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7.         

Bu skeçi daha önce de izlemiştim sanırım.

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 
 A) Oyun  B) Seyretmek
 C) Çerçeve  D) Hissetmek

8. 
Podyumda birbirinden güzel elbiseler sergilendi.

1 2 3                  
  

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük Türkçe 
değildir?

 

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

9. 1. Ufacık çocuk, boyundan büyük işlere kalkışıyor.
 2. Lisans mezunu bir kişiyi işe almışlar.

 3. Yol boyunca alçacık evler vardı.
 4. Son gördüğümde küçücük bir çocuktu.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
Türkçesi dururken yabancı sözcük kullanılmıştır?

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

10. 

Jenerik

Endeks Tanıtım Agresif

Maç Duble

 

 Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

11. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

 Aşağıdaki  cümlelerden hangisinde bu uyarı 
dikkate alınmamıştır?

 A) Kısa zamanda bir fenomen olmuştu.
 B) Aradan ne kadar süre geçti, bilmiyorum.
 C) Balkonumuz çiceklerle örülüydü.
 D) Bu bölgede yeni kazı çalışmaları yapılacak.

12. I. Dizayn: Tasarım
 II. Frikik: Serbest vuruş
 III. Periyot: İzlemek
 IV. Markaj: Tutmak

 Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

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

2. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

1. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 A) Periyot - Dönem
 B) Light - Hafif
 C) Çekap - Tam takım
 D) Digital - Renkli

2. 

Podyuma çıkarken ayağı pedala takıldı ve

yere düştü.         

 Bu cümlede kaç yabancı sözcük kullanılmıştır?

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

3. 1. Başkanın aracına eskortluk eden bir araba vardı.
 2. Global ölçekte iklim değişimleri yaşıyoruz.
 3. Yarınki karşılaşmanın sonucunu kimse bilemedi.
 4. Herkes dersin sonunu merak ediyordu.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
yabancı sözcük kullanılmıştır?

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

4. 
Hosting İletişim

Jakuzi İllüzyon

Kombinasyon Kompleks

 Yukarıdaki tabloda kaç yabancı sözcük kullanıl-
mıştır?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

5. * Sponsor
 * Etap
 * Agresif

 Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda verilen 
yabancı sözcüklerden birinin Türkçe karışılığı 
yoktur?

 A) Yarışmanın ikinici basamağında elendik.
 B) Dürüstlük değer biçilmez bir hazinedir.
 C) Bu programın destekleyicisi ünlü bir firmaydı.
 D) Her zaman böyle saldırgan tutumlar sergiliyor.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 A) Polemik - Dalaşma 
 B) Reel - Gerçek
 C) Sempati - Soğukluk
 D) Prestij - İtibar

Kazanım No: T.6.2.7 - T.6.4.12

3.
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7. * Toplantıdan önce yöneticilere brifing verdi.
 * Annemin yeni aldığı blender bozulmuştu.
 * Defans oyuncuları çok iyi oynuyordu.

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen 
cümlelerde geçen yabancı sözcüklerden birinin 
Türkçe karşılığı değildir?

 A) Yardımcı  B) Savunma
 C) Bilgilendirme D) Karıştırıcı

8. Aşağıdakilerin hangisinde  “hesap belgesi” 
sözcüğünün yerine yabancı bir  sözcük 
kullanılmıştır?

 A) Dereceye girenlere birer plaket verildi.
 B) Parasını yatırdıktan sonra dekont aldı.
 C) Burada her şeyin astronomik fiyatları vardı.
 D) Bizimle kısa bir anekdot paylaştı.

9. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 
A) Animasyon ➝ Canlandırma

B) Online ➝ Çevrim içi

C) No-frost ➝ Karlanmaz

D) Star ➝ Görüntü

10. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçesi dururken 
yerine kullanılmış yabancı bir sözcük vardır?

 A) Olanlarla ilgili kimsenin bilgisi yoktu.
 B) Bu güzel manzara karşısında büyülenmiş 

gibiydik.
 C) Fikirlerini bu şekilde empoze etmeye çalışıyor.
 D) Benimle görüşmeden oraya gitmeyin.

11. 
İzolasyon Düşürüm

Çıkış Dizaynır

Dekoder Korumak

 Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

 A) 3  B) 4 C) 5 D) 6

12. 

Gazeteciler gün sonunda bir araya gelerek 
deklarasyon yayımladılar.

 Bu cümlede aşağıda verilen sözcüklerden 
hangis in in  yer ine  yabancı  b i r  sözcük 
kullanılmıştır?

 A) Düşünce  B) Bildirge
 C) Özet  D) Yönetim

3. Test
YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI - 2
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Aşa ğı da ki  cüm le le rin han gi sin de al tı çi zi li söz cük 
te mel an la mıy la kul la nıl mış tır?

  
 A) İnce sözler söylerdi hep.

 B) Bugün havamda değilim.

 C) Onun gölgesinde yaşıyor.

 D) Zıpkınla denize daldı.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “soğuk” sözcüğü mecaz 
anlamda kullanılmıştır?

 A)
Bütün gün soğuktan titredi.

Böyle soğuk davranmaya devam
ederse arkadaşlarını kaybedecek.

Hava her geçen gün biraz daha 
soğuyor.

İçtiğim çorba soğuktu.

B)

C)

D)

3. 

Sokağın başına 
yeni bir kırtasiye 
açılmış.

 Arif’in cüm le sin de ki al t› çi zi li söz cük yan an la m›y la 
kul la n›l m›fl t›r.

 Aşağı da ki cümlelerin han gi sin de ay nı yol la yan 
an lam ka zan mış söz cük var dır?

 A) Ço cu ğun an ne si çok sert bi ri ne ben zi yor.

 B) S› nav dan yük sek pu an al›n ca umut la r› ye ni den 
ye fler di.

 C) Yu mu fla c›k ko nufl ma s›y la he pi mi zi bü yü le di.

 D) fii fle nin ağ z› epey kir len mifl ve k› r›l m›fl t›.

4. “Kuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“terim” olarak kullanılmıştır?

 

 A) Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir.

 B) Yeni yetişen kuşaklar her konuda bizden daha 
bilgili oluyor.

 C) Dedem beline sardığı kuşağının arasından 
bizlere harçlık verirdi.

 D) Küçüklüğümde televizyonlardaki çizgi film 
kuşaklarını kaçırmazdım.

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

 A) Düğününe kadar saçlarını hiç kestirmemiş.

 B) Ona vazgeçilmez bir sevgi ile bağlanmış.
 C) Yeni aldığım yastığın yüzü eskimiş.

 D) Yaşlı kadın oğluna yük olmak istemiyormuş.

6. 

1

3 4

2

İzlediğim oyun 
iki perdeden
oluşuyor. 

Dün sabah 
benim de 
boğazım 
ağrıyordu.

Amcam, spor
malzemelerini
bu çantada
taşıyor.

Veteriner,
yaralı güvercini
iyileştirdi.

 

 

Numaralanmış kartlardaki altı çizili sözcüklerden 
hangisi terim anlamlıdır?

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

Kazanım No: T.6.1.2 - T.6.2.5 - T.6.3.5 - T.6.3.6GERÇEK, MECAZ, YAN VE TERİM ANLAM
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7. Aşa ğı da ki cümlelerde al tı çi zi li söz cük ler den han-
gi si me caz an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Bugün hava güzeldi, çocuklar parkta 
oynayabildiler.

 B) Zaman ilerledikçe merak›m›z daha da art›yordu.

 C) Merhaba, diye kuru bir cevap verdi adama.

 D) Bahar’la dostluğumuz çok eskilere dayan›r.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi temel anlamda kullanılmamıştır?

 A) ‹stanbul kazan ben kepçe, onu arad›m.

 B) Çay› demlemek için suyu kaynatt›m.

 C) S›nav›n sonucu daha belli olmad›.

 D) Ben haz›r›m, istersen ç›kabiliriz.

9. Dilimizde sözcükler kullanıldıkları cümleye göre 
anlam ka

 zanırlar. Örneğin; “Sorunun cevabını bilemeyince 
kafadan  attı.”, “Taşları en uzağa atmak için 
yarışıyorlardı.”, “Onu görünce kalbim küt küt attı.”

 Yukarıdaki açıklama ve verilen örneklerde altı çizili 
sözcüğün anlamları aşağıdakilerin hangisinde 
doğru sıralanmıştır?

 A) Mecaz, temel, yan

 B) Temel, mecaz, yan

 C) Yan, temel, mecaz

 D) Mecaz, yan, temel

10. “Yanık” sözcüğü aşağıda boş bırakılan yerlerden 
hangisine getirilirse mecaz anlamda kullanılmış 
olur?

 A) Tabakta bir dilim ............... ekmek vardı.

 B) Burnuma ............... kokusu geliyor.

 C) Ocakta ............... odunlar duruyor.

 D) Çocuğun ............... sesi bizi duygulandırdı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağ” sözcüğü 
terim anlamıyla kullanmıştır?

 A) Manavdan bir bağ dereotu aldım.
 B) Üzümünü ye bağını sorma.
 C) Ayakkabının bağı çözülmüş, düşebilirsin.
 D) Elindeki yarayı, bir bezle bağlamış.

12. Aşağıdaki cüm le le rin han gi sin de “bağla mak” söz-
cü ğü me caz an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Gemiyi iskeleye zor da olsa bağlad›.

 B) Bu davran›fl› beni ona bağlad›. 

 C) Bütün yollar› bağlam›fllar.

 D) Elindeki yaray› bir bezle bağlam›fl.

13. Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı sözcük 
yoktur?

 A) Hastanın nabzı yavaşlıyor, acele edin!

 B) Oyuncu zaman kazanmak için topu taca attı.

 C) Bütün gece odasından çıkmadan ödev hazırladı.

 D) Boyaları palete döküp resmi yapmaya başladı.

14. Aşağı da ki cümlelerdeki al tı çi zi li söz cük ler den 
han gi si me caz an lam da kul la nıl mış tır?

 A) Senin için güzel sözler söyledi.

 B) Bu iflçinin biraz daha piflmesi gerekiyor.

 C) Televizyonu kapatmak için bu düğmeye bas.

 D) Hava soğuyunca içeri girmek istedi.

GERÇEK, MECAZ, YAN VE TERİM ANLAM4. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. 
Yanarım yanarım da bu fırsatı nasıl değer-
lendiremedim.

 “Yan mak” söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin-
de bu cümledeki an la mıy la kul la nıl mış tır?

 
 A) Ço cu ğu has ta ne ye gö tür dü ğü müz de ca yır ca yır 

ya nı yor du.

 B) Pen ce re den bak tı ğım da ışı ğı hâ lâ ya nı yor du.

 C) Diş çi ye git me mek için ca nı ya na ya na ye mek yi-
yor du.

 D) Sı nav da ar ka da şı nın ken di si ni na sıl geç ti ği ne ya-
nı yor du.

2. Aşa ğıdakilerin hangisinde, “özel” sözcüğü “her 
zaman görülenden, olağandan farklı” anlamında 
kullanılmıştır?

 A) Bütün işlerini özel arabasıyla yapıyor.

 B) Çileğin özel bir kokusu vardır.

 C) Bu projende özel durumları da düşün.

 D) Davettekilere özel bir ilgi gösterildi.

3. • Aceleyle arabadan indi.

 • Alışveriş için şehre ineceğiz.

 • Kafasındaki şişlik inmiş.

 • Gerçek fiyatından bir kuruş aşağı inmedi.

 “İnmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır?

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

4. 
Maalesef halkımızın azımsanmaya-
cak bir kısmı tarafından takip edilen 
magazin basını ülkemizde dilimizi 
tahrip etmektedir.

 

 Ya za rın bu cüm le sin e al tı çi zi li söz cü ğün kat tı ğı 
an lam aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Kü çüm se mek B) Ni ce lik 
 C) Aşa ğı la mak D) Öz nel lik

5. 
1

Karşı tarafın vekilleri kürsünün başına 
toplanmıştı.

2
Öğretmen, dersin başında sınıf kurallarını 
okudu.

3 Baş ağrısı için ağrı kesicin var mı?

4
Hain saldırıyı düzenleyen elebaşı dün polise 
teslim oldu.

 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
‘‘baş’’ sözcüğü ‘‘başlangıç’’ anlamında kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün anlamıyla 
kullanımı birbirine uymamaktadır?

 

 A) Çekmek: Bir şeyi tutup kendine veya başka bir 
yöne doğru yürütmek

  Masayı çekip altını silmeye çalışıyordu.

 B) Dayanmak: Bir yere yaslanmak, kendini 
dayamak

  Koridorda duvara dayanmış, sırasını bekliyordu.

 C) Kaçırmak: Ölçüyü, sınırı aşmak

  Sabah evden geç çıkınca otobüsü kaçırmıştı.

 D) Çökmek: Oturmak, birdenbire oturmak

  İçime aniden bir sıkıntı çöktü.

SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR Kazanım No: T.6.1.2 - T.6.2.5 - T.6.3.5 - T.6.3.6

5.
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7.	 _	 Onun bu sözleri bana çok dokundu.

 _ Çev re kir li li ği ne do ku nan et ki li bir ya z› oku dum.

 _ Do ma tes ba na do ku nu yor.

 _ Ka zan d› ğ› pa ra n›n ku ru flu na bi le do kun mu yor.

 “Dokunmak” sözcüğü bu cümlelerde kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

 

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

8. Anneler Günü yaklaşırken kendi kendime: “Annem, 
hediye olarak gerçekten ne ister acaba?” diye sordum. 
Önceki yıllarda biblo ve giyim eşyası gibi şeyler 
almıştım. İyi hediye olarak aklıma hiçbir şey 
gelmiyordu. Sonra birden aklıma yepyeni bir fikir geldi. 
Annemin gerçekten istediği şey torununun annesi olan 
sevgili kızının onunla ilgili duygularıydı. O, kendi 
gençlik yılları boyunca benim için yorulmuş, benimle 
ilgil i düşlerinin hatırına kendi hayallerinden 
vazgeçmişti. Bunca yıldır yapılan fedâkarlıkların bir 
karşılığı olmalıydı. Bunları düşündüğünde aklıma 
güzel bir fikir geldi.

 Bu parçada kullanılmayan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

  

A) B)

C) D)

9. • Bu si yah el bi se onu iyi ce boğ mufl.

 • Za val l› ada m› az kal s›n boğu yor du.

 • Gü nefl tam doğ ma d› ğ›n dan ha va boğ mu yor du.

 • Ko yu yeflil hal› oday› boğ du.

 Bu cümlelerde “boğmak” sözcüğü kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

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

10. 1. Restoran sağlam sütunlar üzerine yapılmıştır.
 2. Bütün eşyamız sağlam, depremden hiç zarar 

görmemiş.
 3. Muhsin Usta sağlam iş yapar.
 4. Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir 

adamdır.
 5. Bankadan çekilen para sağlam paradır.  

 “Sağlam” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

 A) 2  B) 3 C) 4 D) 5

11. 1. Ben beşinci sınıfta okuyorum.
 2. Sanatçı, bu şarkıyı çok duygulu okuyor.
 3. Sevdiğim bir kitabı iki günde okuyorum.
 4. Babam sabahları mutlakata gazetesini okur.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi 
ikisinde “okumak” sözcüğü aynı anlamda 
kullanılmıştır?

 A) 1 ve 3   B) 2 ve 3 

 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4

12. Bulgur suyunu çekince ona yağ ve tuz katalım.

 “Çekmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu 
cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Baca dumanı çekmiyor, temizleyelim bu bacayı.

 B) Bu kumaş yıkanınca çekebilir, dikkat edin.

 C) Ocaktaki suyu çekmek için şu süngeri kullanın.

 D) Şu notları temize çekmeliyim.

SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR5. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1.     
Bereket versin az bir zararla bu badireyi 
atlattık.

 Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır ?

 A) Her neyse, bunu kendinize dert etmeyin.
 B) Bol bol selam gönderdi size.
 C) Çok çalışma çok kazanç getirir.
 D) Çok şükür, hiç kimseye bir şey olmadı.

 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Dünyada öğüt kadar insanların sinirine dokunan bir 

şey yoktur. Ancak olgun insanlar sık sık kendinlerine 

verilen öğütlere sinirlenseler de aldırmamayı becere-

bilirler. Fakat herkes böyle değildir. Öğüt, birçoklarını 

bizden soğutup yanımızdan kaçırır. Öğüt veren 

kimseler, ukalâ olarak tanınır. Bunun için rastgele 

öğüt vermeye kalkışılmamalıdır.

2. Metinde geçen ‘ ‘sinirine dokunan’’ sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 A) Alınganlık göstermek
 B) Hoşuna gitmemek, sinirlendirmek
 C) Pişman olmak
 D) Küsmek, darılmak

3. Metinde geçen ‘‘yanımızdan kaçırır’’ sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Aşırılığa kaçmak
 B) Soğukkanlılığını kaybedip davranışlarını 

denetleyememek
 C) Uzaklaşmasına neden olmak
 D) Ölçüyü aşmak

4. 1. Teyzem ara sıra bize gelirdi.
 2. İşlerini yine yarım yamalak yapmış.
 3. Bu yarışmaya hemen hemen bin kişi başvurdu.
 4. Torbada aşağı yukarı on kiloluk eşya vardı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı 
çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

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

5.

Babaannem gün geçtikçe iyileşiyordu.

 Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Teklonojiye bağımlı gençlerin sayısı günden güne 
artıyor.

 B) Tüm işlerini kısa sürede bitirmişti.
 C) İki günde bir spor merkezine gidiyor.
 D) Bu işlerden az çok bende anlarım.

6. “Sanatçı bu son eserinde topluma ayna tutuyor.” 

 Cümlesinde altı çizili sözle anlatılmak istenen 
nedir?

 A) Olanları kendi bakış açısıyla vermek

 B) Gerçekleri değiştirerek sunmak

 C) Hayatı olduğu gibi anlatmak

 D) İnsanları görmek istediği gibi ele almak

Kazanım No: T.6.1.2 - T.6.2.5 - T.6.3.5 - T.6.3.6SÖZCÜK GRUPLARI

6.
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7. Şiir yani söz söyleme sanatı, geçmiş asırlar içinde 
birçok değişikliklere uğramış sonunda bu noktaya 
gelmiştir. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan 
bir hayli farklı olduğunu kabul etmek lazım. Şiir 
bugünkü alelade konuşma tarzıyla ayrılık gösterir.

 Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sanatlı söyleyiş

 B) Açık seçik

 C) Bayağı, sıradan

 D) Karmaşık üslup

8. Yaşadıklarının sıkıntısı, yüzünden okunuyordu.

 Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Belli olmak 

 B) Herkese anlatmak

 C) Yanlış anlaşılmak 

 D) Derdini söylememek

9. ❤ : Buraya ara s›ra uğrad›ğ›n› söyledi.

 _ : Beni hemen görmek istiyormufl.

 ✯ : O, her zaman dürüstlüğü savunmufltur.

 ❈ : Bazen beni anlamad›ğ›n› düflünüyorum.

 Sem bol ler le gös te ri len cüm le ler de al tı çi zi li söz cük 
ya da söz ler den han gi iki si ay nı an lam da dır?

 

 A) ❤ – _  B) _ – ❈

 C)  ✯ – ❈  D) ❤ – ❈

10. Yarım yamalak hazırladığı ödevde iyi bir not alacağını 
düşünüyor.

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Soruların tamamına yakını bu konudan çıktı.

 B) Sözlerimin bölünmesi beni sinirlendirdi.

 C) Evi üstünkörü toplayıp gezmeye çıkmış.

 D) Sorunlarımıza daha net çözümler bekliyoruz.

11. Aşağıdaki cüm le ler de al tı çi zi li iki le me ler den han-
gi si olu şu mu na gö re di ğer le rin den fark lı dır?

 A) Olanlar› bana yavafl yavafl anlat.

 B) ‹fller ağ›r aksak ilerliyor.

 C) Ablas› sonunda doğru dürüst bir ifl buldu.

 D) Sende hiç ak›l fikir yok mu?

12. Aşa ğı da ki cüm le ler de ge çen iki le me ler den han gi-
si fark lı bir yol la oluş tu rul muş tur?

 A) Bü tün ge ce uzun uzun se ni dü şün düm. 

 B) Söy le ne söy le ne ya nı mı za gel di. 

 C) Onu aşa ğı yu ka rı üç yıl dır ta nı yo rum. 

 D) Dü şün ce le ri ni açık açık söy le ye bil me li sin. 

13. Aşağıdaki cümlelerdeki ikilemelerden hangisi 
oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 A)  Tatilde gide gide oraya m› gittiniz? 

 B) Yaza yaza bitiremedik ödevi. 

 C) Durup durup ayn› soruyu tekrarl›yor. 

 D) Yalan yanl›fl sözlerle oyal›yordu bizi.

SÖZCÜK GRUPLARI6. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Müdür Bey aniden sınıfa girince çok şaşırdık.

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

 A) Tam evden çıkarken halam geldi.

 B) Son anda yaptığım soru doğruymuş.

 C) Akşam olunca canım sıkılıyor.

 D) Otobüs birdenbire fren yapınca korktuk.

2. 

1

3

2

4

uyumsuz

akıllıbudala

kurnaz

 “Açıkgöz” sözcüğünün eş anlamlısı yukarıdaki 
numaralanmış sözcüklerden hangisidir?

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

3. 1. İrili ufaklı
 2. Er geç
 3. Eş dost

 4. Dost düşman 

 Yukarıdaki numaralanmış ikilemelerden hangisi 
farklı yolla kurulmuştur?

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

6. 

Ülke
Şehir
Köy

 Yanda ver i len  sözcükler 
arasındaki anlam sıralaması, 
aşağıdaki sözcük gruplarının 
hangisinde vardır?

 

 

İnsan
Erkek
Veli

Nergiz
Çiçek
Bitki

A) B)

C) D)

Ev
Araba
Yat

Kuş
Güvercin
Saka

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı 
bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

 A) Elektrikler kesilince hayat durdu.

 B) Sınıftaki sıcak davranışlarıyla dikkat çekiyor.

 C) Dışarısı çok soğuk, üşütebilirsin.

 D) Bahar gelince sobaları kaldırıyoruz.

6. 

kelime düzenli

1 2

 Yukarıdaki 1 numaralı sözcüğün eş anlamlısı, 2 
numaralı sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

          1              2      

 A)  harf  dağınık

 B)  sözcük düzensiz

 C)  harf  düzensiz

 D)  sözcük dağınık

Kazanım No: T.6.1.2 - T.6.2.5 - T.6.3.5 - T.6.3.6SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 1
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7. 

Çay Çay

 Bu resimler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Anlamdaşlık B) Karşıtlık

 C) Sesteşlik  D) Somutluk

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
genel anlamda kullanılmıştır?

 

 A) Meyve yemek, sağlık açısından çok önemli.

 B) Sevincim bütün herkesi etkilemişti.

 C) Upuzun bacakları vardı oyuncuların.

 D) Bu öğrencilerden sınavda derece bekleniyor.

9. 
1

3

2

4

Beklemek
Durmak

Kaçınmak
Küsmek

Usanmak
Sıkılmak

Uğraşmak
Didinmek

 Yukarıdaki numaralanmış sözcük çiftlerinden 
hangisi yakın anlamlı değildir?

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

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele 
doğru bir sıralama vardır?

 A) Türkiye yedi bölgeden oluflmaktad›r.

 B) Çiçeklerden en çok papatyay› sever.

 C) Kaplumbağa sessiz hayvanlardand›r.

 D) Elbisesinin rengi yeflildi.

11. Aşağıdakilerden hangisi kullanılış amacına göre 
diğerlerinden farklıdır?

 

Tebeşir Kalem

Sulu boya Silgi

A) B)

C) D)

12. 

• bonkör

• esir

• acele

• macera

• güven

 Bu kutucuktaki sözcükler anlamdaşlık bakımından 
aşağıdaki sözcüklerle eşleştirilirse hangisi dışarı-
da kalır?

 A) Cömert  B) Çabuk

 C) Serüven  D) Sakin

13. 1. Ben Maviş’in yanına sık sık giderim, ya siz?

 2. Ben işlerimden dolayı ara sıra gidebiliyorum.

 3. Ben de zaman zaman gidiyorum işte!

 4. Ben sık giderim fakat ihmal ettim. En kısa 
zamanda gideceğim.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi 
ikisinde geçen altı çizili sözler anlamca birine en 
yakındır?

 A) 1 ve 2   B) 2 ve 3

 C) 3 ve 4  D) 1 ve 4

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 17. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de özel den ge ne le 
bir sıralama var dır?

 A)  Gül, mis gi bi ko ku suy la il gi gö ren bir çi çek tir.

 B) Evi mi zin en gü zel kö şe si ye mek oda sı dır.

 C) Ge lin li ğin du va ğı bi raz da ha uzun ol ma lıy mış.

 D) Ya kup Kad ri’nin en ta nın mış ro ma nı “Ya ban”dır.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin arasındaki 
anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

 

hediye – armağan okul – mektep

kara – siyah pencere – cam

A) B)

D)C)

OKUL

3. sağanak dolu fırtınakar

 Bu kutular an lam iliş ki si ne gö re sı ra ya ko nu lur sa 
han gi si dı şa rı da ka lır?

 
A) B)

C) D)

karsağanak

dolu fırtına

 

4. _	 1 ve 2. sözcükler arasında eş anlamlılık iliş kisi 
vardır.

 _ 1 ve 3. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi 
vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre 
düzenlenmiştir?

 
1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük

A) akıllı uslu şımarık

B) ağır hafif yüklü

C) taze körpe bayat

D) gülmek ağlamak mırıldanmak

5. Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?

 Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi 
getirilirse anlam değişmez?

 A) Yalnızlık  B) Özlem

 C) Hüzün  D) Heyecan

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 
sözcükler kullanılmamıştır?

 A) Önce ödevlerini bitir, sonra oyun oynarsın.

 B) Az sonra çok sevdiğim arkadaşımla buluşacağım.

 C) Dar bir koridordan sonra geniş bir salona ulaştık.

 D) Elinde avucunda ne varsa hepsini bitirdi.

Kazanım No: T.6.1.2 - T.6.2.5 - T.6.3.5 - T.6.3.6SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 2
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7. Aşağıdaki sözcüklerin anlamca en geniş kapsamlı 
olanı hangisidir?

 A) Sporcu  B) Futbolcu

 C) İnsan  D) Hasan

8. Aşa ğı da ki cüm le le rde altı çizili sözcüklerden 
hangisinin sesteşi yoktur?

 

 A) Kitabı çekmecenin gözüne koy.

 B) On sekiz yaşıma gelince ayrı eve çıkacağım.

 C) Bizim okulumuzda kara tahtalar vardı.

 D) Kulağımın zarı patlayacaktı neredeyse.

9. Aşa ğı da ki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarındaki 
anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

 

 A) Adıl – Zamir B) Öğretmen – Talebe

 C) Ak – Beyaz D) Sözcük – Kelime

10. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan cümlelerde altı 
çizili sözcüklerden hangileri birbirine göre sesteş 
(eş sesli) değildir?

 A) Bu metinden bir şey anlamadım.

  Böyle durumlar karşısında metin olmayı biliyor.

 B) Kapının kolu pas tutmuş.

  Maçta yanlış pas yüzünden gol yediler.

 C) Eğe kemiğinin ağrıdığını söyledi.

  Tahtayı bir eğeyle düzeltti.

 D) Dilinden Kütahyalı olduğu belli oluyordu.

  Ona o kadar dil döktüm anlamadı.

11. 
Doğa Armağan

HatıraDost

1. 2.

3. 4.

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki numaralanmış 
sözcüklerden birinin eş anlamlısı değildir?

 A)  Tabiat B)  Anı C)  Misafir D)  Hediye

12. 

1 2

3 4

korku - tuz - 

su - okul

rüya - melek - 

ev - mikrop

erdem - dünya - 

ay - keder
kaygı - akıl - 

adalet - özlem

 Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
verilen sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır?

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

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 28. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Aşağıdakilerin hangisinde “burun” sözcüğü deyim 
içinde kullanılmamıştır?

 A) Arkadaşlarıyla geçirdiği gün burnundan geldi.

 B) Sen her şeye burnunu sokma bakalım!

 C) Dünkü maçta çocuğun burnu kırılmış.

 D) İki araba köşede burun buruna geldi.

2. 

Kalabalıktan, gürültü-
den uzaklaşıp huzurlu 
vakit geçirmek

Başını ağrıtmak

Gereksiz sözlerle bir 
kimseyi sıkıp yormak

Durup dinlenmeden
çalışmak

1

2

3

4

Baş kaldırmamak

Başının etini yemek

Başını dinlemek

 Numaralanmış deyimlerle anlamları eşleştiril-
diğinde kaç numaralı deyim dışta kalır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” sözcüğü 
deyim içinde kullanılmamıştır?

 A) Yaşadıklarından sonra gerçekleri görerek yola 
geldi.

 B) Haberi alınca sabahın köründe yola düştük.

 C) Kar nedeniyle yüzlerce araba yola dizilmişti.

 D) Sonunda bütün işler yoluna girdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin anlamı 
birlikte verilen durum ya da davranışla çelişir?

 A) Misafirlerine özen gösterir, onları el üstünde 
tutardı.

 B) Kardeşini çok severdi, onun bir dediğini iki 
etmezdi.

 C) Hiçbir şeyi önemsemez, her şeyi ince eleyip sık 
dokurdu.

 D) Çok cimriydi, sineğin yağını çıkarırdı nerdeyse.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına 
uygun kullanılmamıştır?

 A) Aylin’i bir türlü ikna edemedim, o bildiğinden 
şaşmadı yine.

 B) Etrafındakilerin sıkıntılarını devamlı dinler, onlara 
üzülür, geniş gönüllünün biridir o.

 C) Torununu o kadar çok seviyor ki âdeta onun 
etrafında dört dönüyor.

 D) Bugünlerde arkadaşlarıma vakit ayıramıyorum; 
kendi derdime düştüm.

6. “Çok sevinmek” anlamına gelen deyim aşağıdaki-
lerden hangisidir?  

 

 A) Ağzı kulaklarına varmak

 B) Ağzı açık kalmak

 C) Ağzından bal akmak

 D) Ağız değiştirmek

Kazanım No: T.6.3.5 - T.6.3.6DEYİMLER
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7. 1. Göze girmek
 2. Gözden düşmek
 3. Göz açtırmamak

 4. Gözü ağrımak 

 Yukarıda numaralanmış sözcük gruplarından 
hangisi deyim değildir?

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

8. “Birinin yanına sık sık gidip gelmek” anlamındaki 
deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kapısını aşındırmak

 B) Kapıya dayanmak

 C) Kapısı açık olmak

 D) Kapı dışarı etmek

9. “İç” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
deyim içinde yer almamıştır?

 A) Televizyon seyrederken bir an içim geçmiş.

 B) Deniz kenarına inince içim açıldı.

 C) Sonuçlar açıklanacağı gün içim içime sığmıyordu.

 D) Kilo almayayım diye ekmeğin içini yemiyorum.

10. 
1

2

3

4

Toplantıda onu başköşeye oturttular.

Herkese yukarıdan bakar, burnu Kaf 
Dağı’ndadır.

Korkudan dili tutuldu, konuşamadı.

Her söylediğime bir cevap veriyor.

1

2

3

4
 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim 
kullanılmamıştır?

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

11. “Günlerdir bu olay onun âdeta.. .” sözleri 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle 
“bir üzüntünün sürekli olarak kendisini rahatsız 
etmesi” anlamı kazanır?

 A) içine sinmiyor.

 B) içini parçalıyor.

 C) içinin yağını eritiyor. 

 D) içini kemiriyor.

12. “Kardeşimi iskelenin ucunda görünce...” sözleri 
aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle 
“çok heyecanlanmak” anlamı kazanır?

 A) yüreğim karardı.

 B) yüreğim hop etti.

 C) yüreğim dayanamadı.

 D) yüreğim cız etti.

DEYİMLER9. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcük 
kullanılmamıştır?

	 A)	Teyzem	burada	fulltime	çalışıyor.
	 B)	Bu	testi	de	fulledim,	diyor.
	 C)	Onun	kadar	optimist	birini	tanımadım.
	 D)	Bu	örnekleri	incelemek	üzere	aldık.

2. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 
A) İnisiyatif ➝ Öncelik

B) Demo ➝ Gerçek

C) Hijyenik ➝ Sağlıklı

D) Doping ➝ Uyarıcı

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz 
anlamda kullanılmıştır?

	 A)	Eskiden	beri	güzel	giyinmeye	merakı	vardır.
	 B)	Dilsizler	el	işaretiyle	konuşur.
 C) Kendi dünyamızda	mutluyduk,	dedi.
	 D)	Öğretmen	yakınımızda	oturuyor.

4.	 *	Senin	paran	burada	geçmez,	dedi.
	 *	Yarın	muayeneden	geçeceğim.
	 *	Bu	hırsı	da	yavaş	yavaş	geçer.
	 *	Hastalık	ondan	bana	geçti.

 “Geçmek” sözcüğü, yukarıda verilen cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

5. “Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “uygun	gelmek,	ölçüleri	tam	olmak” anlamında 
kullanılmıştır?

	 A)	Böyle	oturucağına	biraz	çalış.
	 B)	Pantolonun	beli	tam	oturmamış.
	 C)	Akşama	doğru	sofraya	oturduk.
	 D)	Onunla	aynı	semtte	oturuyoruz.

6. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler 
birlikte kullanılmıştır?

	 A)	Bu	yapının	en	ve	boy	oranını	inceledik.
	 B)	Gelip	gelmemekte	özgürsün,	dedi.
	 C)	Yalan	konuşmak	kadar	çirkin	bir	şey	yoktur.
	 D)	Gizlediği	bir	şeyler	olduğu	kesindir.

ÜNİTE TEKRAR TESTİ10.
Test
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7. Aşağıdakilerinin hangisinde geçen altı çizili 
sözcük eş sesli (sesteş) değildir?

 A) Yaşlı	gözlerle	geldi	yanıma.
 B) Sağ	tarafta	biraz	bekledik.
 C) Bahçeye birkaç fidan diktik.
	 D)	 Bu	davranışı	uygun	bulmuyoruz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘açmak’’ sözcüğü 
‘‘yakışmak’’ anlamında kullanılmıştır?

	 A)	 Bu	renk	odayı	çok	açmış.
	 B)	 Binayı	törenle	hizmete	açtık.
	 C)	 Baharda	her	yer	çiçek	açtı.
	 D)	 Kapıyı	açınca	onunla	göz	göze	geldik.

9. ‘‘Bu	işlemi	sadece	o	yapabilir.’’ cümlesindeki altı 
çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

	 A)	 Hasta	ziyaretine	ancak	çiçek	götürülür.
	 B)	 Hızlı	gelmeme	rağmen	ancak	yetişebildim.
	 C)	 Saatlerce	bekledik	ancak	yol	açılmadı.
	 D)	 İstediklerini	alırım	ancak	erken	gelmelisin.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim 
açıklaması ile çelişir?

	 A)	 Aşırı	ilgi	ve	gayret	gösteriyor,	işi	hafife	alıyordu.
	 B)	 Gönlünden	kopmuş,	dilenciye	para	vermişti.
	 C)	 Parası	bol,	sözü	geçer,	ensesi	kalın	bir	insandı.
	 D)	 Büyük	 küçük	 herkesin	 sorunlarıyla	 ilgilenen	 bir	

dert	babasıydı.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir 
kavramı anlatır?

 A) Bulutlar	uzaklaştı,	yağmur	kesildi.
 B) Kimseyle yakınlık	kurmazdı.
 C) Yarışı	kazanmanın	şartı	kendine	güvenmektir.
 D) Çevre	kirliliği	en	önemli	sorundur.

12.   ‘‘Hastalığı	günden	güne	ilerliyordu.’’  cümlesindeki 
anlam özelliğine benzer bir kullanım aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

	 A)	 Kısa	sürede	istediği	noktaya	geldi.
	 B)	 Durumu	yıllardır	hiç	değişmemişti.
	 C)	 Dünyamız	gittikçe	ısınıyor.
	 D)	 Onunla	her	konuda	anlaşıyordu.

10. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin

  eş anlamlısı yoktur?

 A) Etki  B) Durum
 C) Çabuk  D) Varmak

2. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt 

 anlamlısı yoktur?

	 A)	Bulanık	 	 B)	Üst

	 C)	Durağan	 	 D)	Soğukluk

3. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi 

 Türkçe değildir?

 A) Enerji  B) Kaynama

	 C)	Sıcaklık	 	 D)	Kabarcık

4. Metinde geçen aşağıdaki söz gruplarından 
hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 A) Tek tük:	Az,	seyrek

 B) Meydana gelmek:	Sonuca	ulaşmak

 C) Karşı koymak:	Boyun	eğmemek

 D) Sabit kalmak:	 Yerinden	 oynamamak,	 yerini	
değiştirmemek

5. Metinle ilgii olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

	 A)	 Terim	anlamlı	sözcükler	kullanılmıştır.
	 B)	 Mecaz	anlamlı	sözcükler	bulunmaktadır.
	 C)	 İkilemeye	yer	verilmiştir.
	 D)	 Tüm	cümlelerde	temel	anlamlı	sözcükler	vardır.

6. Metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

	 A)	 5.	cümledeki	her	sözcüğün	eş	anlamlısı	vardır.
	 B)	 8.	 cümlede	 geçen	 ‘‘fokurdamak’’	 sözcüğü	

‘‘kaynamak’’	sözcüğüne	anlamca	yakındır.
	 C)	 Sadece	4	ve	8	cümlelerde	terim	yoktur.
	 D)	 6.	 cümlede	 zıt	 anlamlı	 süzcükler	 bir	 arada	

kullanılmıştır.

LGS HAZIRLIK TESTİ11.
Test

 1-6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

	 (1.)Su,	ısıttığımızda	buharlaşmanın	tesiriyle	sıvı	hâlden	gaz	hâle	geçer.	(2.)Zaten	suyun	içinde	meydana	gelen	gaz	
kabarcıkları	bize	bunu	anlatır.	(3.)Gaz	kabarcıkları	ilk	başta	ısıtma	kabının	alt	kısmanda	tek	tük	görülür.	(4.)Sonradan	
sayıları	artar	ve	suyun	yüzeyine	ulaşmaya	başlarlar.	(5.)Ancak	kabın	dışındaki	hava	basıncı	başlangıçta	bu	kabarcıkları	
patlatır.	(6.)Çünkü	suyun	içinde,	dışarıdaki	hava	basıncına	karşı	koyacak	yeterli	basınç	yoktur.	(7.)Ancak	daha	fazla	enerji	
aldıkça	suyun	içindeki	gaz	kabarcıkları,	dışarıdaki	hava	basıncına	karşı	koyar,	büyürler.	(8.)Hatta	bu	sırada	suyun	
fokurdadığını	görürüz.	(9.)İşte	hızlı	bir	buharlaşmanın	gerçekleştiği	bu	ana,	kaynama	deriz.	(10.)Kaynama	başladığı	anda	
sıcaklık	bir	süre	sabit	kalır.	(11.)İşte	100	°C	olan	bu	değer,	suyun	kaynama	sıcaklığıdır	ve	yalnızca	suya	hastır.
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7. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir 
anlam ilişkisi vardır?

	 A)	Ehemmiyet	-	Önem
	 B)	Hibe	-	Bağış
	 C)	Mahrum	-	Yoksun
	 D)	Alınmak	-	Darılmak

8. Aşağıdaklerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük 
yoktur?

	 A)	Su	dolu	bir	havuzun	kenarına	oturduk.
	 B)	Her	şeye	bir	çözüm	bulurdu.
	 C)	Kardeşiyle	yan	yana	dolaşıyor.
	 D)	Birkaç	yıl	sonra	döndü.

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş 
anlamlısı yanlış verilmiştir?

 A) Benim payıma	on	iki	ceviz	düştü	(Hisse)

 B) Bu eseri	severek	okumuşturm.	(Yapıt)

	 C)	Çok	haşarı	bir	çocuktu.	(Alıngan)

	 D)	Sana	mühim	bir	şey	anlatacağım.	(Önemli)

10. Sıra arkadaşım durgun	bir	Anadolu	köylüsü	idi.

   1											2													3																													4

 Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı 
sözcükler birlikte kullanılmamıştır?

	 A)	Tok	açın	hâlinden	anlamaz.
	 B)	Boşa	kodum	dolmadı,	doluya	kodum	almadı.
	 C)	Az	veren	candan,	çok	veren	maldan.
	 D)	Aç	kalmak	borçlu	olmaktan	iyidir.

12. Cemal	Süreya’nın;	sezginin	ve	yaşamın,	bilginin	ve	
bilgeliğin	iç	içe	geçtiği	yazılarında	yaptığı	vurgular,	
bugün	için	 işaret	 fişeği	değeri	 taşıyacak	kadar	
güçlüdür.

 Bu cümlelerde “işaret	fişeği	değeri	taşımak” sözcüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Yol	gösterci	değer	taşımak

	 B)	 Gelip	geçici	aydınlatmak

	 C)	 Gelecekten	haber	vermek

	 D)	 Usta	birikimlerden	yararlanmak

11. Test
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2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM1.
Test

ETKİNLİK SAYFASI

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

1.   Aşağıda karışık hâlde verilmiş sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.

girişimlerde yolu bulunmaktır aşmanın

zorlukları yeni tek

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

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

 

kazanmak hayatınızda zihninizde

önce zorundasınız kazanmadan

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

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

2.   Aşağıdaki cümlelerin özelliklerini işaretleyiniz.

NEDEN - SONUÇ AMAÇ - SONUÇ

1. Soruya cevap veremeyince çok utandım.

2. Onu eğlendirmek için luna parka götürdüm.

3. Bana anlattıklarına çok şaşırdım.

4. Öfkemi yenmek üzere dışarı çıktım.

5. Bana kötü gözler söylediğinden çok kırıldım.

6. Filmi izlemek üzere sinemaya gittik.

7. Seni çok merak ettiğim için geldim.

8. Bunları para kazanalım diye satıyoruz.

9. Sen iyileş diye bu ilaçları aldım.
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1. Test
CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

3.   Cümlelerin anlam özelliklerini boş bırakılan  
     yerlere yazınız.

Boş boş gezip oyalanıyor, dersleri ne çalışmıyordu.
........................................................................................................

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

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

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

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

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

Ben onun başarılı olamayacağını zaten biliyordum.

Taşındığından beri aramadı, bizi çoktan unutmuştur.

Bu da şiir mi, ben daha güzelini yazarım.

Onun bu hâlini görünce içim parçalandı.

Annemin kurabiyelerini hiçbir şeye değişmem.

a

b

c

d

e

f

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

Hayret, bugün çok erken gelmiş!
g

tahmin

ön yargı

acıma

küçümseme

şikâyet

beğeni

şaşırma

4.    Karşılaştırma cümlelerini işaretleyiniz.

a. Benim çantam seninkinden ağırdır.

b. Sınavdan sonra hep beraber bize gittik.

d. Bugün daha kızgın görünüyor.

e. Yılın en soğuk gününü yaşıyoruz.

f. Çocuklardan biri yaşlı adama yardım etti.

g. Ben bu işlerden anlamam, dedi.

h. En ufak sorunları bile büyütürdü.

j. Bugün düne göre daha fazla çalıştık.

i. Bugün uzaktan bir akrabamız gelecek.

c. Geçen hafta bu konuları konuşmuştuk.

5.  Tablodaki cümleler öznel anlatımlıysa “Ö”

    kutusunu, nesnel anlatımlıysa “N” kutusunu  
     işaretleyiniz.

Sınıftaki herkes bu oyuna katılmıştı.

Ö N

Hastalanınca sağlığın kıymeti anlaşılır.

Bu kitabı geçen hafta okudum.

Ne kadar iyi dinlersen o kadar iyi 
öğrenirsin.

Bu kadar çalışacağını tahmin bile 
edemezdim.

Öğretmenimiz birer şiir ezberlememizi 
istedi.

Bugün oldukça zor bir gün geçirdim.

Adamın iyisi iş başında belli olur.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

6.    Tablodaki cümlelerin özelliklerini işaretleyiniz.

Benzetme Abartma

1.
Eşyaları taşımaktan 
belim koptu.

2.
Uzak denizlerden 
gelmiş yorgun bir 
kaptan gibiyim.

3.
Sel misali akan sulara 
kapıldım.

4.
Kaplumbağa gibi yavaş 
yürüme, dedi.

5.
Elimi uzatsam bulutlara 
dokunabilirim.

6.
Bir kelebek kadar hafif 
kiloluydu.

7.
Onur gibi çok sessiz 
konuşur.

8.
Dağ gibi biriken 
bulaşıkları yıkadı.
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

Kazanım No: T.6.3.13 /T.6.3.28/T.6.3.29/ T.6.4.4/ T.6.4.7

2.
Test

1. “Bir varlığın değeri .......... kez, onu yitirdikten .......... 
anlaşılır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilebilir?

 A) çoğu – sonra B) her – başka

 C) son – önce D) çoğu – başka

2. 

kere iki

öğretmek demektir

öğrenmek

1 2

3 4

5

 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama 
aşağıdakilerden  hangisi olur?

 A) 3 - 2 - 1 - 4 - 5 B) 3 - 2 - 1 - 5 - 4

 C) 4 - 2 - 3 - 5 - 1 D) 3 - 1 - 2 - 4 - 5

3. _	 Hani gelirken bana kitap getirecektin?

 _	 Para bulamadığı için arabayı alamamış.

 _	 Bu konu sınavda çıkabilir.

 _	 Çok para harcadığından annesinden azar işitti.

 Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur?

 

 A) Neden - sonuç cümlesi

 B) Olasılık cümlesi

 C) Amaç - sonuç cümlesi

 D) Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi

4. 
1. Bana her zaman destek olduğuna 

inanıyor musun?
2. Evet, o zamanlar yanındaydım.

1. Hastalığında bir an
 olsun baş ucundan  ayrıldım mı?
2. Aslında ben şimdi de senin yanındayım.

 Yukarıda iki kişinin karşılıklı konuşmaları verilmiştir.

 Bu kişilerden hangisinin cümlesinde “kendi 

düşüncesini onaylatma çabası” söz konusudur?
 

 A) Torun: 1. cümle B) Dede: 1. cümle

 C) Torun: 2. cümle D) Dede: 2. cümle

5. 

Al bir eskiyi, ondan yeni yap.

 

 Bu cümleye anlamca en yakın olan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)

B)

C)

D)

Yeni, hiçbir zaman eski gibi olmaz.

Geçmişi unutup geleceğe bakmak gerekir.

Yeniyi oluştururken eskiden kopmayın.

Her yeni bir gün eski olacak.

KONU TARAMA TESTİ
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç 
ilişkisi vardır?

 A) Akşam yatmadan önce hep kitap okurdu.

 B) Ödevlerini bugün bitirmezsen bizimle gelemezsin.

 C) Saçları beyazladığından onları boyayacakmış. 

 D) Gözleri ağrımasın diye çocuk gözlük takıyormuş.

7. Aşağıdakilerden hangisinde “yakınma” anlamı 
vardır?

 A) Aldıklarını bir de geri vermeyi bilse!

 B) Düzenli çalışmaya alışacak.

 C) Hasta olmasına çok üzüldüm.

 D) Keşke her gün bayram olsa!

8. “Ama” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine 
“koşul” anlamı katmamıştır?

 A) Gördüm ama ne olduğunu bilemedim.

 B) Sinemaya gelirim ama biletimi sen alacaksın.

 C) Bu işi yaparım ama karşılığını alırım.

 D) Balkona çık ama çok da dikkatli ol.

9. Yazarın bu son romanı...

 Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa 
cümle nesnel bir anlam taşır?

 A) en çok satanlar listesinde bir numarada.

 B) bir öncekinden daha başarılıydı.

 C) her okuyanı, başka dünyalara götürecektir.

 D) tam bir dil ustalığı.

10. Aşağıdakilerin hangisinde “pasta yeme” eylemi 
kesinlikle gerçekleşmiştir?

 A) Sen bu pastadan yememiştin.

 B) Sen bu pastadan yememiş değilsin.

 C) Sen bu pastadan yemiş miydin?

 D) Sen bu pastadan yemiş değilsin.

11. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım yoktur?

 A) Babam, eve gelmeyeceğini söyledi.

 B) Atatürk: “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır.” demiş.

 C) Öğretmen, gerçekleri söylemekten korkmamamız 
gerektiğini söylüyor.

 D) Arkadaşım sınavı kazanamayacağını söyledi.

12. 1. Bugün bir çay da sen ısmarla.

 2. Bugün de sen bir çay ısmarla.

 3. Bugün sen de bir çay ısmarla.

 4. Bugün sen bir de çay ısmarla.

 Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi anlamca 
aynıdır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3

 C) 2 ve 3  D) 2 ve 4
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CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.6.3.13 /T.6.3.28/T.6.3.29/ T.6.4.4/ T.6.4.7

1. “Günün ... karşın eve gitmemekte direnen ... çocuklar 
var.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki 
sözcük çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

 A) güzelliğine – sevimli 

 B) aydınlığına – akıllı

 C) kararmasına – inatçı 

 D) parlaklığına – gururlu

2. (1) Evet, İstanbul’u diğer şehirlere her zaman tercih 
ederim. (2) Bu şehri kendime her yerden daha yakın 
hissederim de ondan. (3) İstanbul sevgimi eserlerime 
yansıtmışımdır mutlaka. (4) Bu yüzden İstanbul’la ilgili 
eserlerimi daha samimi meydana getirdiğimi 
söylüyorlar.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“karşılaştırma” yapılmamıştır?

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

3. 
1

2

3

4

Bu filmin böyle biteceğini ben zaten 
biliyordum.

Kadın içinin yandığını kimselere söy-
leyemiyordu.

Her şeyin zamanla düzeleceğini bili-
yorum.

Çocuğum bir türlü ders çalışmıyor.

 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“şikâyet” anlamı vardır?

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

4. (1) Re flat Nu ri, ro man, hi kâ ye ve pi yes le ri ile ta n›n m›fl, 
da ha son ra de ne me tü rün de de eser ver mifl tir. (2) 
Ya zar, de ne me le ri ni top la d›ğ› Ana do lu Not la r›’nda bir 
ay d› n›n Ana do lu ge zi le rin de ki iz le nim le ri ni an lat m›fl t›r. 
(3) Ana do lu Not la r›’nda ki fla h›s lar, ya za r›n ro man la-
r›n da ki fla h›s la rla ben zer lik gös te rir. (4) Te miz, ak› c› 
ve et ki le yi ci bir dil le ya z›l d› ğ›n dan okur lar ta ra f›n dan 
be ğe nil mifl tir.

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le ler den han gi si 
ka nıt la na bi lir lik yönüyle diğer le rin den fark lı dır?

 

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

5. Çocuğu için aldığı kumbaraya her gün mutfak 
harçlığının bir kısmını atan anne, aşağıdaki 
atasözlerinden hangisinin gereğini yapmaktadır?

 A) İşten artmaz dişten artar.

 B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

 C) Ölü eşek kurttan korkmaz.

 D) Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

6. 

2

3

4

Annemin yemeklerini hiç bir şeye de-
ğişmem.

1 Sıfatlar, isimleri niteleyen sözcüklerdir.

İzmir Ege’nin incisi olarak bilinir.

Bu kitabı öncekilere hiç benzemiyor.

 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“tanım” yapılmıştır?

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

3.
Test
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7. 

Görkemli evlerde yaşayan insanların
kalpleri hiçbir zaman taşlaşmamalıdır.

 

 Bu cümleye anlamca en yakın olanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Büyük evlerde oturanlar diğer insanları 
anlamazlar.

 B) İnsanların evleri kişiliğini etkilememelidir.

 C) Acımasız insanlar rahatına düşkün kişilerdir.

 D) Duygular parayla satın alınamaz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” anlamı 
yoktur?

 A) Yeteri kadar kitap okumuyorum.

 B) Bu eser pek okuyucu bulamaz.

 C) Bu çalışmayla işleri yetiştiremeyiz.

 D) Kübra, bu sınavı kesin kazanır.

9. Ne is te di ği ni zi bil mi yor sa nız tut tu ğu nuz ba lı ğın bir 
öne mi yok tur.

 Bu cüm leye an lam ca en ya kı n olan cümle aşa ğı-
da ki ler den han gi si dir?

 
 A) Ama cı ol ma yan in san la rın yap tı ğı ey lem ler bo şa 

çı kar. 

 B) Din len me yi bil me den ba şa rı el de edi le mez.

 C) Ne is te di ği ni bil me yen in san l ar da ba şa rı el de 
ede bi lir. 

 D) Olay la rın zor luk la rı na kat la nan lar ba şa rı lı olur lar. 

10. 1. Damdan düşen, damdan düşenin hâlini bilir.

 2. Kimse ayranım ekşi demez. 

 3. Kim düşer daldan, o bilir hâlden.

 4. Kimse kendi ayıbını bilmez.

 Numaralanmış bu atasözlerinden hangileri aynı 
anlamdadır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3

 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4

11. En iyi öğüt, örnek olmaktır.

 Aşağıdaki görsellerden hangisi bu cümleyi 
desteklemez?

 A) B)

C) D)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” 
anlamı vardır?

 A) Seni son kez görmek için geldim buraya.

 B) Ne söylersen söyle artık bizi incitemezsin.

 C) Keşke o güzelim konağı satmasaydık.

 D) Verilen sözler yerine getirilmeyince sinirlenirdi.

3. Test
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2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.6.3.13 /T.6.3.28/T.6.3.29/ T.6.4.4/ T.6.4.7

1. (1) Cer rah, tem po su düş me yen ve ko lay oku nan bir 
ge ri lim-po li si ye ro ma nı. (2) Ka rak ter le rin hep si us ta ca 
ve ye ter li de re ce de ay rın tı lan dı rıl mış. (3) Ze ki ce ya-
pıl mış ben zet me ler bir po li si ye ge ri li mi ni çok da ha 
eğ len ce li hâ le ge ti ri yor. (4) Fa kat bu tür ro man lar için 
ol maz sa ol maz de re ce de önem ta şı yan me rak duy-
gu su faz la ge liş ti ril mi yor. 

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin-
de olum suz bir eleş ti ri söz ko nu su dur?

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

2. (1) Es ki ci de saç, sa kal da ğı nık; gö ğüs ba ğır açık; pan-
to lo nu diz le rin den ya ma lıy dı. (2) Diş le ri ek sik ve su-
ra tı sa rı, sap sa rıy dı. (3) Türk çe bil di ği ve İs tan bul ta-
raf la rın dan gel di ği için Ha san, şim di onun işine de ğil, 
yü zü ne de bak mış tı. (4) Göğ sü nün or ta sın da tıp kı 
çe ne sin de ki sa ka lı an dı ran kır çıl, sey rek bir tu tam kıl 
var dı.  

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi sin-
de “göz lem” söz ko nu su de ğil dir?

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

3. (1) Şair son şiirinde deniz sevgisine yer vermiş. (2) 
Denizin insana verdiği özgürlük duygusu ağır basıyor. 
(3) Denizle ilgili benzetmelerinde soyut sözcükler 
kullanarak ağır bir şiir dili oluşturmuş. (4) Deniz 
temasını farklı duygu ve hayallerle işlemiş.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
şairin üslubuyla ilgilidir?

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

4. 

Aşağı görme yıkık dökük evleri
Orada gizlidir insanlığın hazineleri

 Bu dizelerle aynı doğrultuda olan atasözü 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur.

 B) Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz.

 C) Altın eli bıçak kesmez.

 D) Altın anahtar her kapıyı açar.

5. 

Diyelim ki tüm paranı kaybettin... 

 Bu cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  Varsayım

 B)  İhtimal

 C)  Benzetme

 D)  Şart (Koşul)

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iş birliğiyle ilgili 
değildir?

 A)  Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

 B) Ağaç yaprağıyla gürler.

 C) Yalnız taş duvar olmaz.

 D) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

4.
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7. ❤	Yangın, maddi manevi zarara yol açan büyük bir 
felakettir. ★	Belediyenin bazı önemli görevlerini 
çoğunlukla yangınlar gördüğü için İstanbul halkı, evleri 
yakan alevlere karşı kendini minnettar saysa yeri 
vardır. _	Fatih taraflarının, Kara gümrük’ün eski 
karanlık sokaklarını, eski evlerini bilenler, yangınlardan 
sonra aralarda açılan geniş ve havadar sahalar 
karşısında felâketin bir şeye yaradığını görmüşler. ( 
Bununla birlikte nice hüsranlar ve gözyaşları pahasına 
mal olan bu hüzün verici nimetten istifade etmesini 
bilemedik.

 Sembollendirilmiş cümlelerden hangisi “tanım” 
cümlesidir?

 A) ❤  B) ★  C) _  D) (

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı 
vardır?

 A) Film yarın gösterime girecek.

 B) Bu sınavdan elli alırım.

 C) Yarınki buluşmamızı salı gününe erteledi.

 D) Otobüsü kaçırınca taksiyle geldi.

9. 
Karşısındakinin düşüncelerine önem ver-
mediğinden o da önemsenmiyor.

 Bu cümledeki anlatım özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Neden – sonuç cümlesi

 B) Koşul cümlesi

 C) Amaç – sonuç cümlesi

 D) Açıklama cümlesi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok 
duygusal ifade yer almaktadır?

 

 A) Her sabah köşede dilenen adamı gördüğümde 
içim sızlıyor.

 B) Babamın adama bakışlarından ne yapmak 
istediğini anladım.

 C) Ellerine baktı korkarak ve ürpertici duygularla.

 D) Hastalığımı duyduğum ilk an bağıra bağıra 
ağladım.

11. “Gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisine 
“olasılık” anlamı katmıştır?

 A) Kıyafetlerim simsiyah olmuş, kömür gibi.

 B) Az daha dayan, elinin yarası kapanacak gibi.

 C) Evin banyosu çok büyüktü, saray gibi.

 D) Bütün gün doya doya eğlendi çocuklar gibi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık 
söz konusudur?

 A) Bu uyarıları dikkate almadıkça yanlışlarından 
kurtulamazsın.

 B) Müziğin ritmine kendilerini kaptırmışlar, coştukça 
coşuyorlardı.

 C) Ortalık gittikçe kararmıştı, caddeleri dolduran 
kalabalık bir anda yerini ısssızlığa bıraktı.

 D) Annesine benzediği için onu çok seviyorum.

4. Test
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç - sonuç 
ilişkisi yoktur?

 
A)

Okuldan geç çıktığı için otobüsü kaçırdı.

B)
Başarısızlığını azaltmak için gece gündüz 
çalışıyordu.

C)
Saatini kurmak için pil satın aldı.

D)
Futbol maçını kaçırmamak için erkenden eve 
geldi

.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç 
ilişkisi vardır?

 A) Temiz hava almak için çıktı.

 B) İstemediği için bizimle gelmedi.

 C) Mola verirsen biraz dinlenmiş olursun.

 D) Sabah erkenden yola çıkacağız.

3. 

Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan daha iyidir. 

 Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

 A) Karşılaştırma yapılmıştır.

 B) Nesnel yargı içermektedir.

 C) Onurlu yaşamanın önemi vurgulanmıştır.

 D) Karşıt yargılar içermektedir.

4. ◆	ancak ●		 olabilir

 ■	bir ▲		 var

 ✶	diliyle (	 	toplum

 Sembollerle gösterilen sözcüklerle anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl 
olur?

 A) ◆ – ■	– (	– ▲	– ●	– ✶ 

 B) ( – ◆	– ■	– ✶	– ▲	– ●	  

 C) ■ – (	– ◆	 	– ✶	– ▲	– ●   

 D) ▲ – ●	– ■	– (	– ◆	– ✶

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı 
vardır?

 A) Söz verdiğin hâlde gelmedin.

 B) Sabah erken uyanmamız gerekirdi.

 C) Bir daha böyle yap da göreyim seni!

 D) Bilgisayarla araştırma ödevini yapabilirsin.

6. 

Bilirken susmak, bilmezken susmak kadar 
kötüdür. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en 
yakındır?

 

A) Sanatın düşmanı bilgisizliktir.

B) Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne 
yükseltir.

C)

D)

Ben, yalnız bir şey bilirim, o da bir şey bilme-
diğimi.

Susan bilgin, bir kelime söylemeyen aptaldan 
farksızdır.

 

5.
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7. 
Her çok

azdan olur.
Yere bakan
yürek yakan.

1 2

3 4Umut fakirin
ekmeğidir.

Su uyur, düş-
man uyumaz.

 

 Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisi 
atasözü değildir?

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

8. Bir girişimden iyi sonuç almak isteyen kişinin temelini 
sağlam kurması gerekir.

 Bu cümle aşağıdaki atasözlerinden hangisinin 
açıklamasıdır?

 A) 
Ağaç yaşken eğilir.

 B) 
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

 C) 
Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.

 D) 
Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı 
değildir?

 A) İki cambaz bir ipte oynamaz.

 B) Keskin sirke küpüne zarardır.

 C) Bugünün işini yarına bırakma.

 D) Sakla samanı gelir zamanı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin iki kez 
tekrarlandığı kesindir?

 A) Tatlıyı yine ben mi yapacağım?

 B) Tatilde Roma’ya bir kez daha gittim.

 C) Soruyu çözerken çok zorlandım.

 D) Senin o güzel sesini bir kez daha dinlemek 
isterim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” söz 
konusudur?

 A) Sen söyledin sanmıştım.

 B) Düşün ki sınavı kazandın.

 C) Sen ki sınıfın birincisisin.

 D) Öğretmen en çok seni sever.

12. 
1 2

3 4

Sıradan 
bir roman 
değildi.

Keşke böyle
yapmasaydım.

Bu akşam
tiyatroya
gidelim

mi?

Diyelim ki seni
affettim.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“eleştiri” anlamı vardır?

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

5. Test



 

39

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T.6.3.13 /T.6.3.28/T.6.3.29/ T.6.4.4/ T.6.4.7

1. 
Bilginin efendisi olmak  
için çalışmanın uşağı 
olmak şarttır.

 Serkan, babasının öğüdünden aşağıdakilerden 
hangisini çıkarmalıdır?

 A) Çalışmak hayatın altın kuralıdır.

 B) Bilgiye ulaşmak, çok çalışma gerektirir.

 C) Bilgisiz insan, herkesin uşağı olur.

 D) Bilgi, zaman içinde elde edilir.

2. 
Konforlu bir yolculuk için vazgeçilmezdir.

1

Rahatlığını başka bir arabada bulamazsı-
nız.

2

Güvenliğiniz için altı hava yastığı bulunmak-
tadır.

3

Aileniz ve sizin güvenliğiniz için en idealidir.4

  

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
nesnel bir anlatım vardır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “Ne annesini dinliyor 
ne babasını.” cümlesi ile aynı anlamdadır?

 A) Annesini dinliyor, babasını dinlemiyor.

 B) Annesini dinlemiyor, babasını dinliyor.

 C) Hem annesini hem babasını dinliyor.

 D) Hem annesini hem babasını dinlemiyor.

4. 
Yumağı çözersen güzel bir kazak örebilirim.1

2

3

4

Kedim oynadığı için yumak karışmış.

Kırmızı yumağı almakla ne iyi ettim!

Beni sıcak tutsun diye bu yumaktan şal ya-
pacağım.

 Yukarıdaki kaç numaralı cümlede amaç - sonuç 
ilişkisi vardır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel çıkarım 
söz konusudur?

 A) Bu kitabı zevkle okudum.

 B) Filmin ilginç bir konusu var.

 C) Tam on gün sonra eve döndük.

 D) Düşünmeden hareket etmen doğru değil.

6. Özde, arkadaşına bebeğini anlatırken hangi 
cümlesine yorumunu katmıştır?

 A) Bebeğimin elbisesinin etekleri kat kat yapılmış.

 B) Lüle lüle, sarı saçları var.

 C) Şu düğmeye basınca oynuyor.

 D) Kırmızı düğmeye basınca da çok güzel şarkılar 
söylüyor.

6.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım 
vardır?

 A) Sizi tekrar arayacağını bildirdi.

 B) Bu işin sonu kötü, dedi.

 C) Yaptıklarına bir anlam veremedim.

 D) Bu konuyu sonra konuşuruz, dedi.

8. En uzun yolculuk, bir adımla başlar.

 Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 A) Büyük işleri gerçekleştirmenin yolu küçük işlerden 
geçer.

 B) Uzun yolculuklar insanlara sıkıcı gelebilir.

 C) Sabırla bütün hedeflere ulaşılır.

 D) Küçük şeylerle yetinmeyi bilmeyenler isteklerine 
ulaşamaz.

9. 

öğrenmemizin en

düşman›d›r bildiğimizi

büyük zannetmemiz

 

 Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük aşağı-
dakilerden hangisi olur?

 A) zannetmemiz

 B) öğrenmemizin

 C) düşmanıdır

 D) bildiğimizi

10. 

Büyük başarıların koşulları 
her zaman kolaydır, sabırla 
çalışmak gerekir.

 Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en 
yakındır?

 A) Başarılar inanmakla ve istemekle gerçekleşir.

 B) Başarının ortamı hazırdır, önemli olan bu ortamda 
bıkmadan çalışmaktır. 

 C) Büyük başarıların temelinde büyük insanların 
yaptıkları buluşlar vardır.

 D) Başarı elde etmek isteniyorsa bir süre çalışmak 
yeterlidir.

11. 

Alper Melis

Burcu Cenk

1949’da Adana’da 
doğmuştur.

“Zıkkımın Kökü” adlı kitabı 
diğer kitaplarından daha 
çok beğenilmiştir.

Öykü ve roman türlerinde 
eserleri bulunmaktadır.

Bir dönem edebiyat 
öğretmenliği görevinde 
bulunmuştur.

 Bir yazarımız hakkında konuşan öğrencilerden 
hangisi tanıtımında karşılaştırma yapmıştır?

 A) Alper  B) Melis

 C) Burcu  D) Cenk

6. Test
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, koşula bağlılık 
söz konusudur?

 A) Ödeme planındaki hatayı geç fark ettik.

 B) Sağlam adımlar atarsan başarıya ulaşırsın.

 C) Bu teşekkür konuşmasını sizin için yaptı.

 D) Derse yetişmek için evden erken çıktı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden - sonuç 
ilişkisi” vardır?

 A) Bu arabayı almak için yıllarca çalıştım.

 B) Bu yaz ailesiyle tatile çıktı.

 C) Söyleyecek sözüm olmadığından sustum.

 D) Çocuklar için televizyon sakıncalı hâle geldi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmeme” 
anlamı vardır?

 A) Aldığım pantolona dudak büktü.

 B) Bütün soruları yanlış çözmüş.

 C) Yarın beraber sinemaya gidelim.

 D) Artık seni göremem ki...

4. (1) Yalnızlık insanın elini kolunu bağlayan bir 
duygudur. (2) Her gün yalnızlık korkusuyla uyanan bir 
insan sağlıklı düşünemez. (3) Çervesindeki dostlarına 
sürekli kuşkuyla bakar. (4) Kısa sürede onları da 
kendinden uzaklaştırıp yalnız kalır.

 Numara lanmış  cümle le r in  hang is inde 
“tanımlamaya” başvurulmuştur?

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

5. 
Çoban benim sesimi 
duymamış olabilir.

Bugün çok 
süt verdim.

Diyelim ki 
bugün yarışa 

katılmayacağım.

Çöpleri 
toplamak yine 

bana kaldı.

 Hangi varlıkla temsil edilen cümlede “varsa-
yım”anlamı vardır?

  A) Kuzu B) At C) İnek D) Eşek

6. 1. Müzik onu ürkütüyordu.

 2. Gözlerinden yaşlar fışkırıyordu.

 3. Boğazı düğümlenmişti.

 4. Bir an önce çıkmak için kapıya yöneldi.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“abartma” yapılmıştır?

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

7.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” söz 
konusudur?

 A) Bu işin altından beraberce kalkmalıyız.

 B) Hava yağmurlu olursa gezi iptal olacak.

 C) Yazarın bu kitabı yok satacak.

 D) Önümüzdeki sınavlara daha çok çalışmalıyız.

8. Beş sığır tenha bir yerde oturuyormuş. Karşıdan ge len 
azılı kurt karşısında, dördü sırt sırta da yan mışlar, aç 
kurda yem olmaktan kurtul muş. Yalnız kalan beşinci 
sığır kurdun tek vuruşu ile yere se rilmiş, parça parça 
olmuş.

 Bu parça bir atasözü ile özetlenmek istenirse 
aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

 A) Kurt dumanlı havayı sever. 

 B) Sürüden ayrılanı kurt kapar. 

 C) Yalnız taş duvar olmaz. 

 D) Ağaç yaprağıyla gürler. 

9. “Açgözlülükle, küçük çıkarlar uğruna tehlikeye 
atılırsan başına büyük felaketler gelebil ir.” 
cümlesinde verilen düşünceyi aşağıdaki 
atasözlerinden hangisi karşılar?

 A) Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.

 B) Her damardan kan alınmaz.

 C) Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker.

 D) Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz.

10. Tilki postunu değiştirir ama huyunu asla değiştirmez.

 Bu cümleye anlamca en yakın olan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Ki şi yi de ğer li kı lan dış gö rü nü şü de ğil dir.

 B) İn sa nın dış özel lik le ri de ğil, iç özel lik le ri önem li-
dir.

 C) İnsan dış gö rü nü şü nü fark lı hâ le ge ti re bi lir fa kat 
ya pı sı nı fark lı laş tı ra maz.

 D) İn san la rı gö rü nü şü müz le et ki le me ye ça lış ma ma-
lı yız.

11. 1. Güzel bir şiir, yalnız o şiire giren değil, bir de 
girmeyen sözcüklerden meydana gelir.

 2. Güzel şiir kelimelerle yazılan şiir değil, anlamı da 
ihmal etmeyen şiirdir. 

 3. Şiirde güzellik, sözcüklerin güzel bir üslûpla 
kaynaştırılması sonucu oluşur.

 4. Bir şiirin güzelliği, kendi dışında bıraktığı söz-
cüklerle orantılıdır. 

 Numaralanmış bu cümlelerden hangi ikisi anlamca 
birbirine en yakındır?

 A) 1 ve 3   B) 1 ve 4

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 4

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan 
anlatım vardır?

 A) Sınavdaki üçüncü sorunu çok zor olduğunu 
söyledi.

 B) Babam, tutumlu olmam gerektiğini her fırsatta 
anlattı.

 C) Meyveleri olgunlaşmadan toplamalıyız, demişti.

 D) Bu akşam gecikeceğini telefonla bildirmiş

7. Test
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1. 

Açar solar türlü çiçek

 Bu di ze  de ki al tı çi zi li söz cük ler de gö rü len an lam 
il gi si aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Ay lar ge çer, yıl lar ge çer

 B) Mu rat ya lan, ölüm ger çek

 C) Ya şam gü zel, in san lar dost

 D) Su akar, yo lu nu bu lur

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık 
söz konusudur?

                    
 A) Beni beklerken çok sıkılmış.

 B) Sıkıntısını gidermek için vitrinlere bakınmış.

 C) Parası olsaymış alışveriş yapacakmış.

 D) Yoksulluk artık canına tak etmiş.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “daha önce oldu ğu 
gibi” anlamı içermektedir?

                    
 A) Sıfat konusunu bugün size tekrar ede ce ğim.

 B) Sıfat konusunu da bugün size tekrar ede ceğim.

 C) Sıfat konusunu bugün de size tekrar ede ce ğim. 

 D) Sıfat konusunu bugün size de tekrar ede ce ğim. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kar şılaş tır ma” 
yapılmıştır?

 A) Bir şeyi biliyorsan konuş, bilmiyorsan konuş ma.

 B) Sanat, bilime göre daha yakındır insana.

 C) Hediye olarak kazak mı istersin çanta mı?

 D) Şiir, benim üretme eğilimimi eyleme dönüş-
türmemdir. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, amaç – sonuç 
ilişkisi vardır?

 A) Deprem dolayısıyla bölgeye ulaşılamıyor.

 B) Mal bildirimi için maliyeye gittim.

 C) Ekmeği unuttuğum için almadım.

 D) Geç geldiğinden ona kızdım.

6. Üzüm üzüme baka baka kararır.

 Yukarıdaki atasözüyle aşağıdakilerden hangisi 
aynı anlamdadır?

 A) İyilik eden iyilik bulur.

 B) Otu çek, köküne bak.

 C) Her şeyin bir zamanı vardır.

 D) Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim. 

8.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özetleyen” bir 
ifade vardır?

 A) Örneğin “öğrenim” ile “öğretim” sözcüğü birbiriyle 
karıştırılıyor. 

 B) Roman, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir türdür 
kısaca.

 C) Diyelim ki sanattaki dil, günlük konuşma dilinden 
farklıdır. 

 D) Varsayalım deneme değil de söyleşi yazmaya 
karar verdi.

8. 
1

Hastanın yanı 
başında sabaha 
kadar bekledi.

2

Küçük kahveha-
nede bir grup 

adam 
toplanmıştı.

3
Söylediği şarkının 

bir gün herkes 
tarafından 

ezberleneceğini 
tahmin etmemişti.

4

Uzun bir süre 
öğretmenler 

odasında 
sessizlik oldu.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
söyleyenin duygularını içermektedir?

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

9. Derste anlattığım konuyu   defterine  

yazdı.

 Bu cümledeki bulutun içine aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?

 A) kısaca  B) ana hatlarıyla

 C) üstünkörü  D) detaylı olarak

10. Kötü bir karardan daha kötüsü kararsızlıktır.

 Bu cümleye anlamca en yakın olan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Karar vermek zor bir iştir.

 B) Kararsızlığın sonu kötü karardır.

 C) Düşünmeden verilen kararların sonucu da kötü 
olur.

 D) En kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir.

11. Aşa ğı da kilerden hangisi atasözü değildir?

 A) Taşıma su ile değirmen dönmez.

 B) Âdet yerini bulsun.

 C) Çoğu zarar, azı karar.

 D) Kısa günün kârı az olur.

12. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de te le fo nun iş le-
vin den söz edil mek te dir?

 A) Tele fon in san lar ara sın da ile ti şi mi sağ la yan bir 
araç tır.

 B) Es ki den sa bit olan te le fon, gü nü müz de ta şı na bi lir 
özel li ği ile öne çık mak ta dır.

 C) Her ge çen gün bir üst mo de li çı kan te le fon lar çok 
alı cı bu lu yor. 

 D) Es ki den ev ler de bi le tek tük bu lu nan te le fon gü-
nü müz de her ke sin ce bi ne gir di.

8. Test
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Kazanım No: T.6.3.13 /T.6.3.28/T.6.3.29/ T.6.4.4/ T.6.4.7
DUYGU BELİRTEN İFADELER / BENZETME / ABARTMA / ÖRNEKLENDİRME /
 GERÇEK - KURGU / GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu belirten 
ifade kullanılmıştır?

 

 A) Bahçede ikişerli sıra oldular.

 B) Yangın saatlerdir devam ediyor.

 C) Hiçbirimiz oraya gelmeyeceğiz.

 D) Eyvah, çocuk yere düştü!

2. Aşağıdakilerin hangisinde “beğenme” anlamı 
vardır?

 A) Deniz kıyısında biraz oturduk.

 B) Yemeklerin hepsi çok lezzetli olmuş.

 C) Annemin her sözünü dinlerim.

 D) Dağlarda çeşit çeşit çiçek var.

3. 

Sürekli olarak çöplerini getirip buraya atıyor.

 Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Şikâyet   B) Pişmanlık

 C) Korku   D) Öfke

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme 
yapılmıştır?

 A) Onun bu hâli bize güven veriyor.

 B) Bahçeyi üç günde bir sularız.

 C) Küçük kız kuzu gibi bakıyordu.

 D) Bir saattir burada seni bekliyoruz.

5. 1. Köpek çevremizde havlayıp duruyordu.

 2. Bir katır gibi inatçı biridir.

 3. Yemekten sonra biraz yürümek istiyorum.

 4. Yaramaz çocuklar gibi davranıyorsun.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
benzetme yapılmıştır?

 A) 1 ve 3   B) 1 ve 3

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 4

6. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yapılmıştır?

 A) Gözyaşları sel olup aktı.

 B) Dünden beri bir işi bitiremedi.

 C) Sabaha kadar uyumadı yavrucak.

 D) Denize karşı bir masaya oturduk.

9.
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7. Aşağıdakilerin hangisinde örneklendirme 
yapılmıştır?

 A) Bu hayvana durmadan yiyecek verdiğimiz hâlde 
doymuyordu.

 B) Belki de erkenden gelir buraya, deyip gitti az 
önce.

 C) Düzenli olarak yaptığı bazı alışkanlıkları vardı, 
spor yapmak bunlardan biriydi.

 D) Ödevler hakkında bilgi almak istedim ama hiçbir 
şey öğrenemedim.

8. Her şey insanla güzel

 Doğan güne karşı gerinen evler

 Mavi rüzgârların koştuğu sokak

 İnsansız olursa sevimsiz resim gibi

 Dal uçlarında göveren bahar

 Tarlada baş veren o altın başak

 Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Kişileştirme yapılmıştır.

 B) Kurgusal ögeler içermektedir.

 C) Benzetme yapılmıştır.

 D) Tamamen gerçeği yansıtmaktadır.

9. Aşağıdakilerin hangisinde abartma vardır?

 A) Köyün girişinde güzel bahçeler vardır.

 B) Bir şimşek gibi yanımızdan ayrıldı.

 C) Mektubu yarın teyzeme göndereceğim.

 D) Gelecek ay şehir dışına çıkacaklar.

10. Dickens’ın Büyük Umutlar’ını da belki cümlelerini, 
dilini, üslubunu, olay görgüsünü, anlatım tekniklerini 
bir yana bırakıp yalnızca hikâyesine bakarak okumak 
gerekir. Gerçekçilik anlayışı ve hikâye anlatma 
tutkusu, onun öteki büyük yazarların yanında gölgede 
kalmasına da neden olmuş mudur? Buradan bakınca 
biraz öyle görünüyor. Kişileri ve hikâyeleri gerçek 
hayatı tam da yaşandığı gibi yansıtıyor gibidir. Oysa 
Dickens’ta, yazarın gerçek hayattan yararlanma 
biçiminin gücü ve alması gerekenleri alıp gereksiz 
olanı atan duyarlılığı önemli. Büyük Umutlar da 
döneminin başyapıtlarından. Belli aralarla yeniden 
okunması düpedüz heyecan yaratabilir.

 Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisi 
geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) belki   B) öteki

 C) biraz   D) oysa

11. 
Ziyarete gittik ........... evde kimseyi bulamadık.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir?

 

 A) fakat   B) çünkü

 C) gibi   D) için

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi 
kullanılmıştır?

 A) Sokaktaki gürültü durmadan artıyordu.

 B) Erkenden geldim ancak hiç kimseyi göremedim.

 C) Güneş battıktan sonra tatlı bir esinti başladı.

 D) Onu iki yıl önce burada görmüştüm.

DUYGU BELİRTEN İFADELER / BENZETME / ABARTMA / ÖRNEKLENDİRME /
 GERÇEK - KURGU / GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ9. Test
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2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekte olmayıp 
öyle sanılan bir durum” söz konusudur?

 A) Eskiden buraları hep tarlaymış.

 B) Sanki ben hiç ders çalışmıyorum!

 C) Antalya’nın cennetten bir farkı yok.

 D) Geceleri yıldızlara bakıp hayal kurarmış.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 
yoktur?

 A) Ben senden daha güçlüyüm.

 B) Aynur da Melisa gibi güzel resimler yapar.

 C) Ayı da at kadar hızlı koşarmış.

 D) Kapıyı çaldıktan sonra içeri girebilirsin.

3. “Onu karşımda görünce...” sözü aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanırsa cümle “şaşırma” anlamı 
kazanmaz?

 A) gözlerime inanamadım.

 B) küçük dilimi yuttum.

 C) elim ayağıma dolaştı.

 D) eteklerim tutuştu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” söz 
konusudur?

 A) Bugün galiba o da gelecekmiş.

 B) Annem şu an yemek yapıyordur.

 C) Bir an sınavı kazandığını düşünelim.

 D) Hayat her geçen gün zorlaşıyor.

5. Aşağıdaki sözlerden hangisi “çalışmanın, 
çabalamanın” önemini vurgulamaktadır?

 

 A) Zaman büyük bir öğretmendir, ne yazık ki bütün 
öğrencilerine bir son hazırlar.

 B) Hayat, bisiklete binmek gibidir, pedalı çevirmeye 
devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.

 C) Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam 
basarsın.

 D) Her istediğini yapmıyorsan yapabileceğin şeyleri 
iste.

6. 1. Teleziyon haberciliği bana kısa cümleler kurmayı 
öğretti.

 2. Sanatçıyla röportaj yapmadığı için yazıyı 
yayımlayamadı.

 3. Reklam için metin yazmak onun göreviydi.

 4. Yazı insanı olduğum için yazıdan başka bir şey 
düşünemiyorum.

 Yukarıdaki numarlandırılmış cümlelerden hangileri 
neden-sonuç anlamı taşımaktadır?

 A) 1 ve 2   B) 2 ve 3

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 4

7. 1. Onun yapıtlarında yaşamının ilgi çekici yanlarını 
bulabilirsiniz.

 2. Kitap üç bölümden oluşuyor.

 3. Öyküleri akıcı dille ve çözümlemelerle 
geliştirilmiştir.

 4. Sanatçı gerçekleri yorumlayabilmelidir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
“üslup” cümlesidir?

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

10.
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8. 1. Sen istemedikçe biz buradan gitmeyiz.

 2. Kirazlar olgunlaşırsa onları toplarız.

 3. Kitap okursan düşünme yeteneğin gelişir.

 4. Gece uyuyamadığım için sabah uyanamadım.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde şart 
anlamı yoktur?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin iç 
dünyasına ait ayrıntılara yer verilmiştir?

 A) Kadının odasının kapısını açınca yüreğimde 
büyük bir ferahlık duydum.

 B) Yirmi yaşına geldiğinde düzgün fiziğiyle dikkat 
çekiyordu.

 C) Nehir kıyısına doğru uzanmış kocaman ağaç 
gövdesine doğru yürüdük.

 D) Değişmeyen tek şey çam ağaçlarının mis gibi 
kokusuydu.

10. (1) Şairin yirmi yıl önce başladığı şiir serüveni hâlâ 
devam ediyor. (2) Şiirlerinin sayısını neredeyse kendi 
de bilmez. (3) Şiirlerinde kendisi gibi olmayı 
başarabilmiş nadir sanatçılardan biridir. (4) Fakat 
kendi şiirine o kadar sadık kalıp şiirin değişmemesi 
ona zamanla ayak bağı oldu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
“şairin şiir çizgisinin değişmediği” anlamı vardır?

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

11. Aşağıdaki dizelerin hangisnide insana ait bir 
özellik insan dışındaki varlığa aktarılmıştır?

 

A) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni

Avludan geçtiğini gördü çobanın
Suyu gidiyordu öğle güneşindeC)

Ne de olsa kışın sonu bahardır
Bu da gelir, bu da geçer, ağlamaD)

B) Gök mavi mavi gülümsüyordu
Yeşil yeşil dallar arasından

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart anlamı 
vardır?

 A) Kimseyi üzmeyin ki başkaları da sizi üzmesin.

 B) Arabası arıza yaptığından yolda kalmıştı.

 C) Ankara’ya gitmek için erkenden yola çıktı.

 D) Keşke ben de o bölgeye yatırım yapsaydım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan 
çok bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

 A) Tarlada çalışan kadınlar ne toplamış?

 B) Onunla yine oynadık değil mi?

 C) Acaba bu resimleri kim yapıyor?

 D) Bu yaptıklarını senden başka bilen var mı?

10. Test
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2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

1. Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy 
göstermiş.

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Sofranın ve çiçeklerin uyum içinde olması 
gelenleri âdeta büyülemişti.

 B) Öğretmen konuyla ilgili açıklama yaparken o bir 
işe yaramadan yanında duruyordu.

 C) Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli 
göstermekle onları desteklediğini belli ediyordu.

 D) İnşaatın girişine bağlı ve buradaki suyu başka 
tarafa verebilen bir tünel inşa ettiler.

2. ✷	 Yaşlı teyze merdivenlerden zar zor çıkıyordu.

 ✷	 Yazarın son kitabı bizim yazınevimizden çıktı.

 ✷	 Mutluydum çünkü uzun bir tedaviden sonra 
hastaneden çıkmıştım.

 ✷	 Göl suyunda zehirli maddelerin  çıkması herkesi 
endişelendirdi.

 “Çıkmak”  sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

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

3. 

Ayakta ölmek, diz üstünde yaşamaktan 
iyidir. 

 Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Hayat boyu onurumuzla yaşamalıyız.

 B) Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

 C) Bilimin gösterdiği yoldan gitmeliyiz.

 D) Tüm canlılara karşı sevgi dolu olmalıyız.

4. 

Örenek cümleler
Yapılacak 

İşaretleme (+,–)

1 İşyerinde yaptığı her 
şeyi duyuyorum.

2 Herkes onun ölümünden 
büyük üzüntü duydu.

3 Benimle i lg i l i 
duyduklarına inanma.

4 Duyduğun gürültü yan 
daireden geliyor.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden “duymak” 
sözcüğünün işitmek anlamında kullanıldığı 
cümlelerin karşısına artı (+) işareti konacaksa bu 
hangi yargı olmalıdır?

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

5. 1. Ben bu kadar işe yetişemem.

 2. Bu yemek hepimize yetişir.

 3. İp, kuyunun dibine yetişmez.

 4. Bu giysi yarına yetişmeli.

 “Yetişmek” sözcüğü yukarıdaki numarlanmış 
cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

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

6. “Sonunda derslerde daha dikkatli davranmaya başladı, 
..........” cümlesi aşağıda verilenlerden hangisiyle 
tamamlanırsa “ilgileneceği konu üzerinde dikkatini 
yoğunlaştırmak” anlamı kazanır?

 A) kendini topladı.  B) kendini tutamadı.

 C) kendini verdi.  D) kendini kaybetti.

11.
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