nevlerinde yayın danışmanlığı yaptı. (IV) Birçok 
felsefe ve aracılık kitabının yayımlanmasına aracı-
lık etti (V) "Altay Türklerinde Ölüm", "Çin Simgeleri 
Sözlüğü" gibi çeviriler dahil, 82 kitaba, 321 yayına 
imzasını attı.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cümlelerden han-
gisiyle "Yeni bilgiler kazanma tutkusuyla kendi 
alanının dışında farklı işlere de el attı." cümlesi 
arasında anlamcı bir ilişki kurulabilir?

 A) I B) II C) III D) IV   E) V
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7) (I) İyi bir eleş tir men de ğer len dir me le rin de nes nel 
ol ma lı dır. (II) Da ha sı ay dın ol ma nın, er dem li ol-
ma nın da bir ko şu lu dur bu. (III) Ben eleş tir me nim 
di ye or ta ya çı kan la rın ço ğu, ken di dün ya gö rü şü-
ne, ken di zev ki ne uy ma yan bir yapıtı yer den ye re 
vu ru yor. (IV) Bu nu, her han gi bi ri ya da sı ra dan bir 
okur yap sa bu, bel ki do ğal kar şı la na bi lir. (V) Oy-
sa eleş tir men, ken di ni eleş ti ri le ri nin dı şın da tut-
ma lı dır.  

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le ler den han-
gi le ri an lam ca en ya kın dır?

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

   D) IV ve V E) I ve V

8) (I) Röportaj yaptığım kişileri, milyonlarca okuyucu 
için konuşturuyorum. (II) Bu nedenle onları iyi 
konuşturmak zorundayım. (III) Bunu başarabil-
mek için o kişiyi çok iyi tanımam gerekir. (IV) 
Bunun için de günlerce, bazen haftalarca süren 
araştırmalar yapıyorum. (V) Konuğumun karşısı-
na işimi şansa bırakarak oturamam. (VI) 
Konuşmanın ipleri benim elimde olmalıdır.

 Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde 
yazar, röportajı kendisinin yönlendirdiğinden 
söz etmektedir?

 A) II B) III C) IV D) V E) VI

9) Ya pı tı nız da bir ci na ye ti, ana to mi der si ne çe vir-
miş si niz.

 Böy le di yen bir eleş tir men, ya za ra aşa ğı da ki-
le rin han gi si ni söy le mek is te miş ola bi lir?

 A) Ya pı tı nı zı ya zar ken ger çek le ri fark lı yo rum la-
ma yı bil me li si niz.

 B) Ya şa ma kö tüm ser ba kan ya pıt lar yaz ma ma lı-
sı nız.

 C) Ya pıt la rı nız da bil gi ni zi de ğil ya ra tı cı lı ğı nı zı 
kul lan ma lı sı nız.

 D) Genele açık yazılarınızda öz nel an la tım dan 
ka çın ma lı sı nız.

 E) An lat tı ğı nız olay la rın me kân la rı nı da be lirt me-
li si niz.

10) (I) Âşık Vey sel’e ka dar âşık lar di yar di yar ge zip 
hal kın dert le ri ni din ler di. (II) Onlar bü yük  bir sev-
da yı, fe la ke ti, do ğal afe ti an la tır lar dı. (III) Âşık 
ge le ne ği nin ye ri ni ba sın, te le viz yon al dı bu gün. 
(IV) Âşık ge le ne ği ya vaş ya vaş so na eri yor. 
(V) Hat ta di ğer ano nim ürün le rin de gi de rek yok 
ola ca ğı nı sa nı yo rum ben. 

 Bu parçada “âşık ge le ne ği nin yok ol ma sı nın ne-
de ni” han gi cüm le de be lir til miş tir?

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

11) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si bir öne ri içer-
mek te dir?

 A) Türk ede bi ya tı nın bi yog ra fi ala nın da yok sul 
ol du ğu nu söy le ye bi li riz.

 B) Bu ya pıt sa ye sin de, bu ko nu da ça lış ma ya pan 
araş tır ma cı la rın da iş le ri ol duk ça ko lay laş tı.

 C) As lın da bil gi ye ulaş mak ko lay de ğil dir; in sa-
nın yıl la rı nı alır.

 D) Araş tır ma gö rev li le ri nin, ta ri hte iz bı rak mış 
ki şi ler hak kın da tez ler ha zır la ma la rı ede bi ya-
ta can lı lık ge ti re cek tir.

 E) Böy le bir ça lış ma da ha ön ce de ya pıl ma ya 
ça lı şıl dı; ama bun da ba şa rı lı olu na ma dı.

12) (I) Hil mi Zi ya Ül ken, et ki le yi ci bir mi ma ri si olan 
Bağ dat’a git miş. (II) Cad de le rin iki ya nın da sü-
tun lu ve üs tü ka pa lı kal dı rım lar, yük sek mi na re li 
ca mi ler... (III) Bağ dat’ta ki ya pı lar da ki Os man lı 
mi ma ri si ne ben zer lik onu faz la şa şırt ma mış. 
(IV) Çün kü, Bağ dat’ta ki bü yük bi na la rın hep si 
Os man lı dö ne mi nin va li si Mit hat Pa şa ta ra fın dan 
yap tı rıl mış. (V) Gez dik le ri üni ver si te bi na sı nın 
he nüz bir bü tün lük ka zan ma dı ğı nı gör müş Ül ken. 
(VI) Bu ken tin ken di si ni çok et ki le di ği ni uzun 
uzun an lat mış ki ta bın da.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi si 
ken din den ön ce ki cüm le de be lir ti len yar gı yı 
ör nek le mek te dir?

 A) II B) III C) IV D) V E) VI
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