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Anahtar Kelimeler / Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

1. Okumaya başlamak için okuma yazma arzusunun 

doğmasını beklemek gerekir. “Yemek yerken iştah 

gelir.” dedikleri gibi, okuma arzusu da çok defa birkaç 

satır okuduktan sonra başlar. Birçok insan bu arzuyu 

duymadığı için okumaktan zevk almaz. Fakat bu is-

teksizliği yenip okurlarsa ummadıkları anda bu arzu-

nun doğduğunu göreceklerdir.

 Bu parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden  

hangisidir?

 A) Başlamak - yemek - iştah

 B) Zevk - okuma - isteksizlik

 C) Okuma - başlamak - arzu

 D) Okuma - insan - beklemek

2. Süt kadar besleyicidir sıcacık bir gülümseme. 

Umutsuzluğa, yorgunluğa birebirdir. Bahar iklimine 

açılan kocaman bir penceredir. Zihin açıcıdır; bileğe 

kuvvet, kalbe ferahlık verir. Yılgınlıkları önüne katıp 

bir kör kuyuya teper. Sıcacık bir tebessüm gönül 

kapılarını açan anahtardır. O anahtara sahip olan, 

gönüllere sultan olur. Gönlünde sevgi tohumları ye-

şerir. Kin, nefret, kıskançlık gibi kötü duygular barın-

maz kalbinde. Yunus gibi “Yaratılanı severiz yara-

tandan ötürü.” diyerek kucaklar bütün yaratılanı.

 Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdaki  cümlele-

rin hangisinde geçmektedir?

 A) Gülümseme insanın gönlünde sevgi pencereleri 

açar.

 B) Gülümseyen kimseler başarılı olur.

 C) Umutsuzluk sadece sevgi ile aşılabilir.

 D) Umut, birçok kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

3. Bir insanın yeryüzündeki en önemli yaş evresi 3 ile 

9 yaş arasıdır. Bu yaş aralığı her yönden anne ve 

babalarda hatta eğitimcilerde çocuk üzerindeyanılgı-

lara sebep olabilir. Yani çocuk üzerinde aşırıya ka-

çacak olumlu ya da olumsuz  yanlış yorumlar yapı-

labilir. Ayrıca çocuğa en fazla ilgi gösterilmesi 

gereken evre budur ve çocuk tarafından bu yıllar 

asla unutulamaz.

 Bu metnin anahtar kelimeleri “insan, yaş, evre, 

yaşam” sözcükleridir.

 Buna göre bu anahtar sözcüklerin belirlenmesi-

nin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) Metnin anlamına dair en önemli ipucunu oluştur-

maları

 B) Mecaz anlamlı olmaları

 C) Parçada tekrar edilmeleri

 D) Kurgusal ifade olmaları

4. Toprak, tüm canlıları bir ana gibi besler. Toprağa 

karışan her çeşit tohum, bir bakarsın yaprak yaprak 

uzatır başını. Sebze olur, ot olur. Sonra insan, hay-

van, kurt, kuş yer. Toprak atılan çöpleri gübre yapar. 

Yeter ki kalıcı kirlilik yapan çöp olmasın. 

 Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden 

hangisidir?

 

 A) Toprak - kuş - yaprak

 B) İnsan - tohum - sebze

 C) Canlılar - gübre - kirlilik

 D) Toprak - canlılar - beslemek

5. Dayım bir firmada part-time çalışan bir işçidir.

    1           2        3                    4

 Yukarıda verilen cümlede geçen kaç numaralı 

sözcük Türkçe değildir?

 

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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6. Yeni jenerasyon eski değerlerimizi unutmuş galiba.

1 2 3 4

 Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden hangi-

si Türkçe değildir?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kışkırtmak” söz-

cüğünün yerine yabancı bir sözcük kullanılmış-

tır?

 A) Büyüklerine karşı hiçbir zaman saygısızlık yap-

ma.

 B) İnsanları itibarsızlaştırmaya çalışmamalısın.

 C) İnsanları provoke etmek çok tehlikelidir.

 D) İkinci golle beraber taraftarlar ayaklandı.

8. • Full - time → Tam gün

 • Absürt → Saçma

 • Koordinasyon → Eş güdüm

 • Adapte → Uyum

 Yukarıdaki sözcüklerin verilmesinin amacı aşağı-

dakilerden hangisi olabilir?

 A) Türkçenin zayıf bir dil olduğunu göstermek

 B) Yabancı sözcüklerin daha çok kullanıldığını be-

lirtmek 

 C) Her sözcüğün yabancı karşılığını bulmak gerekti-

ğini göstermek

 D) Türkçesi dururken yabancı sözcükleri kullanma-

mak gerektiğini göstermek

9. 1. Bu ödevini yapabileceğin bir link  vereceğim 

sana.

 2. Rahatlamak istiyorsan koltuğa uzan.

 3. İletişim kurmak için sadece telefon yetmez.

 4. Genel konuları ele almalıyız.

 Yukarıdaki numaralandırılmış  cümlelerin hangi-

sinde Türkçesi dururken yabancı sözcük kullanıl-

mıştır?

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

10.  

bariyer engel koku

antipatik anekdot eş

 Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe değil-

dir?

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

11. İllegal olaylara karışan kimseler artık rahatlıkla tespit 

edilebiliyor.

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 

yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 A) hadise  B) şahıs

 C) yasa dışı  D) fark
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Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler TEST 2
1. “Çözmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

 A) Boynundaki kravatı çözdü.

 B) Bu olay aramızdaki buzları çözdü.

 C) Ninemin dolaşan iplerini çözdüm.

 D) Hediyenin kurdelesini çözdü. 

2. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde 

“sıcak” sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda 

kullanılmıştır?

  

 

Garson sıcak bir çay getirdi.B)

Sıcak havalarda evde kalmalısın.D)

Bu sıcak ilgi karşısında biraz
şaşırdım.C)

Sıcak çorba içersen için ısınır.A)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir an-

latım vardır?

 

 A) Saat çalmayınca uyuyakalmışım.

 B) Bu yol yıllardır toz toprak içindeydi.

 C) Bu tekne, onun ekmek kapısıydı.

 D) Yeni ayakkabısını çok beğendim.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim 

anlamlı değildir?

 

 A) Az önce aldığım ilaçlar baş ağrımı kesti.

 B) Fen ve teknoloji dersinde sürtünme kuvvetini 

öğrendik.

 C) Penaltı atışını gole çevirerek taraftarları sevince 

boğdu.

 D) Notaların adlarını müzik sınavında doğru yazmı-

şım.

5. 
1. Çektiği acılar, yüzünden okunuyordu.

2. Acı bir fren sesiyle irkildik.

3. Çiğ köfte çok acı olmuş.

4. Acı haberi duyan herkes çok üzüldü.

 

      

 Kaç numaralı cümlede “acı” sözcüğü gerçek anla-

mında kullanılmıştır?

 

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

6. Hangi görselin adı terim anlamlı değildir?

 

 A)

C) D)

B)

%  
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7. 

Fırat

MesutNaz

Ebru

Benim de elim 
ayağım üşüdü.

Yandık, kesinlikle 
hasta olacağız.

Ellerim çok 
üşüdü.

Kardan adama
atkı bağlayalım.

 

 

Yukarıdaki konuşmalarda hangi öğrenci mecaz 

anlamlı bir sözcük kullanmıştır?

 A) Mesut  B) Ebru

 C) Naz  D) Fırat

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük “ger-

çek anlamıyla” kullanılmıştır?

 

 A) Bebeğin ateşi 39 °C’dir.

 B) Bana boş boş bakıyordu.

 C) Soğuk, erken açan şeftali ağaçlarını vurmuş.

 D) Elif, oyun oynarken kolunu kırmış.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han-

gisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

 A) Bu soğuk tavırlarına anlam veremedim.

 B) Üstü kapalı konuşmalar beni rahatsız eder.

 C) Ali, biraz içine kapanık, ancak onu sen açabilirsin.

 D) Yaşına rağmen, bu yolu her gün aşındırıyor.

10. 

Eş sesli Soyut

Terim anlamlı Mecaz anlamlı

Sevda Ali

Büşra Okan

“Aç›lar” matematikte çok önemli-
dir.” Bu cümlede “aç›lar” sözcü-
ğünün anlam özelliği nedir?

  

 

 

 

 

Ayşe Öğretmen’in sorusuna, öğrencilerden han-

gisi doğru cevap vermiştir?

 

 A) Büşra  B) Ali

 C) Sevda  D) Okan

11. 
1. Sessizce odasına gidip uyumuş.

2. Zil çalınca bahçeye koştu öğrenciler.

3. Bir daha onun oyununa gelmem artık.

4. Yine haber vermeden gitmiş oraya.

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisin-

de mecaz anlamlı bir sözcük vardır?

 

 A) 1   B) 2  C) 3  D) 4
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Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler - 1 TEST 3
1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlam-

lıdır?

      

 
konuk - misafir

iş - güç

A) B)

C) D)

duygu - düşünce

dost - düşman

2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam iliş-

kisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

 

 A) Sonuç - netice B) Aç - tok

 C) Hatıra - anı D) Kaygı - tasa

3.  
Odanı toplamıyorsun, hiç 
olmazsa çantanı topla.

 

 

 

 Naciye Hanım’ın oğlu Burak’a söylediği cümlede 

altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden 

hangisi getirilebilir?

 

 A) öyleyse  B) oysa

 C) mademki  D) bari

4. 
Eş Anlaml›s› 

VarSözcükler Z›t Anlaml›s›
Var

1

2

3

4

öykü

çirkin

hekim

lisan

✓

✓

✓

✓

 

 

Yukarıdaki tabloda bazı sözcükler anlam özelliklerine 

göre sınıflandırılmıştır.

 Kaç numaralı kutulardaki sözcüklerin anlam özel-

likleri yanlış gösterilmiştir?

 

 A) 3 ve 4  B) Yalnız 3

 C) 1 ve 4  D) 2 ve 3

5. “Onur, nihayet evine döndü.” cümlesindeki “nihayet” 

sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangi-

sidir?

      

 A)

C) D)

B)

sonradan sonuç olarak

son olarak sonunda

 

6. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi bir yönüyle 

diğerlerinden farklıdır?

 

 
ağır

hafif

tutsak

özgür

sınav

imtihan

ırak

yakın

A) B)

C) D)
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7.   

Mert

Kötü haberi duyunca 
birden yıkıldı.

 

 

 

 Mert’in cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamca 

karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Beyaz  B) Siyah

 C) Kara  D) İyi

8. “Eli yavaş” deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden 

hangisidir?

  

 

D) Eli yatkınC) Eli çabuk

B) Eli bolA) Eli sıkı

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri eş anlamlı  

değildir?

 

 A) B)

C) D)

 F

 R

 T

 B  İ  R  E  Y  B  E  Y  A  Z

 K

 K

 S  İ  Y  H

Ç

İ

L

E L AB

 A

 R

 A

      

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı-

dır?
 

 
al

beyaz

A) B)

C) D)

mana

anlam

eş ince

kalındost

11.   Sıladan geliyorsunuz.

Ne var, ne yok

Bizim oralarda.

Çiçek açmış mı erikler?

 Mısralarda geçen altı çizili sözcüğün cümleye kat-

tığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Özlem  B) Gurbet

 C) Köy  D) Memleket

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-

cükler bir arada kullanılmıştır?

   

 
Yalan yanlış sözlere kulak 

asma.

Cahil ile dost olan, cahil 

kalır.

Eğri büğrü yollardan eve 

ulaştık.

Az söyleyen, çok rahat 

eder.

A)

B)

C)

D)
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1. 

Benim annem çok 
hünerlidir.

 

 

 

Aslı’nın kurduğu cümlede altı çizili sözcüğün ye-

rine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

 

 

A) marifetli B) çalışkan

C) istekli D) ümitli

2. 

enteresan kıymet

imkânprensip ilginç

olanakdeğer

 

 

 Yukarıda verilen sözcükler eş anlamlılarıyla iki-

şerli eşleştirildiğinde hangi sözcük tek başına 

kalır?

 A) kıymet  B) ilginç

 C) prensip  D) olanak

3. Yokluk içinde yaşadığımız rivayet edilir.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüğün eş anlam-

lısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) yanıt  B) iftira 

 C) dedikodu  D) söylenti

4.  

Okan

Cenk

Güleser

Dilek

Tok, açın hâlinden 

anlamaz.

Kedi yuvanın etrafında 

dolanıp duruyor.

Yaz kış demeden çalıştık.

Onunla acı tatlı pek çok 

anımız var.

 

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı söz-

cükleri bir arada kullanmamıştır?

 A) Dilek  B)  Cenk

 C) Okan  D)  Güleser

5. 

Ucuz

Temiz

Yavaş

Rahat

Sessiz

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, balonlarda yazılı sözcük-

lerden birinin karşıtı değildir?

 

 A) Pahalı  B)  Yaramaz

 C) Hızlı  D)  Pis

Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler - 2 TEST 4
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Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler - 2

6. Bir gece misafirim olsan yeter

 Dolar odama lavanta kokusu

 Soğur sevincinden sürahide su

 Ay pencereden bakıp güler

 Bu dörtlükte hangi sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

 A) neşe  B) akşam 

 C) konuk  D) kâfi

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-

cükler bir arada kullanılmamıştır?

 A) Gelip gelmeyeceğime henüz karar vermedim.

 B) Her yokuşun bir inişi vardır.

 C) Üretilen her şey bir gün tüketilir.

 D) Soru cevap yöntemiyle ders çalıştık.

8. O, işinde usta bir kimsedir.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

 A) başarısız  B) gayretli

 C) acemi  D) kolay

9. Sözcük Zıt Anlamlısı

1 suçlu suçsuz

2 sevap günah

3 taze bayat

4 derin sığ

 Tablodaki kaç numaralı sözcüğün zıt anlamlısı 

yanlış verilmiştir?

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

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin arasında 

farklı bir anlam ilişkisi vardır?

 

 A) açık - kapalı

 B) korkak - cesur

 C) misafir - konuk

 D) ham - olgun

11. “Sağlam” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki  cüm-

lelerin hangisinde kullanılmıştır?

 A) Dayanıklı eşyaları önce kullanmalıyız.

 B) Kavanozlardan bazıları kırılmıştı.

 C) Zayıf bir ihtimalle oraya da gideceğiz.

 D) Çürük sebzeleri ayıklayıp çöpe attı.

12. 
istikbal gelecek

 Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin 

benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 A) Esaret - özgürlük

 B) Mahrum - yoksun

 C) İyimser - kötümser

 D) Suçlu - masum

13. 

dürüst

bencil

pahalı

fedakâr

ucuz

 Yukarıda verilen sözcükler zıt anlamlılarıyla eşleş-

tirilince hangi sözcük tek başına kalır?

 A) dürüst  B) bencil

 C) pahalı  D) ucuz
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TEST 5Eş Sesli Sözcükler

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteş 

değildir?

 

 A) Otobüsü kaçırınca çok üzüldü.

 B) Kır saçlı dedemle parka gittik.

 C) Bel ağrısından uyuyamadı.

 D) Kömür ocağında yıllarca çalıştı.

2. 
1

2

3

4

Tüm gün hiç usanmadan ders çalıştı.

İlkbahar gelince çiçekler etrafı güzelleştirir.

Annesini görünce yüzü değişti.

Perihan, çalışkan bir öğrencidir.

 

 

Yukarıdaki tabloda verilen cümlelerden hangisin-

de eş sesli bir sözcük vardır?

 

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

3. Öğrencilerden hangisi aynı cümlede eş sesli bir 

kelimenin iki ayrı anlamını da kullanmamıştır?

  

  A) B)

C) D)

Üzüm bağında 
ayakkabımın 
bağı çözüldü.

Al yanaklı küçük kız, 
al elmaları topladı.

Sağ tarafa doğru 
giden ineğin 
sütünü sağ.

Yüz metre yüzdük-
ten sonra yüzü 

bembeyaz olmuştu.

   

 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

 A)

Kaz

B)

C) D)

Sal

Köy Ton

5.  

Ben bir ağaçta küçük, yeşil bir daldım 
Derin düşüncelere daldım.

 

 Yukarıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcükler 

arasındaki anlam ilişkisi hangi sözcükte yoktur?

 

 A)

C) D)

B)
Yol Çay

Yaz Göl

   

6.       

şiş dil

yağ su

 

         

     

 

 

 Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi eş seslidir?

 

 A) 1   B) 2  C) 3  D) 4
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Eş Sesli Sözcükler

7.  

Çocuk Yaş Yay Çek  

Trenin vagonlarında yazan sözcüklerden hangisi 

eş sesli değildir?

 

 A) Yay  B) Yaş

 C) Çek  D) Çocuk

8.  1. Kumdan kaleler yaptık.

  2. Rüzgârdan ağacın gövdesi de zarar gördü.

  3. Boz ayı ormanda dolaşıyordu.

  4. Akarsu kıvrıla kıvrıla akıyor. 

 Kaç numaralı cümledeki altı çizili sözcük eş sesli-

dir? 

 

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

9. Cam kenarında oturan Ali’nin gözüne dışarıdaki ağa-
cın dalı takıldı. Ağaçtaki kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. 

Ali’nin yüzünde bir tebessüm belirdi. 

 Yukarıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangi-

si eş seslidir?

 

 A) B)

C) D)

dal cam

göz ağaç

      

10.   EŞ SESLİ KELİMELER PANOSU   

 

 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki pano-

ya asılamaz?

 

 A) Yaş  B) Dolu

 C) Sarı  D) El

11. 

Yüz

 

 

 

 

 

 

  

 Yukarıda, eş sesli olan “yüz” sözcüğünün anlamların-

dan birkaçı verilmiştir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yüz” sözcüğü 

yukarıdaki anlamlarının dışında kullanılmıştır?

 

 A) Koltukların yüzünü değiştirdi.

 B) Yüzüm kıpkırmızı oldu.

 C) Yüze kadar saydım.

 D) Havuzda saatlerce yüzmek onu yordu.
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Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 1 TEST 6
1.   

Yeni dostlar bulunca 
bizi büsbütün unuttu.

 

 

 

  

 

Gülben’in kurduğu cümlede altı çizili sözcüğün 

cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde 

vardır?

 

 A) Arkadaşlarımın çoğu yaş günüme geldi.

 B) Hastalıktan sonra epeyce hâlsiz düştü.

 C) İş yerindeki itibarını tamamen kaybetmeye baş-

ladı.

 D) Kardeşin kesin seni yanlış anladı.

2. “Çantasını gelişigüzel topladı.” cümlesinde altı çizi-

li sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin-

de vardır?

 

 A) Balıkçıya “Rast gele!” diye seslendi.

 B) Tarlayı iyice çapaladı.

 C) Ödevini üstünkörü yapmış.

 D) Mutfak masasını özenle hazırladı.

3. 
Manavdan aldığım 
elmalar çürük çıktı.

Çekilişte bana
 kalem çıktı.

Öğleye doğru yağ- 
mur dindi, güneş 
çıktı.

Münir

Fatih

Beyza

Serra

Telefonunu alır al- 
maz evden çıktık.

 

 

 

 
 

“Çıkmak” sözcüğünü, yukarıdaki öğrencilerden 

hangisi “bir yerden ayrılmak” anlamında kullanmış-

tır?

 

 A) Münir B) Beyza C) Fatih D) Serra

4. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“kolay anlaşılır” anlamında kullanılmıştır?

 

 A) B)

C) D)

Çocukların açık 
alanda oynama-
ları gerekir.

Burası halka açık 
güzel bir parktır.

Bahçe kapısı ar- 
dına kadar açıktı.

Açık konuşan 
biriydi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü 

cümleye “birliktelik” anlamı katmıştır? 

 A) Yeni bisikleti ile bize hava atıyor.

 B) Sahilde araba ile gezdik.

 C) Ana sınıfına yeni başlayacaklar anneleri ile okula 

gelmişler.

 D) Baklavayı ellerim ile açtım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” kelimesi 

cümleye “karşılaştırma” anlamı katmıştır?

 

 A) Maçta onun kadar iyi oynamalıyım.

 B) Akşama kadar çalışmaktan yoruldu.

 C) Sabaha kadar gözüme uyku girmedi.

 D) Gezmeyi ne kadar sevdiğimi tahmin bile ede-

mezsin.
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Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 1

7. Demlice bir çay koyun üstüne

 Aç çocuk gibi besleyin sobayı

 Nasıl tütüyorsunuz gözlerimde

 Öylece tütün buharı

 Bu dörtlükte geçen altı çizili sözcük hangi anlam-

da kullanılmıştır?

 A) Yedirmek

 B) Eklemek, katmak, çoğaltmak

 C) Yiyecek ve içeceğini sağlamak

 D) Yetiştirmek

8. “Yetişmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “va-

kit bulmak, yapabilmek” anlamında kullanılmıştır?

 

 A) Bu elbise yarına yetişmeli.

 B) O dala hiçbirimiz yetişemeyiz.

 C) Ben bu kadar işe yetişemem.

 D) Bu yemek hepimize yetişir.

9. Bir süre sonra aralarındaki tartışma büyüdü.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıda-

kilerden hangisidir?

 A) Artmak, güçlenmek, şiddeti artmak

 B) Önem ve değer kazanmak

 C) Genişlemek

 D) Yetişmek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için”sözcüğü 

cümleye “hakkında” anlamı katmıştır?

 A) Karnı ağrıdığı için yemek yiyemedi.

 B) Senin için üzümlü kek yaptım.

 C) Bu vatan için birçok şehit verdik.

 D) Veli toplantısında öğretmenin senin için iyi sözler 

sarf etti.

11. 1. Arabada yalnız beş çocuk kalmıştı.

 2. Arabamız yarı yolda kaldı.

 3. Oda duman içinde kaldı.

 4. Misafir gelince gezmek yarına kaldı.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde “kalmak” 

sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sağlamak, elde 

etmek” anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

 A) Ekmeğini taştan çıkarırdı.

 B) Akşama doğru eve geldiler.

 C) Tüm dikkatini izlediği filme verdi.

 D) Hiçbir şeyden haberimiz yok.
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TEST 7Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 2

1. 1. Yemeğe tuz atmayı unutmuşsunuz.

 2. Elindeki taşı suya attı.

 3. Tüm suçu onun üzerine attılar.

 4. Toplantıyı gelecek haftaya attık.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde “atmak” 

sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

2. 

 “Tutmak” sözcüğü yukarıdaki görselde hangi an-

lamda kullanılmıştır?

 A) Elde bulundurmak, ele almak

 B) Avlamak

 C) Kaplamak

 D) Ulaşmak, varmak

3. Aşağıdakilerin hangisinde “bulmak” sözcüğü, “ce-

zaya uğramak” anlamında kullanılmıştır?

 A) Kendine güzel bir kıyafet buldu.

 B) Paramı bahçede buldum.

 C) Eden bulur, demişler.

 D) Okulun ismini bir türlü bulamadım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcü-

ğün anlamı yanlış verilmiştir?

 

 A) Başına güneş geçmiş.

    (Üstünlük sağlamak)

 B) Geçen hafta muayaneden geçtim.

  (Bir duruma uğramak, konu olmak)

 C) Çocuğun boyu babasınınkini geçti.

       (Geride bırakmak, aşmak)

 D) Bütün günüm seni takip etmekle geçti.

            (Harcamak)

5. Tatile giderken bu eşyalarımı size bırakacağım.

 Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kul-

lanılmıştır?

 A) Ayrılmak, terk etmek

 B) Bakılmak, korunmak için vermek

 C) Saklamak, arttırmak

 D) Bir şeyi başka bir zamana ertelemek

6. “Kaçmak” Sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Tüm 

neşesi kaçtı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmış-

tır?

 A) Odanın halısı biraz sağa kaçmış.

 B) Kulağına su kaçmış yine.

 C) Hiçbir zahmetten kaçmamışlar.

 D) Onu görünce rahatım kaçtı.
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Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlamlar - 2

7. • Duvardaki saat durmuş.

 • Bu ilaç baş ağrısını keser.

 • Geniş iş alanları sağlandı.

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen altı çizi-

li sözcüklerden birinin anlamı değildir?

 A) Son vermek, gidermek

 B) Azaltmak, güçleştirmek

 C) İşlenmez olmak, çalışmamak

 D) Çok

8. Bu park, en azından ilk oluşu yönüyle değerlidir.

 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, yuka-

rıdaki altı çizili sözcükler aynı anlamda kullanılmış-

tır?

 A) Güya beni de çağıracaktı.

 B) Hiç yoktan başımı belaya soktum.

 C) Belki yazın köye giderler.

 D) Hiç olmazsa bir çay içseydiniz.

9. “İnce” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “ayrıntılı” 

anlamında kullanılmıştır?

 

 A) Bu gün evde ince bir temizlik var.

 B) Baklavayı ince un ile hazırlamış.

 C) İnce bir çocuk sesi duyduk.

 D) Elinde ince bir değnek vardı.

10. “Bu kitabı size sakladım.” cümlesindeki “saklamak” 

sözcüğü ile aşağıdakilerin hangisinde altı çizili 

sözcük aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) Allah saklasın sizi, diye dua ederdi.

 B) Parasını cüzdanında saklıyor.

 C) Bu araç gereçleri sizin için saklamıştım.

 D) Eti buzdolabında saklıyorum.

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük verilen 

anlamının dışında kullanılmıştır?

 A) Bunu saymam, sizi yine beklerim.

  (Kısa, kısaca)

 B) Bu gruba bir de polisi kattılar.

  (Birlikte göndermek)

 C) Uzun lafın kısası seni unuttuk.

  (Kısa olan şey)

 D) Bu iş yılan hikâyesi gibi uzadı.

  (Fazla sürmek)

12. 1. Uydu, yörüngeye oturdu.

 2. Böyle oturacağına biraz çalış.

 3. Küçük bir sandalyenin üzerine oturdu.

 4. Elbise üzerine pek oturmadı.

 “Oturmak” sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış 

cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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TEST 8Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler

1.  

Serdar

Esra

Furkan

Büşra

Sınavdaki zor soruları görün-
ce elim ayağıma dolaştı.

Eğer sınavdan zayıf alırsam 
babam burnumdan getirir.

Soruları cevaplamaktan bey- 
nim sulandı.

Su testisi su yolunda kırılır, 
üzülmeyin. 

 

 

 

 

 Matematik sınavından sonra, sohbet eden öğren-

cilerden hangisi deyim kullanmamıştır?

 A) Esra  B) Furkan

 C) Serdar  D) Büşra

2. 

burun............. göz.............

kulak............. diş.............

 Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdaki sözcük-

lerden hangileriyle sırasıyla tamamlanırsa deyim-

ler oluşur?

 A)  kıvırmak - boyamak - kabartmak - bilemek 

 B) solumak - gezdirmek - vermek - kadar

 C) büyümek - süzmek - göstermek - geçirmek

 D) sokmak - kesilmek - temizlemek - gibi

3. Aşağıda gözle ilgili verilen deyimlerden hangisinin 

anlamı yanlıştır? 

 
A)

atmak

üstün körü 
incelemek

B)
kulak olmak

koruyup gözetmek

C) D)
den düşmek

değerini yitirmek

ucuyla bakmak

derinlemesine 
inceleyerek 
bakmak

 

 

4. 1. İnce eleyip sık 
    dokumak

2. Burnunun dikine 
    gitmek

3.  Göklere 
     çıkarmak

4.  Ağzı kulaklarına 
     varmak

Aşırı derecede 
övmek

Çok öfkelenip 
sinirlenmek

Kimseyi dinleme- 
den kendi bildiğini 
yapmak

Bir şeyi en küçük
ayrıntısına kadar
araştırmak

 

Yukarıdaki tabloda deyimler anlam özelliklerine 

göre eşleştirildiğinde hangisi yanlış gösterilmiş 

olur?

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

5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “cezalandırmak” 

anlamında kullanılır?

 

 A) Hesabını bilmek  B) Dil uzatmak

 C) Canı çıkmak   D) Hesabını görmek
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Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler

6.  

Çocuklar, hatas›n› kabul e-
den insanlar› affetmek ge-
rektiğini öğütleyen atasözü 
söyler misiniz?

 

 

Öğretmen Neşe Hanım’ın istediği anlamı karşıla-

yan atasözünü söyleyen öğrenci, aşağıdakilerden 

hangisidir?

 
A)

B)

C)

D)

Affetmek büyüklüğün şanın-
dandır.

İyilik eden, iyilik bulur.

Yalnız taş, duvar olmaz.

Ev alma, komşu al.

7.  
Yardımsever karınca, açlık- 
tan ve soğuktan kapısında 
titreyen ağustos böceğine 
“............”der.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 

atasözlerinden hangisi getirilemez?

 

 A) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

 B) Dost başa, düşman ayağa bakar.

 C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

 D) Ne ekersen onu biçersin.

8. 

 

 

 “İşte beklediğim gün geldi. Halamın gelmesine daki-

kalar kaldı.  Mutluluktan içim içime sığmıyor.” cümle-

sinde altı çizili sözün çeşidi nedir?
 

 A) Deyim  B) Atasözü

 C) Özdeyiş  D) Hece

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yan-

lış verilmiştir?

 
A) Bir şeyi çokça elde etme isteği taşımak

Gözü olmak

B) Korkusuz, tehlikeden korkmayan
Gözü pek

C) Tanıdık gelmek
Gözü ısırmak

D) Göz rahatsızlığı olan 
Gözü sulu

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl-

mamıştır?

  A)

B)

C)

D)

İşe gidince gözü arkada kalı- 
yordu.

Bütün cevaplara tekrar göz 
attım.

Acele işe şeytan karışır.

Geziye katılmak için can 
atıyordu.
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Öznel ve Nesnel Çıkarımlar TEST 9
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herkes tarafın-

dan kabul edilebilen, doğruluğu kanıtlanabilen bir 

yargı vardır?

      

A)
Bugün, İstanbul’da hava sıcaklığı 
25°C’nin altındaydı. 

B)

C)

D)

Bu evden daha iyisini bulamazsın.

Bu böreğin tadına doyum olmaz.

Bu kitabı beğendim, eminim sen de beğe-

neceksin.

    

 

    

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öznel bir yargı 

belirtmektedir?

 
A) B)

C) D)

Eskiden burada kırmızı

boyalı bir ev vardı.
Rize’de çay 

yetişir.

Sınavdaki sorular 

çok zordu.

Çiçekler sulan-

mazsa solar.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı 

bulunmaktadır?

 

 A) Bu akşamki maçta millî takımımızın galip gelece-

ğine inanıyorum.

 B) Yağışlar artınca barajlar suyla doldu.

 C) Bu sene şampiyon olacağız.

 D) Kesinlikle sınavdan iyi not alamaz.

4.  

1

2

3

4

Cümleler

Saat 9.00’da sınav 
başlayacak.

Okullar eylül ayında 
açılacak.

Evde canın sıkılır.

Köpekleri çok severim.

Nesnel 
Yarg›

Öznel
Yarg›

✓

✓

✓

✓

 

Yukarıdaki tabloda hangi cümle veya cümlelere 

ait özellikler yanlış işaretlenmiştir?

 

 A) Yalnız 3  B) 1 ve 3

 C) Yalnız 1  D) 1 ve 4

5. 

Eren

Beyza

Dilek

Cenk

Kırmızı sana çok 

yakışmış.

Matematik zor bir derstir.

Ayakkabıların çok 

güzelmiş.

Ülkemiz yedi coğrafi 

bölgeden oluşur.

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin Nazan’a söy-

ledikleri nesnel bir yargı içermektedir?

 A) Eren  B) Cenk

 C) Beyza  D) Dilek
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anla-

tım vardır?

 

 A) Burak’ın boyu babasınınkinden uzun.

 B) Kısa saç sana yakışıyor.

 C) Kitabın içeriği çok güzel.

 D) Kır çiçekleri çevreye güzellik katmış.

7. ✮ Bence en iyi film buydu.

 ` Sütte kalsiyum vardır.

 n Ondan üç çıkarsa yedi kalır.

 l Köpekler en sevimli evcil hayvanlardır.

 Hangi sembollerle ifade edilen cümlelerde öznel 

anlatım vardır?

 

 A) ` - l  B) ✮ - l

 C) ✮ - n  D) ` - n

8. 

Metin

Filmin konusu iyiydi.

Hülya

Ben hiç beğenmedim.

Ceyda

Oyuncular iyi seçilmiş.

Nalan

Yönetmeni Ali Berk’miş.

 

  

 

 

 

 Dört arkadaş izledikleri film ile ilgili konuşuyorlar. 

 Yukarıdaki çocuklardan hangisi nesnel yargılı bir 

cümle kurmuştur?

 A) Nalan  B) Ceyda

 C) Hülya  D) Metin

9. 

     
(1) Ben Bursa’da doğdum. (2) 
Yirmi yıldan beri görmediğim 
Bursa epeyce güzelleşmiş. (3) 
Birçok yerini benim gibi herkes 
beğenerek dolaşır. (4) Tarihî 
camilerimizden olan Ulu Cami 
bu şehirdedir.

Fatih

 

 

 

 Fatih Bey’in kurduğu cümlelerden kaç numaralı 

olanları nesnel anlatımlıdır?

 

 A) 1 - 4  B) 2 - 3

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

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel olmayan 

bir anlatım vardır?

 

 A) Bu ayakkabıların çok daha güzelmiş.

 B) Eski ayakkabılarını dolaba kaldırdı.

 C) Ayakkabıları oldukça eski görünüyor.

 D) Delikli ayakkabılarıyla dolaşan çocuk herkesin 

içini acıttı.

11. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öznel yargı belir-

ten bir cümle kurmuştur?

     

A) B)

C) D)

Karşı komşumuz 
çok yardımsever,
 iyi bir insandır.

Komşumuzun
üç kızı, bir oğlu var.

Komşumuz iki 
yıl önce taşındı.

Komşumuz 
Adanalıdır.
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Duygu Belirten İfadeler

1. 

Onu görünce yerin dibine geçtim. 

 

 

 

 

 Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen duygu aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

 

 A) Korkmak  B) Sevinmek

 C) Utanmak  D) Mutlu olmak

2. 

Cennet gibi her yerimiz,
Sevinç ile dolmalıdır.
Bunun için her birimiz,
İş sahibi olmalıdır.
          
                   Ali Ulvi Elöve 

 

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisine 

yer verilmemiştir?

 A) Mutluluk  B) Beğenme

 C) Korku  D) Çalışma isteği

3. “Ah! Ne yapacağım şimdi?” cümlesine aşağıdaki 

duygulardan hangisi hâkimdir?
 

 

A) Özlem B) Endişe

C) Öfke D) Kızgınlık

4. 

Onu görünce.........................

 

 Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere han-

gisi gelirse, sözü edilen kişinin sevindiği anlaşılır?

 A) ağzı kulaklarına varırdı.

 B) tüyleri diken diken olurdu.

 C) küplere binerdi.

 D) yüzü kıpkırmızı olurdu.

5. n Of, bugün çok bunaldım!

 ` Bu çocuk beni deli edecek.

 H Ah, sizi gidi yumurcaklar.

 l Keşke onu ziyaret etmeseydim.

 Hangi sembolle belirtilen cümlede “öfke” söz ko-

nusudur?

 A) n  B) `  C)  H  D) l

6. 

Sevinçli Üzüntülü Kızgın

 

 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda ifade edi-

len duygulardan herhangi birini karşılamamakta-

dır?

 

 A) Beni karşısında görünce küplere bindi.

 B) Teyzesini görünce havalara uçtu.

 C) İflas etmek onu derinden sarsmıştı.

 D) Köpek onu kovalayınca ödü patladı.

TEST 10
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Duygu Belirten İfadeler

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmiş bir 

beklenti söz konusudur?

 
A)

B)

C)

D)

Oltanız olsa bile balık tutamaz-
sınız.

Anahtarı kapıda unutacağını 
zannetmiyorum.

Tek dileğim güzel bir araba 
almak.

Evine beni de davet edeceğini 
biliyordum.

 

 

8. Ya eve gelirken yolda başına bir şey geldiyse ...

 Yukarıda verilen cümleye hâkim olan duygu aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

 A) Endişe  B) Özlem

 C) Öfke  D) Pişmanlık

9. Aşağıdakilerin hangisinde duygu belirten bir ifade 

yoktur?

 

 A) Köyüm burnumda tütüyor.

 B) Birkaç saat sonra döndüler.

 C) Yaşasın, bu akşam sinemaya gideceğiz.

 D) Eyvah, yine geç kalacağız!

10. • Taşındığımızdan beri arkadaşlarımı çok özlüyo-

rum.

 • Dün nereye gittiklerini söylemedi.

 • Dedesinin hastalanmasına çok üzüldü.

 • Hatası ortaya çıkınca çok utandı.

 Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde duygu belir-

ten ifade vardır?

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

11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde 

“pişmanlık” duygusu vardır?

 

Keşke giderken bana da haber 
verseydiniz.B)

Başımı kaşımaya zamanım yok, 
dedi.D)

Onun ne yaptığını çok merak 
ediyorum.C)

En yakın arkadaşımı kırmamam 
gerekirdi.

A)

12. • Heyecan

 • Üzüntü

 • Korku

 Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki duygulardan 

biri yoktur?

 A)  Annesi hastalanınca Günce’nin gözleri yaşardı.

 B) Gök gürleyince ödüm koptu.

 C) Sınavlarda elim ayağım birbirine dolaşır.

 D) Doğum günüme gelince dünyalar benim oldu.
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Benzetme / Abartma

1. Çok zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. Oysa şu
                1
 an onun dünyalar kadar işi vardı. Bu durum onu çok
           2
 üzüyor, haftalardır  bir şey yiyip içmiyordu. Hemen 

   3
 yol açıktı. Trafik çok yoğun olmasına rağmen 

       4

 kucağında oğluyla hastaneye doğru hızla koştu.

 Yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangisinde abart-

ma anlamı yoktur?

 

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

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde abartılı bir öge-

ye yer verilmemiştir?

 

 A) Öyle bir bağırdı ki ev yıkılıyor sandım.

 B) Manzara öyle güzeldi ki saatlerce baktım.

 C) Topa öyle bir vurdu ki sanki bulutlara değdi.

 D) Öyle bir yağmur yağdı ki sanki gökyüzü delindi.

3. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi abartılı bir cüm-

le söylemiştir?

 

Annemin yaptığı kekler çok 
güzeldir.

Kardeşim matematik dersinde 
çok başarılıdır.

Problemin çözümünü düşün-
mekten başım çatladı.

Dün lapa lapa kar yağdı.

A)

B)

C)

D)

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir an-

latım vardır?

 

 A) Gece erken saatlerde yatarım.

 B) Korktuğu yüzünden belliydi.

 C) Yüreğinde sıcacık duygular hissetti.

 D) Öyle ağladı ki gözlerinin yaşı tükendi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anla-

tım vardır?

 
A)

B)

C)

D)

Ihlamur kokusu etrafa yayıldı.

Elmalı pastadan biraz yedi.

Sabah kahvaltısında bir orduya
yetecek kadar ekmeği tek başı-
na yedi.

Kapanan yollar sonunda açıldı.

 

6. Ay aktı penceremden usulca

 Dindi bütün dertlerim, ıstıraplarım

 Susuzluğu giderilmiş bir gül gibi

 Açtı, yine şenlendi deli gönlüm.

 Bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde benzetme yapıl-

mıştır?

 

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

TEST 11
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anla-

tım yoktur?

 

 

A)

B)

C)

D)

Öyle kuvvetliydi ki dağları de- 
lerdi.

Topu bir fırlatsa kalede seni  
beni ezer geçerdi.

Parmağıyla dünyayı oynatırdı.

Serap’ın amcasının güçlü kas- 
ları vardı.

8. 1. Annemin yıkadığı çamaşırlar kar gibi olmuştu.

 2. İçimizi ısıtan sözleri sanki bir güneşti.

 3. Yol kenarında irili ufaklı taşlar vardı.

 4. İşler bitince kendimi kuş gibi hafif hissettim.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisin-

de benzetme yoktur?

 

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

9. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yapılmıştır?

 

 A) Hep aynı konuda sorunlar yaşıyoruz.

 B) Yastığım taştan farksız, diyordu.

 C) Ödevini annesinin yardımıyla yapabildi.

 D) Her sabah güle oynaya okula gider.

10. Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 

 A) Çocuğun kral dairesi gibi odası var.

 B) Olaylara bakış açımız değişebilir.

 C) Masanın üzerinde güllerle dolu bir vazo vardı.

 D) Her sabah keyifle gazetesini okurdu.

11. Aşağıdakilerin hangisinde abartılı bir ifade söz 

konusudur?

 

 A) Saçları kısa sürede beyazlamıştı.

 B) Yemeğini çabucak yiyip sofradan kalktı.

 C) Bir keresinde tam yüz litre su içmiştim.

 D) Bugün nedense çok heyecanlı görünüyordu.

12. 

Bilgi sahibi olmak insanları 
cahillikten kurtarır.

Hep aynı oyunu oynamaktan 
usandım.Aslı

Orhan

Hakan

Beyza

Yağmur başlayınca sokaklarda 
kimse kalmadı.

Yüzmeyi bırak, yerdeki su 
birikintisini görse boğulur.

 

  

 

 Hangi öğrenci abartılı bir cümle kurmuştur?

 A) Beyza  B) Aslı

 C) Hakan  D) Orhan
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Gerçek ve Kurgu TEST 12
1. Hişt hişt! Buraya bak! Oraya değil bu tarafa. Göreme-

din mi beni? Ağaca doğru bak, şu koca ağacın kovu-
ğuna. Hah! Gördün nihayet. Merhaba, ben Sincap. 
Burası benim yuvam. Şaşırdın mı? Şaşırma, her can-
lının bir eve ihtiyacı var, sincaplar da bu ağaçların 
kovuklarında yaşarlar. Hem sıcak hem güvenli. Seni 
davet edemem şimdi, içerisi hem küçük hem de biraz 
dağınık. Belki ileride bir gün benim evimi de gezeriz. 
Ben bugün sana ormanı gezdirmek istiyorum. Binler-
ce sincabın, kuşun, geyiğin, tavşanın ve adını saya-

madığım nicesinin ev sahibi olan şu güzelim ormanı...

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

 

 A) Metnin hayali anlatıcısı bir sincaptır.

 B) Kurgusal bir metindir.

 C) Günlük yaşamda rastlanabilir durumlar anlatıl-

mıştır.

 D) Hayal unsuru ögeler vardır.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünüdür?

 

 A) Ağacın tüm meyveleri olgunlaşmıştı.

 B) Bebeğin çok sevimli burnu ve gözleri vardı.

 C) Hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünüyoruz.

 D) Kelebekler mutluluk içinde dans ediyordu.

3. Aşağıdakilerden hangisi gerçeğe dayalıdır?

 

 A) Bulut kardeşler küçük bir kasabanın üstünde 

durdular. Toftof, kılıktan kılığa girerek aşağıdaki 

çocukların dikkatini çekmeye çalıştı.

 B) Parkta birkaç çocuk bir araya geldi. Eşleştiler ve 

hararetli bir oyun oyadılar.

 C) Sıcak ve esintisiz gece, karanlığın ağır yükünü 

taşıyarak ilerliyordu. Görevini sabaha devretmek 

istiyordu.

 D) Sular, deli gibi kayalara çarpa çarpa ilerliyordu. 

Yutmak istediği bir şeyler vardı.

4. Aşağıdaki metinlerden hangisi kurguya dayalıdır?

 

 A) Perihan, herkesin alay konusu olan biri ile evlen-

mek istemeyecekti. Dolandırıcının tuzağına dü-

şerken hayatının düzenini de kaybetmişti.

 B) Hasan, adamdan utanarak parayı alıp cebine 

soktu. Koyuncu, Hasan’ın omzunu sıvazlayarak 

yürüdü gitti.

 C) Hep birlikte karakola gittiler. Şikâyet işlemi nere-

deyse üç saat sürdü. Bu arada Elif’in babasına 

da haber vermişlerdi.

 D) Çomar yalnız kalmıştı. Diğer köpekler onunla 

vedalaşmaya gelip hemen gitmişlerdi.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçeği ifade 

eder?

 

 A) Güneş, gülümseyen yüzüyle belirdi.

 B) Ağaçlar yemyeşil elbiselerini giymişlerdi.

 C) Fillerin kocaman kulakları vardır.

 D) Rüzgâr öfkeyle sağa sola saldırmıştı.

6. Bu şirin kasabayı hiçbir zaman unutmayacağım. Ço-
cukluğumun en güzel yılları burada geçti. Sabah kal-
kar, hemen kahvaltımı yapar, kendimi sokağa atar-
dım. Bütün gün oyun oynardım. Ne güzel yıllardı! Tek 

derdimiz oyun oynamaktı.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

 

 A) Kurgusal bir metindir.

 B) Gerçek yaşamı yansıtır.

 C) Anlatıcı ile olayları yaşayan aynı kişidir.

 D) Hayal ürünü ifadeler yoktur.
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Gerçek ve Kurgu

7. Hızlı tren neden bu kadar süratli gidiyor? Kimden ka-
çıyor, kime doğru koşuyor? Niçin biraz soluklanıp ne-
fes almıyor? Bu kadar hızlı gitmek marifet midir? Daha 
dün çıktı piyasaya, bugün herkes onu konuşuyor. İn-
sanlar onunla yolculuk yapmak için can atıyor. Eski 
trenlerin pabucu çoktan dama atıldı. Onca tecrübe yok 

sayıldı.

 Yukarıdaki parçayla ilgili yapılan aşağıdaki değer-

lendirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 A) Hayal ürünüdür.

 B) Gerçek yaşamı yansıtır.

 C) Günlük yaşamı yansıtmamaktadır.

 D) Kurgusal bir metindir.

8. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesi kurgu-

ya dayalıdır?

 

 

Otobüsle bu uzun yolculuğu 
yaptık.

B)

Eylül ayında buraya taşındık.D)

Pili bittiği için duvar saati 
durmuştu.C)

Minik kuş, özgürlüğünü özlemek-
teydi.

A)

9. Aşağıdakilerden hangisi gerçek yaşamda karşıla-

şılabilecek bir durumu yansıtmaz?

 

 A) Kedi, önündeki mamasını yemekteydi.

 B) Kaplumbağa ağır ağır ilerliyordu.

 C) Tilki, ormandaki tüm hayvanları selamladı.

 D) Tavşan, koşarak uzaklaştı birden.

10. ✿ Yaşadıklarını hatıra defterine yazar ablam.

 ✿ Kelebek, dans etmeye devam ediyordu.

 ✿ Akşama doğru yağmur yağdı.

 ✿ Kuzuyu bulmak için tüm hayvanlar seferber oldu.

 Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi kurgulanmış 

bir metne aittir?

 

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

11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesi gerçe-

ğe dayalı değildir?

 

 

Pencereyi açıp odayı havalan-
dırdık.B)

Yorgun ve yaşlı bir tekne bekliyor-
du oracıkta.

D)

Merdivenlerden inerken dikkatli 
davranıyordu.C)

Her gün sadece bir kez otobüs 
bulabilirdi.A)

12. Aşağıdakilerden hangisi kurgusal bir metinden 

alınmış olabilir?

 

 A) Ağacın dalları meyvelerden bükülmüştü.

 B) Araştırmasını İnternet’ten yapmıştı.

 C) Çocuklar futbol oynamaya karar verdiler.

 D) Minik kedinin kafasında bazı soru işaretleri vardı.
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Kişileştirme TEST 13
1. Neredeyse unutmaya yüz tuttuğumuz bir huzur, bizi 

yeni bir yılın ilk adımlarında güneşle toprak arasında 
yakalayıp kollarına alıyor. Tabanlarımıza topraktan 
yayılan ısı, kulaklarımızda denizin buzlu sesi ve göz 

kapaklarımızda kış güneşinin busesi...

 Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söye-

nemez?

 

 A) İnsan dışında bir varlığa insana ait özellikler ve-

rilmiştir.

 B) Gerçeği yansıtmamaktadır.

 C) Cansız bir varlık konuşturulmuştur.

 D) Hayal ürünü ifadeler bulunmaktadır.

2. 1. Oduncu, ormana girince ağaçların keyfi kaçtı.

 2. Buz gibi bir haftada dışarı çıkmışlar.

 3. Arada bir onunla görüşüyoruz.

 4. Erkenden uyanıp yürüyüş yapmış.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-

sinde “kişileştirme” yapılmıştır?

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

3. Aşağıdakilerin hangisinde insana ait bir özellik 

insan dışındaki bir varlığa aktarmıştır?

 A) Bahçedeki çiçekler küsmüş bize.

 B) Ahmet, top oynarken yere düşmüştü.

 C) Kardeşim, ona aldığım hediyeyi çok beğendi.

 D) Onur, tüm kitaplarını okulumuza bağışladı. 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “kişileştirme” yapılmış-

tır?

 

Ay uyurken yola çıkmıştık.B)

Babannem her sabah düzenli 
olarak yürür.

D)

Lütfen, sessizce oturup beni 
bekleyiniz.C)

Pazardan alıverişimizi yapmıştık.A)

5. Aşağıdakilerin hangisinde insan dışındaki bir var-

lığa “insana ait” özellikler yüklenmiştir?

 A) Maymuna yiyecek bir şeyler attım.

 B) Ne zaman çıkalım, diye sordu.

 C) Ağacın dalları kopuyordu.

 D) İpek böceği “Kozama dokunmayın.” diyordu.

6. Aşağıdakilerin hangisinde “kişileştirme” yapılmış-

tır?

 A) Şirin kedi, “Şarkı söylemeye bayılırım.” dedi.

 B) Boyacı, “Birlikte bahçe kapısını boyayalım.” dedi.

 C) “Bana mutlaka haber ver.” dedi Mehmet.

 D) O, gerektiği gibi çalışmadı derslerine.
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7. Karlı dağların başında,

 Salkım salkım olan bulut...

 Saçın çözüp benim için

 Yaşın yaşın ağlar mısın

 Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden 

hangisidir?

 A) Bulut  B) Dağ

 D) Kar  D) Saç

8. 
1. Minik kuş ağladı kızın ardından.

2. Kuşlar en güzel masallarını anlattı.

3. Bulutlar tüm öfkesiyle sert sert dolaştı.

4. Küçük tavşan korkup kaçtı.

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisin-

de kişileştirme yoktur?

 

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

9. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılma-

mıştır?

 

 A) Sarı çiçek “Beni koparma.” dedi.

 B) Arı, “Çiçeklere bayılırım.” diyor.

 C) Ablam, “Bugün yorgunum.” dedi.

 D) Sincap, “Ben kolaylıkla kaçarım.” dedi.

10. Kurnaz tilki sesini yumuşatarak kargaya dedi ki: “Kar-
deşciğim, artık dostuz; müjde getirdim sana. İn de 

öpüşelim. Barış oldu hayvanlar arasında.”

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilen 

varlıklardan değildir?

 A) Hayvanlar  B) Tilki

 D) Karga  D) Ses

11. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

 

 
A) Dolabın rafını temizledi.

B) Ben ki minik bir serçeyim.

C) Kafam çok karışık, dedi ablam.

 Sepete yumurta doldurup satma-
 ya götürdü.
D)

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kişileş-

tirilmemiştir?

 A) Geceler gündüze hasret

 B) Kuşlar söyledi senin gittiğini kardeşim.

 C) Sessizce gidiverdi yanımızdan kedicik.

 D) Yağmur yağınca toprak sevinir.
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Sebep (Neden) - Sonuç Cümleleri TEST 14
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep - sonuç” 

ilişkisi vardır?

 

 A) Bir de arabaya sen baksan.

 B) Beni anlamadığın için bu sorunları yaşadık.

 C) İyi planlarsan ödevini yetiştirirsin.

 D) Sana da bu işten bir pay vermeliyiz.

2. 

Zerrin

Nil

Kübra

Zafer

Grip olan hastalara ıhla- 
mur tavsiye etti.

Yorulduğum için uyuya-
kalmışım.

Galiba bu adamı tanıyo-
rum.

Yağmur yağarken gökku-
şağı çıktı.

 

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu 

cümlede “neden - sonuç” ilişkisi vardır?

 

 A) Kübra  B)  Zafer

 C) Nil  D)  Zerrin

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep - sonuç” 

ilişkisi kurulmuştur?

 

 A) Bu akşam Beşiktaş’ın maçı var.

 B) Bu maçta takımda kimler yer alacak?

 C) Nihat, yine sarı kart gördü.

 D) Sakat olduğu için bu maçta oynayamayacak.

4. Aşağıdakilerin hangisinde ilk cümle, ikinci cüm-

lenin nedeni durumundadır?

 

 A) Muhtarı herkes sever. Mahallemiz için gece gün-

düz çalışır.

 B) Reklam kampanyası yapıldı. Araba satışları bir-

denbire arttı.

 C) Eve hemen gitmeliyim. Annem beni merak eder.

 D) Yarınki piknik iptal edildi. Yağmur yağacakmış.

5. 
Ders çalışmak istemiyorum 
çünkü..................................... . 

 

 

 

 

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki-

lerden hangisi getirilemez?

 

 A) sevdiğim dizi başladı.

 B) ders çalışmak çok eğlenceli.

 C) aklım hala yarım kalan maçta.

 D) kendimi iyi hissetmiyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç 

ilişkisi yoktur?

 

 A) Güneş battığından ortalık karardı.

 B) Çekiçle vurduğum için fındık kırıldı.

 C) Çöpleri sokağa attığı için uyarıldı.

 D) Elini sabunlamayı unutmadı.
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Sebep (Neden) - Sonuç Cümleleri

7. Aşağıdaki öğrencilerin karşılıklı konuşmalarından 

hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?

 

 

A)

B)

C)

D)

Karlar eridi.

Kırmızı 
ışıkta geçti.

Rüzgâr esti.

Ayakkabıyı
beğendi.

Dereler taştı.

Trafik cezası 
aldı.

Rüzgâr gülü
dönmeye
başladı .

Onu almak-
tan vazgeçti.

8. 

Evi havalandırmadı 
................... hasta oldu.

 

 

 Yukarıdaki cümlede sebep - sonuç ilişkisini sağ-

lamak için aşağıdaki kelimelerden hangisi kulla-

nılmaz?

   

 
bu yüzdenA) dolayısıylaB)

bu nedenleC) veyaD)

9. “Neden” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 

 
A)

B)

C)

D)

Ödevlerini neden yapmadın?

Onun neden gelmediğini 
bilmiyorum.

Ablan en çok neden korkar?

Anneni neden üzüyorsun?

 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylemin 

sebebi belli değildir?

 

 A) Sen gelmedin diye maça başlamadık.

 B) Hava kirliliği gittikçe artıyor.

 C) Dengeli beslendiğinden hastalığını çabuk atlattı.

 D) İşe yetişmek istediği için erken çıktı.

11.  

1

Sebep Sonuç

2

3

4

Yağmur yağınca evleri su bastı.

iyi verim aldı.

yola çıktı.

birinci oldu.

Tarlayı suladığı için

Sabah erkenden

Şiir okuma yarış-
masında

 

 

 Yukarıdaki tabloda, numaralandırılan cümlelerden 

hangilerinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?

 A) 1 - 2  B) 2 - 3  C) 3 - 4  D) 1 - 4
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Amaç - Sonuç / Koşul - Sonuç Cümleleri TEST 15
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçek-

leşmesinin bir amacı vardır?

 

 A) Hafta sonu kütüphaneye gideceğim.

 B) Gördüğüm yerlerin fotoğraflarını da çektim.

 C) Sevincini paylaşmak için onun yanına gitti.

 D) Eski arkadaşlarımı çağırmam gerekiyor.

2. Aşağıdakilerin hangisinde amaç - sonuç ilişkisi 

vardır?

 

 A) Başarılarım düzenli çalışmamın bir sonucudur.

 B) Herkesin takdirini kazanmak için çabalıyor.

 C) Tek başıma çalıştığım zaman daha iyi anlıyo-

rum.

 D) Böyle şeyler her zaman karşımıza çıkabilir.

3. 
1. Annesi mutlu olsun diye odasını toparlıyor.

2. Her zaman olduğu gibi yine geç kaldı.

3. Yağmur yağınca hepimiz ıslandık.

4. Eşyalar ağır olduğundan taşıyamadım.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-

sinde amaç - sonuç ilişkisi vardır?

 

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

4. 1. Bilgim olmadığı için yorum yapamam.

 2. Geç geleceğini haber vermek için annesini aradı.

 3. Sen istedin diye bu programı hazırladık.

 4. Alışveriş yapmak için çıktılar.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin özellik-

leri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

  Amaç - Sonuç Sebep - Sonuç

 A)       1 - 2         3 - 4

 B)       1 - 3         2 - 4

 C)       2 - 3         1 - 4

 D)       2 - 4         1 - 3

5. Aşağıdakilerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?

  

 

Buz gibi su ile elimi yüzümü 
yıkadım.B)

Bütün olanları yalnız sen biliyor-
sun.

D)

Ödevlerini zamanında teslim 
edebilmek için uğraşıyor.C)

Okulların tatil olmasını istiyorum, 
dedi.A)

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde amaç - sonuç ilişkisi 

yoktur?

 

 A) Borcumu ödemek için gelmiştim.

 B) Kendini başkasının yerine koyup düşün.

 C) Konuyu anlamamız için yavaş yavaş anlatıyor.

 D) Telefonu tamir etmek için tamirciye gitti.
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7. Aşağıdakilerin hangisinde “koşul(şart)” anlamı var-

dır?
 

 A) Onu tanıdığımdan beri hiç tartışmadık.

 B) Ödevlerini bitirirsen televizyon izleyebilirsin.

 C) Seni sevdiğim için hatalarını hoş karşılıyorum.

 D) Eskiye göre daha düzenli çalışıyor.

8. Aşağıdakilerin hangisinde koşul - sonuç ilişkisi 

vardır?

 A) Kırık oyuncakları akşama tamir ederiz.

 B) Hiçbir zaman rahatsız edilmek istemez.

 C) Hava kötü olduğundan pikniğe gidemedik.

 D) Daha çok çalışırsak işlerimiz erken biter.

9. ✿ Verdiğin sözleri tutmalısın.

 ✿ Kar yağarsa kar topu oynarız.

 ✿ Dağıttığı odayı yine kendisi topladı.

 ✿ Onu uyarsaydım böyle olmazdı.

 Yukarıda verilen cümlelerin kaç tanesinde koşul 

- sonuç ilişkisi vardır?

 

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

10. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi 

bir koşula (şarta) bağlanmıştır?

 

 A) Birdenbire karşıma çıkınca çok şaşırdım.

 B) İsteklerimi ciddiye almanızı istiyorum.

 C) Kitabı geri getirmen kaydıyla verebilirim.

 D) Teknolojiyi iyi kullanan birisidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul - sonuç 

ilişkisi yoktur?

 

 A) Kendini ve çevreni oyalamaktan vazgeçmelisin.

 B) İşe başlarsan onu çabuk bitirirsin.

 C) Rüzgâr çıkarsa uçurtmamızı uçurabiliriz.

 D) Beni dinlersen pişman olmazsın.

12. 1. Anlattıklarını ben zaten biliyordum.

 2. Sana herkesten çok güvenmiştim.

 3. Erken uyumazsan uykunu alamazsın.

 4. Gidebilirsin ama erken dönmelisin.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi 

ikisinde koşul - sonuç ilişkisi vardır?

 

 A) 1 ve 3  B) 1 ve 4

 C) 2 ve 3  D) 3 ve 4

13. 

Çok konuştuğu için onu 

uyarmıştık.

Babam erken gelirse 
alışverişe çıkacağız.

Dayımlar yukarı mahalleye
taşınacak.

Yapılacak işleri gözdengeçirelim.

 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisin-

de koşul - sonuç ilişkisi vardır?

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

14. Aşağıdakilerin hangisinde amaç - sonuç ilişkisi 

bulunmaktadır?

 

 A) Köpekten korktuğu için kaçmaya başladı.

 B) Bu kitabı okursan çok sevinirim.

 C) İyi bir insan olsun diye ona bu öğütleri veriyorum.

 D) Bu mevsimde havalar çok serin olur.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kıyaslama  

yapılmamıştır?

 Bu elbise en çok satılan ürünü-
müzdür.

En beğendiği saatiydi.

Şehrin en güzel bahçeli evidir.

Hep birlikte bir tatilin daha 
sonuna geldiler.

A)

B)

C)

D)

2. Aşağıdaki cümlelerde, boş bırakılan yerlerden 

hangisine “daha” kelimesi eklendiğinde karşılaş-

tırma söz konusu olmaz?

 

 Bu işinde      az kazanıyor.A)

Daha              nasılsın?B)

    iyi bir yol bulmalısın.C)

Eskiden bu gölde                   çok balık vardı.D)

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

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

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

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır?

 
A)

B)

C)

D)

Bu atışım daha iyiydi.

Bu yarışta daha hızlı koştum.

Dünya kupasını kazanmak 
istiyoruz.

Beyaz gömlek daha çok ya-
kıştı.

4. 

Küçük kardeşimi daha çok seviyorum.
 

Yukarıdaki cümleden hangi sözcük çıkarıldığında 

karşılaştırma anlamı ortadan kalkar?

 

daha kardeşimi

küçük seviyorum

A) B)

C) D)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır?

 A) Rize’de eskiden de çok yağmur yağardı.

 B) Meydana gelen en şiddetli olaydı.

 C) Çocukların tümü bahçede toplandı.

 D) Onu biraz daha yorgun gördüm.

6.  

Yanında karşılaştırma an- 
lamı olmayan arabayla ya- 
rışmak istiyorum.

 

 Yukarıdaki sporcunun yarışacağı araba aşağıda-

kilerden hangisidir?

 

A) O, bu şehirde mutsuzdu.

B) Temel’in boyu, Dursun’un 
boyundan daha uzun.

C)
Hacivat ve Karagöz oyunun-
da daha çok eğlendi.

D)
Bu arabası daha iyi perfor-
mans gösterdi.
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7. 
Gölde suya girmek, denize 
göre daha rahat ve hoş bir his 
veriyor.

Göl Isparta’dadır.

Gölün ortalama derinliği on iki 
metredir.

Gölde iki küçük ada bulunur.

Ezgi

Zeynep

Ayşe

Tuba

 

Kimin söylediği cümlede karşılaştırma yapılmıştır?

 A) Ezgi  B) Zeynep

 C) Ayşe  D) Tuba

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır?
 

 

Bu arabası öncekinden güzel.

Bugünkü yemekler dün- 
künden lezzetli olmuş.

Yağmurdan korunmak için 
şemsiye aldı.

Şimdiki okulunda daha mutlu.

A)

B)

C)

D)

9. (1) Şairin okuyucudan beklediği, şiiri üzerinde kafa 
yormak, okurun şairden beklediği ise şiirin duygularını 
harekete geçirmesidir. (2) Bu durum hep böyle olmuş-
tur. (3) Şair ve okur bunu bilerek hareket ederse şiir-
den zevk alan okuyucu ve yazmaktan hoşlanan şairler 
artacaktır. (4) Şimdiden iyimser düşünmeliyiz.

 Kaç numaralı cümlede karşılaştırma söz konusu-

dur?

 A)

C) D)

B)
4

2

3

1

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır? 

 A) Onunla dün akşam dertleştik.

 B) Ben en çok orkideyi severim.

 C) Düzenli çalışırsan başarılı olursun.

 D) Bu işin nereye varacağını tahmin etmezdim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

anlamı vardır?

 

 
Boş zamanlarında ders çalışıyor.

Minik kız saçlarını taramış.

Okuduğu roman dört yüz sayfaydı.

Bu kez aldığım çamaşır deterjanı 
diğerinden güzel yıkadı.

A)

B)

C)

D)
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Ana Duygu (Tema) - 1 TEST 17
1. Erimiş karları, çekilmiş duman.

Açılmış çiçekleri, yürümüş çimen.
Hayali gönlümde yaşar her zaman
Ey benim canımdan aziz memleketim!

 

 

 Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakiler-

den hangisi olabilir?

 A) Memleket özlemi B) Doğaya özlem

 C) Dostluk  D) Gelecek kaygısı

2. 
Tüketilen her ekmeği
Düşün onda geçen tüm emeği
Çöpe atmadan yemediğin lokmayı
Hatırla açlıktan yok olan tüm çocukları

 

 

 Şair, yukarıdaki dizelerinde aşağıdaki konuların 

hangisinden bahsetmemektedir?

 A) İsraf  B) Duyarlılık

 C) Tutumluluk  D) Mutluluk

3. 

Bugün yıkığım biliyor musun

Bezginim, çaresizim, umutsuzum

Bırakma beni, insanlar kötü

Bırakma beni, korkuyorum.

 

 

Duygularını bu şekilde ifade eden şair, aşağıdaki-

lerden hangisi ile nitelendirilemez?

 A) Mutsuz  B) Karamsar   

 C) Endişeli  D) Kızgın

4. 

Bugün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan... 
Uzanıp yatsak da çardak altında.
Boruyu çalınca yarın borazan. 
Hemen toplanırız bayrak altında

 

  

 

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirde sözü 

edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir?

 

 A) Vatan sevgisiyle dopdolular.

 B) Birlik ve beraberlik içindeler.

 C) Vurdumduymaz ve bencildirler.

 D) Vatanları için fedakârlık yapabilirler.

5. 

Rüyalar gibi deniz yolculuğu 
Güneşle beraber çıkılır yola
Bir türkü tutturur deniz çocuğu
Heyamola, dalgalar heyamola

 

Yukarıdaki dörtlükte “deniz yolculuğu” aşağıdaki-

lerden hangisine benzetilmiştir?

 A) Güneşe  B) Türküye   

 C) Rüyaya  D) Dalgaya

6. 

Köprüsün sen Avrupa’ya
Geçit olmuşsun Asya’ya
Vasfın bitmez saya saya
İnci, elmas, zümrüt yurdum
Anadolu, Anadolu

 

 Şiirde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisi-

dir?

 A) Hüzün  B) Sevinç   

 C) Endişe  D) Memleket sevgisi
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7.  

Bir kişi bin düşmana bedeldir.
Coşkun coşkun akan bulanık seldir.
Onun için vatan en güzel yerdir.
Sevgisi gönülde kahraman asker.

 

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerin hangisine yer 

verilmemiştir?

 A) Karşılaştırma B) Abartı

 C) Benzetme  D) Küçümseme

8. 

Ağaçlar serer yapraklarını yere

Göçmen kuşlar göçer sıcak yere

Sarı, kahverengi hakim her yere

 

 

Yukarıdaki dörtlükte hangi mevsimden söz edil-

mektedir?

 A) Sonbahar  B) Yaz

 C) Kış  D) İlkbahar

9. 

Yedi tepeli şehrimde

Bıraktım gonca gülümü

 

Yukarıdaki dizeleri yazan şair için hangisi söyle-

nemez?

 A) Başka bir yere gitmiştir.

 B) Cesurdur.

 C) Üzüntülüdür. 

 D) Özlem duygusu içindedir.

10. 

Allı kızım

Güllü kızım

Benim peltek dilli kızım

Kardeşe oyuncak denmez

Bak yüzü de çilli kızım

 

 

 

 

 

Yukarıdaki mısralarda annenin söylediklerine göre 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

 A) Küçük kızın yüzünde çil olduğuna

 B) Kardeşini oyuncak bebek sandığına

 C) Kızın, kardeşini çok kıskandığına

 D) Kızının peltek dilinin olduğuna

11.  

Kar yine başladı yağmaya,

Küçük zerdali ağacım.

Ne soran ne arayan bulunur,

İnsan naçar kalmaya

 

 

 

 Yukarıdaki dörtlüğü söyleyen kişide aşağıdaki duy-

gulardan hangisi yoktur?

 
A)

Düşünceli Endişeli

Umutsuz Neşeli

B)

C) D)
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1.  

Yardan ayrılalı yaralı sinem.
Gam ile kurumuş temelim, benim
Ağlar mı güler mi gör benim sunam
Mektup yâre selamını ulaştır!

 

 Aşık Veysel’in yukarıdaki dörtlüğünden aşağıda-

ki duyguların hangisi çıkarılamaz?

 A) Endişe  B) Mutsuzluk

 C) Kıskançlık D) Özlem

2. 

Ben gurbet rüzgârının üflediği kamışım. 
Bir su başında mahsun, yapayalnız kal- 
mışım.

 

 

  

 Yukarıdaki parçada şair, hangi duygu içindedir?

 

 A) Üzüntü  B) Merak

 C) Sevinç  D) Mutluluk

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “çaresizlik” söz ko-

nusudur?

 

A)

B)

C)

D)

Bir rüzgâr eserdi Çamlıca’dan
Bize gençlik günlerimizi hatırlatan

Hayali gönlümde yaşar her zaman
Ey benim canımdan aziz memleketim.

İster çekiçle kır, kazma ile kaz
İstersen adımı dağa taşa yaz.

Fırtınada denizin ortasında bir tekneyim
Gitgide batıyorum dibe.

 

 

4. 
Yalnızlık öldürdü beni

Işığını gözlerimin önce

Yüreğimin sevincini

Yalnızlık, aşkımı hevesimi

Gücümü kuvvetimi

 

 

 

 

Yukarıdaki şiire  hangi duygu hâkimdir?

 

 A) Korku  B) Yalnızlık

 C) Merak  D) Ümitsizlik

5. Kim bilir şimdi neredesin
Senindir yine akşamlar
Merdivende ayak sesin
Rıhtım taşında gölgen var.

 Yukarıdaki kişi hangi duygular içindedir?

 

 A) Merak - özlem

 B) Endişe - kıskançlık

 C) Kaygı - mutsuzluk

 D) Mutluluk - özlem

6. 

İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum
   Necati Cumalı

 

  

 

 

Yukarıdaki dörtlükte şair hangi duygu içinde  

değildir?

 A) Umut  B) Pişmanlık

 C) Mutluluk  D) Sevgi

Ana Duygu (Tema) - 2 TEST 18
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7. 
Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim
Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları

 

Yukarıdaki dörtlüğü söyleyen kişi hangi duygu 

içindedir?

 A) Karamsarlık B) Öfke

 C) Mutluluk  D) Endişe

8. 

Acı acı uğuldayarak,
Esme, dur rüzgâr.
Kazaksız, ceketsiz
Unutulmuş çocuklar var.

 

 

 

 

Şair, bu mısraları hangi duygu içerisinde söylemiş 

olabilir?

 

 A) Heyecan  B) Endişe

 C) Sevinç  D) Özlem

9. 
Küçük gemi pupa yelken
Vatanıma giderken
Selam söyle dağlarına
Selam söyle bağlarına

      

         

 

 

 

 

 

Yukarıdaki mısraları söyleyen çocuk hangi duygu 

içerisindedir?

 

 A) Özlem  B) Pişmanlık

 C) Korku  D) Öfke

10. 

Doğduğum köyde bir sokak vardı.
Adı üstünde, Telgraf sokağı.

Hem güzel hem şirindi hem dardı.
O kadar dar ki orda birbirine dokunur 

Komşu evlerin saçağı
Aradım nerde Telgraf Sokağı?

 

 

 

  

Dörtlüğü söyleyen şair hangi duygu içerisindedir?

 

 A) Umut  B) Karamsar

 C) Özlem  D) Mutluluk

11.         

Geçen tatlı günleri

Hasretle arar oldum

Bu günden dünlerimi

Ömrüme sorar oldum

 

 

 

 

 Yukarıdaki mısralarda, üzerinde durulan duygu 

nedir?

 

 A) Öfke  B) Özlem

 C) Sevinç  D) Umut

12. 
Hiç olmadım gurbet ile barışık,
Her ne yana baksam sıla görünür.
Altın kafeslerde bülbül gibiyim,
Kavuşmamız hangi yıl görünür.

 

 

 

Yukarıdaki dörtlükte hangi duyguya yer verilme-

miştir?

 A) Sevinç  B) Yalnızlık

 C) Özlem  D) Hüzün
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1. Örnek olmayı değil, öğüt 

vermeyi seviyoruz. Anneler 
babalar, dişlerini fırçalama-
yan çocukları fırçalamayın. 
Dişlerinizi fırçalayın.

 

 

 

 

 

Öğretmen Nilgün Hanım, yaptığı veli toplantısında 

hangi durumdan yakınmaktadır?

 

 A) Velilerin çocuklarını sürekli azarlamasından

 B) Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığının kazanıl-

mamasından

 C) İnsanlara öğüt verilmesinden

 D) Çocuklara yaptırılmak istenilenlerin sadece söz-

lü söylenip davranışla gösterilmemesinden

2. 
Manav için, üst üste dizilmiş 
domatesler.

Hekimler için, son anda yetiştirilen 
kan.

Yazın, Diyarbakır’dan gelen 
karpuz.

 

 

 

“Kırmızı, insanlara farklı şeyler hatırlatır.” diyen bir 

öğretmene verilen cevaplar yukarıdaki gibidir. 

Verilen cevaplara göre aşağıdakilerden hangisi 

anlatılmaktadır?

 

 A) Kırmızının kullanıldığı yerler

 B) Kırmızının çok sevilen bir renk olduğu

 C) Kırmızı rengin dikkat çekici olduğu

 D) Kırmızının her insan için farklı şeyler çağrıştırdı-

ğı

3. 

 Reklamlara en çok televizyonda rastlarız. Bir progra-

mın en heyecanlı yerinde çıkarlar, bir yiyeceği veya 

içeceği tanıtırlar. Bazen de bir giysiyi ya da oyuncağı 

anlatırlar.

 Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Reklamların zararları

 B) Televizyon reklamları

 C) Televizyonun önemi

 D) Televizyonun zararları

4. 

Tembellik, can sıkıntısından ölmek-
tir. Hayatı renksiz, şekilsiz ve ışıksız 
ölü bir külçe hâline getirmektir. 
Hiçbir şeyden zevk duymamaktır.

 

 

 Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yaşam  B) Tembellik

 C) Karamsarlık D) Can sıkıntısı
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5.  

      Zamanın kıymetini insanoğlu gençken 
bilmiyor. Gençliğini boşa geçiriyorlar. 
Geçip giden zaman geri gelmez. Zaman 
su gibidir, akar gider.

  

 

Yukarıdaki parçada, yazarın yakındığı durum aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

 A) Gençliğin iyi değerlendirildiği

 B) Gençlerin harcadıkları paraları geri kazanmadık-

ları

 C) Zamanı iyi değerlendiremeyen gençlerin olduğu

 D) Gençlerin para gibi zamanı tekrar kazanamaya-

caklarını bilmeleri

6. 
Teknoloji her gün gelişiyor. Bir zamanlar şişe 
dibi gibi kalın gözlüklerle gezenlere bakıyo-
ruz, gözlüksüz dolaşmaya başlıyorlar. Meğer 
lazer cihazıyla göz kusurundan kolayca 
kurtuluyorlarmış.

 

 

 Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?
 

 A) Teknolojinin zaman içindeki değişimi

 B) Göz hastalıkları

 C) Tıp alanında çalışanlar

 D) Teknolojinin olumsuzlukları

7. İnsana ihtiyarlık devresini hatırlatan sonbaharın ilk 

günlerinin başlama emrini almasıyla beraber, ağaçla-

rın büyük bir çoğunluğu yapraklarını dökmeye başlar.

 Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdaki seçenek-

lerden hangisidir?

 

 A) Mevsimlerdeki değişim

 B) Sonbaharın güzelliği

 C) Sonbaharda görülen değişiklikler

 D) İnsanın ihtiyarlık zamanı

8.  
Nerede o eski bayramlar
Nur yüzlü büyükler, gül yüzlü çocuklar
Hangi gemilere binip gittiler
Peşlerine takıp en tatlı rüzgârları 

 

 Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangi-

sidir?

 A) Geçmişte yaşananlara duyulan özlem

 B) Ayrılıkla gelen hüzün

 C) Gelecek kaygısı

 D) Kavuşma sevinci

9. Yaz ayları böyledir, kış gibi anlayışlı değildir. Sıcak, 
nem, bunaltı, bezginlik; değirmen taşı gibi biner ada-
mın sırtına... Omuzlarından inmek istemez gündüz 
vakti kimsenin. İkindi sonunda eh, hadi işte biraz yo-

rulmuş mudur, nedir? 

 Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangi-

sidir?

 A) Yaz aylarının güzelliği

 B) Kış aylarında yaşanan zorluklar

 C) Yaz aylarında yaşanan zorlukların kış aylarında 

yaşanan zorluklardan daha fazla olması

 D) Kış aylarında yaşanan güzellikler

10. 
Her insan bilinçli olmalı. Sahip oldukla-
rını tutumlu kullanmalı. Gereksiz yere 
su harcamamalı ve boşuna yanan 
ışıkları söndürmelidir.

Ece

 Ece’nin konuşmasının konusu aşağıdakilerden  

hangisidir?

 

 A) Su tüketimi

 B) Elektrik enerjisi

 C) Bilinçli insanlar

 D) Tutumluluk
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1. Oduncunun biri, ırmak boyunda odun keserken bal-
tasını ırmağa düşürmüş. Oturmuş ve başlamış ağla-
maya. O sırada oradan geçen ihtiyar bir adam odun-
cunun hâline acımış ve ırmağa dalıp bir altın balta 
çıkarmış. “Bu mu senin baltan?” diye sormuş.

 Oduncu “Bu değil.” demiş. İhtiyar adam yine dalmış, 
bir gümüş balta çıkarmış. Oduncu “Bu da değil.” de-
yince ihtiyar adam sudan asıl baltayı çıkarmış. 
Mükâfat olarak da altın balta ile gümüş baltayı da 
vermiş.

 Yukarıdaki hikâyeden çıkarılabilecek en önemli 

sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Dürüst davranmak, büyük bir erdemdir; dürüst 

davrandığımızda mükâfatını da görürüz.

 B) İyilik yapan insanlar her zaman mutlu olur.

 C) Hayatta başarılı olmak için dürüst olmalıyız.

 D) Yalan söylemek, kötü bir alışkanlıktır; kendisine 

güvenmeyen insanlar yalan söyler ve yalanları 

kısa sürede ortaya çıkar.

2. 
Gülen bir insan, hayatından 
hoşnut demektir. Yaşamaktan 
zevk almak ise sağlıklı olmaya 
bağlıdır.

 

 

 

 

 

 

Bu sözlerin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) Sürekli gülersek, sağlıklı oluruz.

 B) Sağlıklı olmak, yaşamımızı değiştirmez.

 C) Sağlıklı insanlar hayattan zevk alırlar.

 D) Sağlığı bozulmuş insanlar, hiç gülmezler.

3. 
İnsanlara ön yargılarını bir 
kenara bırakarak yaklaş. 

Karşındaki insana değer ver- 
diğini hissettir. O, kendine ait 
olmayan bir kalıba dökülmüş 
olabilir. Yine de senin takına-

cağın tavır, ona insan olmanın 
büyük değerini vermektir. 

 

 

 

 Ayten Hanım’ın oğluna vermek istediği mesaj aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 A) İnsanlara karşı dikkatli olun.

 B) Kendinizi asla büyük görmemelisiniz.

 C) Ön yargılarınız sizin davranışlarınızı etkiler.

 D) İnsana, insan olduğu için değer verin.

4. 
Öykülerinde kahramanlık ve 
fedâkarlık ön plandadır.

Yazar, sade bir dil kullanmış. Öy- 
külerinde de yaşanmış olayları ele 
almıştır.

Efsaneler destanlar ve savaş-
lar ona ilham olmuştur.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki kişiler, sözü edilen yazarla ilgili aşağı-

dakilerden hangisine değinmemiştir?

 

 A) Eserlerinde yaşanmış olaylara yer verdiğine

 B) Sade bir dil kullandığına 

 C) Öykülerinde efsane, destan ve savaş anıların-

dan etkilenerek yazdığına 

 D) Öykü türünün kurucusu olduğuna


