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Sözcükte Anlam

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt an

lamlıdır?

 

Al-Kırmızı
A) 

Vermek-Almak
D) Yapmak-

Yapmamak

C) 

Öğrenci-Talebe
B) 

2. Aşağıdakilerden hangisi somut anlamlıdır?

 
A) Rüzgâr B) Sevinç

C) Üzüntü D) Şüphe

 

3. “Yüzyıllardır bu yoldayım.” cümlesindeki han gi 

söz   cü ğün ses te şi yok tur?

A)Bu  B)Yüz

C)Yıl  D)Yol

4. Aşağıdakilerden hangisi sesteş değildir?

A)Kar  B)Kan

C)Gün  D)Yan

5. Aşağıdaki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi

ne göre gruplandırıldığında, hangisi bu grubun 

dışında kalır?

A)tedbir-önlem  B)yalan-yanlış

C)zengin-varlıklı D)hayat-yaşam

6. Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı söz

cükler bir arada verilmiştir?

A)Güneş-rüya-deri

B)Hava-gül-oksijen

C)Düşünce-hayal-ev

D)Neşe-olay-kürdan

7.

 Kaç numaralı sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

KuşçuMektepHekimSüt

1 2 3 4

8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha 

genel anlamlıdır?

 
A) B) 

C) D) 

Menekşe

Han›meli Çiçek

Bitki
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10.  

B E Y A Z B K
A R O L L T A
M İ S A F İ R
Y K U N E K A
A Ü N A R A F

 Bu bul ma ca da aşa ğı da ki sözcüklerden han gi si

nin eş an lam lı sı yok tur? 

  
 

Ak

Olanak

Konuk

Siyah

A) B) 

C) D) 

11. Somutbirkavramınsoyutanlamlıbirsözcükyerine

kullanılmasınasoyutlamadenir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi sin de so yut la ma ya ör nek 

var dır?

A)Bulutlarsevinçgözyaşlarıdöküyor.

B)Rüzgâr,yeniöğrendiğişarkıyısöyler.

C)Buişleryürekister,demedimmi?

D)Kalk,komşuyagidelim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıkla

masıyla birlikte verilmiştir?

A)Biraraküçük,penceredendışarıyagözgezdirdi.

B)Hatalarınıgörmezdengeliyor,herşeyegözyumu-

yordu.

C)Çocuk anahtarı yere düşürünce usta, kulağını

büktü.

D)Annesiningönlünüetmekiçinonaensevdiğiva-

zoyualmış.

13. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “hesap” söz cü

ğü “tahmin” an la mın da kul la nıl mış tır?

A)Bizimhesabımızagöreyarınburadaolur.

B)Bugündehesabısenöde,hepbenödüyorum.

C)Muzlarıhesabakatmamışsın,onuniçineksikçıkı-

yor.

D)Rakamlarıdoğruhesaplayın,sonrazararedersiniz.

14. 
Yaptığı her işte başa güreşmeyi sever.1

2

3

Başını iki yana salladı.

Kanepenin başına ilaçlarını koydu.

 “Baş” söz cü ğü nu ma ra lan dı rıl mış cüm le ler den 

han gi sin de sı ra sıy la te mel, yan ve me caz an lam

da kul la nıl mış tır?

 

A)1,2,3  B)1,3,2

C)2,3,1  D)2,1,3

9. Aşa ğı daki al tı çi zi li söz cük ler den cüm le ye kat tık

la rı anlamlarına gö re han gi si nin ye ri ne eş an lam

lı sı ge ti ri le mez?

A)Adamağıradımlarlayürüyordu.

B)Buiştenkurtulanakadaraklakarayıseçti.

C)Karşımızaanidenbirfaytonçıktı.

D)Eskilertalebeliğinzorolduğunusöyler.
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2. Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı sözcük

ler bir arada verilmiştir?

A)Arkadaşlık-kahvaltı-defter

B)Tebeşir-korku-bardak

C)Güven-cesaret-umut

D)Kitaplık-fikir-makas

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?

 

Limon
A) B) 

C) D) 

Dil

Kuş Sil

 

3. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlam

lıdır?

 

Ak-kara Yarar-Fayda

Olmak-olmamak Eş-Dost

A) B) 

C) D) 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı

dır?

 
A) B) 

C) D) 

Cömertlik

Üzüntü

Hayal

Islak

 

5. Aşa ğı da ki ler den han gi sin de somut bir söz cük 

soyut an lam da kul la nıl mış tır?

A)Oğlunuçoksertbirşekildeuyardı.

B)Arkadaşlarınaçokiyidavranıyordu.

C)Korkudanneyapacağınışaşırmıştı.

D)Sis,dağlarınetekleriniiyicekaplamıştı.

6. Aşa ğı da ki söz cük ler den han gi si di ğer le ri ne gö re 

ge nel an lam lı dır?

A)Patates  B)Gıda

C)Meyve  D)Portakal

7. Aşağıdaki görsellerden han gi si bir yönüyle di

ğer le rin den fark lı dır?

 
 A) B) 

C) D) 

8. Trenimizçokağırilerliyordu.

 Bu cüm le de ki “ağır” söz cü ğü nün anlamca kar şı

tı aşa ğı da ki cüm le ler den han gi sin de kul la nıl mış

tır?

A)Yerindenyavaşçakalktı,biziselamladı.

B)Sorularçokkolaydı,hepsinidoğruyaptım.

C)Sırtındahafifbirküfevardı,elindedebaston...

D)Bukadarhızlıgidersenkazayapabilirsin.
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10. “Yaşadığı bir olay ya da durumdan ders almak” 

anlamında kullanılan deyim, aşağıdakilerden 

han gi sidir?

A)Adamdansaymak

B)Adamınadüşmek

C)Adamadönmek

D)Adamolmak

11. Aşa ğı da ki ler den han gi sin de “yakmak” söz cü ğü 

mecaz anlamda ku la nıl mış tır?

A)Evegeçkaldık,babambiziyakacak.

B)Uyuyakalıncayemeğiyakmışım.

C)Çoksıcakolduğundangüneşkollarımıyaktı.

D)Piknikçilerinsöndüremediğiateştümormanıyak-

mış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele 

bir anlatım vardır?

A)Denizürünlerindenmidye,limonsuzyenmez.

B)PrevezeDenizZaferiOsmanlıtarihiiçinbüyükbir

önemesahiptir.

C)Papatyaengüzelçiçektir.

D)Çileksevdiğimmeyvelerdendir.

9. Aşa ğı da ki ler den han gi sin de “ateş” söz cü ğü me

caz an lam da ku la nıl ma mış tır?

A)Buolaydansonraiçininateşisönmedi.

B)Ateşleoynuyorsun,kendinedikkatet.

C)Ödeviniunutunca,öğretmeniateşpüskürdü.

D)Suyuyüksekateştekaynatabilirsin.

14. Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz cük ler den han gi si me caz 

anla mıy la kul la nıl mış tır?

A)Öğretmenimiz,ödevleriniziyapın,dedi.

B)Onunbukalpsizliğiherkesişaşırttı.

C) Çoğunluk,tiyatroyagitmekistedi.

D)Gemi,yavaşçalimanayanaştı.

12. Aşağıdakilerin hangisinde deyim vardır?

A)İşlerinibirtürlüzamanındabitiremiyordu.

B)Çocuklargrupçaonacephealmışlar.

C)Odamrengârenkveçokgüzeldi.

D)Dosyalarımüdürünmasasınabıraktı.

13. Birsözcüğüngerçekanlamınındışındakullanılması-

namecazanlamdenir.

 Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz cük ler den han gi si me caz 

an lam da kul la nıl mış tır?

A)Işıklarkesilinceşehirkaranlığagömüldü.

B) Karanlıkçökmedenkulubeyeulaşmalıyız.

C) Karanlıkkişilerdenuzakdurun.

D)Binanıniçioldukçakaranlıktı.
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1. Han gi se çe nek te ki söz cük ler an lam iliş ki si yö

nün den di ğer le rin den fak lı dır?

 

Bitmek Tüken-
mek

İnmek        Çıkmak

HünerBeceri Saygı         Hürmet

A) B) 

C) D) 

 

2. “İstek-arzu” söz cük le ri ara sın da ki anlam iliş ki si 

aşa ğı da ki ler in han gi si nde yoktur?

A)Sınav-imtihan

B)Kıymet-değer

C)Zeki-açıkgöz

D)Yoksul-fakir

3. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılık durumuna 

göre eşleştirmesi hangi seçenekte doğru veril

miştir?

A)1-a/2-b/3-c/4-d

B)1-b/2-d/3-a/4-c

C)1-b/2-a/3-c/4-d

D)1-c/2-b/3-a/4-d

a Geniş

b Yabancı

c Uzak

d Kısa

Yerli 1

Uzun 2

Dar 3

Yakın 4

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin 

tamamı eş seslidir?

 

Bir - el - perde Yol - kır - sol

Bin - tür - bil At - bul - gör

A) B) 

C) D) 

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler özelden 

genele doğru sıralanmıştır?

 
A) 

B) 

C) 

D) 

Akça kavak, Kavak, Ağaç, Bitki, Varlık

Kavak, Akça kavak, Ağaç, Bitki, Varlık

Bitki, Varlık, Ağaç, Kavak, Akça Kavak

Varlık, Bitki, Ağaç, Kavak, Akça Kavak

6. Aşağıdaki cümlelerin han gi sinde “çevirmek” söz

cü ğü   “yönetmek, idare etmek” an la mın da kul

lanıl mış tır?

A)Makineninkolunusaatlerdirçeviriyor.

B)SanatçıbirçokromanıTürkçeyeçevirdi.

C)Bukocafabrikayısenmiçeviriyorsun.

D)Albümünyapraklarınıtekertekerçevirdim.



TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf
16

Sözcükte Anlam

7. Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz cük ler den han gi si ger çek 

an la mıy la kul la nıl mış tır?

A) Acılarıylayüzleşmezamanıgeldi.

B)Davranışlarınçokkırıcıydı.

C)Yaşamatekrarbağlandı.

D)Elikanayıncatelaşlanmayabaşladı.

8. Bir ya zar ve onun eser le ri hak kın da yapılan aşa

ğıdaki değerlendirmelerden han gi sinde mecaz 

an lam lı bir sözcük kul lanıl mış tır?

A)Biziaydınlatmayadevamediyor.

B)Eseriİstanbul’dabasılmış.

C)Eserdesekizöyküvar.

D)Bueserikitapçıdagördüm.

9. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zıt an lam lı söz

cük ler bir arada kullanılmıştır?

A)Güzelgözleri,fakatçirkintavırlarıvardı.

B)İki adım ileri bir adımgeri gitmektenne zaman

vazgeçeceksin?

C)Bu dar odada geniş ufuklara sahip gençler

yaşıyordu.

D)Cennet vatanımın bu eşsiz manzarası beni

gençleştiriyordu.

10. “Kırmak” söz cü ğü aşağıdaki cümlelerin  hangi

sinde “Şimdi direksiyonu sağa kır ve az ilerle.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)Geceyağanyağmursıcaklarıbirazkırmıştı.

B)Gidonusağakırarkırmazuçurumayuvarlandık.

C)Sizikırdığımıbilmiyordum,özürdilerim.

D)Yavaşol,biryerinikıracaksın!

11. Güneyyüzündekarlarıgitmez

 Viranebahçedebülbüllerötmez

 Birgeceyatsamdamisafiretmez

 Kışınazgınoluryüzüdağların

 Bu dört lük te, aşa ğı da ki ler den han gi si yoktur?

A)Soyutanlamlısözcük

B)Eşseslisözcük

C)Mesajanlamlısözcük

D)Terimanlamlısözcükler

12. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir 

sözcük kullanılmıştır?

A)Derslerineplanlıçalışıyordu.

B)Başarıyaulaşmakiçinverimliçalış.

C)Buhaberialıncasarsıldı.

D)Elindekiçiçekleriyeredüşürdü.
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1. 1 Işık  Kader  İnsanlık  Sis

2 Sevinç  Aşk  Korku  Keder

3 Simit  Duman  Akıl  Rüya

4 Hüzün  Kader  İnsanlık  Sis

 Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 

bulunan sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yok

tur?

A)Gölge  B)Sol

C)Gül  D)Al

3. Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı sözcük 

bulunmamaktadır?

 

Yarınları aydınla-
tacak bir gençlik 
yetiştirelim.

Kaleminde sevgi 
damlıyordu.

Onların dostluğu
eskiye dayanır.

Okulun bahçesin-
de arkadaşlarıyla
oynuyordu.

A) B) 

C) D) 

4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde diger

lerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A)Yerli-Yabancı

B)Helal-Haram

C)Taze-Bayat

D)İlginç-Enteresan

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin 

tamamı somut anlamlıdır?

 A) Işık 

Gölge 

İnsan

 B) Akıl

Sevgi

Hüzün

 

 C) Heyecan

Isı

Üzüntü

 D) Hayal

Düş

His

6. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt an

lamlıdır?

A)Üzüntü-hüzün B)Sonuç-sebep

C)İlgi-alaka  D)Çıkmak-inmek
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7. Unutmayavrum,iyilikyapan…………… bulur.

 Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

A)İyilik  B)Bela

C)Fındık  D)Kötülük

8. Deyim

Kendini dinlemek

Etekleri tutuşmak
Yanına bırakmamak

Belini bükmek

Yalnız kalmak

Tedirgin olmak
Cesaret vermek

Çaresiz bırakmak

Konusu
 

 Tabloda hangi sembolle gösterilen deyimin ko

nusu yanlış verilmiştir?

A) ■   B) ★

C) ●  D)◆

9. Böylegüzelbirgömlekbendenearar?

 Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 

anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Bueşyalarbenimmasamdanearıyor?

B)Mutfaktakikilimnegüneduruyor?

C)İstediğinkadarparabendenegezer?

D)Nesinemayanedetiyatroyagitti.

10. "Askı" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz 

anlamda kullanılmıştır?

A)Sendeişihepaskıyaalıyorsun.

B)Eveyenibiraskıalmış.

C)Sınıfınaskısıdüşmüş.

D)Şugömleğiaskıyaas.

11. Aşağıdaki cümlelerin han gi sin de de yim yok tur?

 
A) B) 

C) D) 

Kimse akıl almayı 
sevmez ama her-
kes akıl vermeyi 
sever.

Sevgili oğlum, 
kötü dostların seni 
yoldan çıkarır.

Sorunların çözül-
mesinde öğret-
mene büyük gör-
ev düştü.

Görgü kurallarını 
bilmek fayda sağ-
lar.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

kelime kullanılmamıştır?

A)Geçkaldığımiçinotobüsbiletimyandı.

B)Hergünevintümodalarınıhavalandırdım.

C)Yeniteknikdirektörümüzoyunuiyiokuyor.

D)Kaynakbulamadığımıziçinbuprojeöldü.
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1. Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlıdır?

A)Akıl  B)Hukuk

C)Tıp  D)Altın

2. Aşağıdaki sözcüklerle aralarındaki anlam 

ilişkileri ne göre bir grup oluşturulduğunda han

gisi grubun dışında kalır?

A)Soğuk-serin  B)İlk-son

C)İyi-kötü  D)Eski-yenit

3. Aşağıdakilerden hangisi yansıma bir sözcüktür?

A)Işıltı  B)Parıltı

C)Pırıltı  D)Fısıltı

4. 

Parafilan

3

Eğribüğrü

2

Aburcubur

4

Çolukçocuk

1

 Yukarıdaki numaralanmış ikilemelerden hangisi 

diğerlerinden farklı bir şekilde kurulmuştur?

A)4  B)3

C)2  D)1

5.  
Somut - Soyut

  Iş›k      Rüya

  Ses         ?

 Yukarıda “?” işa re ti ile gösterilen yere aşağıdaki

lerden han gi si ge le mez? 

A)Su  B)Yas

C)Tasa  D)Özlem

6. “Yağış-dolu” söz cük le ri ara sın da ki anlam iliş kisi 

aşa ğı da kilerin  han gi sin de var dır?

 
 

Rüzgâr

Lodos Işık

Güneş

Deniz

Nem

Sıcaklık

Enerji

A) B) 

C) D) 

7.

 Yukarıda numaralanmış sözcükler özelden gene

le doğru nasıl sıralanmalıdır?

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

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

Canlı

1

Mehmet

2

Varlık

3

İnsan

4
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8. 1 Sıcak bir çay içtik.

2 Ses tellerinde iltihap oluşmuş.

3 Çiçekleri vazoya koydu.

4 Onların dostluğu eskiye dayanır.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

soyut anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A)4  B)3

C)2  D)1

9. “Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi

sin de “bir yerden bir yere taşımak” anlamıyla 

kullanıl mıştır?

A)Yanlışbasılankitaplarıpiyasadançektik.

B)Hesabındakitümparayıçekiponagöndermiş.

C)Yenialdığıkazağıyıkayınca,kazakçekmiş.

D)İşçilertümeşyalarıüstkataçekmişler.

11. Aşağıdaki sözlerden hangisi gerçek anlamlı de

ğildir?

A)Geceligündüzlü

B)Burunkıvırmak

C)Parayladostbulunmaz

D)Hemsuçluhemgüçlü

12.  Bu saatlerde herkes evine çekilir.

Davranışlarıyla çekilmez bir çocuktu.

Takımımız son anda yarışmadan çekildi.

Yol kenarlarındaki tüm arabalar çekilmiş.

1

2

3

4

  “Çekilmek” sözcüğü numaralandırılmış cümleler

de kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

13. “Takmak”kelimesiaşağıdakicümlelerinhangisinde,

“Bugünlerdeherkesbanatakmış,”cümlesindekian-

lamıyla kullanılmıştır, sorusuna aşağıdaki cevaplar

verilmiştir.

 Buna göre hangi cevap doğrudur?

A)Saçınagüzelbirtokatakmış.

B)Yakasınarozettakmış.

C)Buarabayatakmışçocuk.

D)Kolunabilekliktakmış.

10. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir 

sözcük vardır?

 
Masanın üzerinde birkaç meyve tabağı var.

B)

A)

C)

D)

Son sözünle sabrımı taşırdın.

Uçağın kanadı kırılmıştı.

Yaşamındaki en büyük fırsattı bu.
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1. Aşağıdaki renk adlarından hangisinin eş anlam

lısı vardır?

A)Yeşil  B)Mavi

C)Turuncu  D)Kırmızı

2. Aşa ğı da ki söz cük çift le rin den han gi si eş an lam

lı dır?

 

 

D)C)

B)A) Yol - Yoldaş

Uzun-İnce

Sevgi-Saygı

Ün-Şan

3. Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı değildir? 

A)Kardeşlik  B)Barış

C)Esinti  D)Sevgi

4. Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlıdır?

A)Umut  B)Tabak

C)Silgi  D)Denklem

5. Aşa ğı da ki söz cük ler den hangi si so yut  anlamlı

dır?

A)Tıkırtı  B)Özgürlük

C)Vazo  D)Buhar

6. 

Kamyon Şoför

 

 Yukarıdaki söz cük le r ara sın da ki anlam iliş kisinin 

bir benzeri, aşa ğı da ki lerin han gi sin de var dır?

 

 

Muavin

Makinist

Hostes

Tayfa

A) 

B) 

C) 

D) 

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

A)Spor  B)Virgül

C)Müzik  D)Geometri

Sözcükte Anlam
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Sözcükte Anlam

8. Hangi cümlede altı çizili sözcük mecaz anlamda 

kullanılmıştır?

A)Yineüstüstevergibindirmişler.

B) Sıcakçorbasınızevkleyudumluyordu.

C)Kardeşimincanıyandı.

D)Lokmalarıboğazınadizilmiştir.

9. “Taşıma su ile değirmen dönmez.” atasözündeki 

kelimelerden hangisi eş seslidir?

A)taşıma  B)su

C)değirmen  D)dönmez

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 

bir sözcük kullanılmıştır? 

A)Sözlerinitartarakkonuşanbiriydi.

B)İşleriniyetiştirmekiçingeçvaktekadarçalıştı.

C)Matematiksorularıoldukçazordu.

D)Kolunagümüşbirbilekliktakmış.

11. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz

cük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A)Sanırımtarifettiklerikalembu.

B)Ençokokumakistediğimkitabıbuldum.

C)Bizimokuldakikitaplaryineuçmuş.

D)Yeniçoraplarımınasılbuldun?

12. • Suçubenimüzerimeattılar.
 • Teyzememektupattım.
 • Metindenbazıbölümleriatalım.

 • Evdekigereksizeşyalarıattım

 Yukarıda verilen cümlelerde “atmak” söz cü ğü 

kaç fark lı an lam da kul lan ılmış tır?

A)4  B)3

C)2  D)1

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

D)C)

B)A) Halı

Perde

Arı

Tok
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Sözcükte Anlam

1. Aşağıdakilerden hangisi “kıyafet” sözcüğünün 

eş anlamlısıdır?

 A) B) 

C) D) 

2.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

A)Yaşlı  B)Masa

C)Sandal  D)Beşik

3. Bazılarıgezmeninboşbiruğraşolduğunusöylüyor.

 Bu cüm le de ki “boş” söz cü ğü nün yerine aşağıdaki

lerden hangisi kullanılırsa anlam değişmez?

A)faydasız  B)basit

C)zararlı  D)saçma

4.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı 

yok tur?

A)Neşeli  B)Kolay

C)Çanta  D)Fark

7. Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz cük ler den han gi si me caz 

an lam da kul la nıl mış tır?

A)Çabuk,ödevleriniyap!

B)Mehmet’ikimseyedeğişemem.

C) Havabirdensoğudu.

D)Elbiselerimizideğiştirelim.

6. “Aç” söz cü ğü aşa ğı da ki ler den han gi sin de 

ger çek an la mının dı şın da kul la nıl mış tır?

A)Gurbetellerindeaçkaldım.

B)Gözüaçolaniflaholmaz.

C)Toknedemem,açneyememder.

D)Açamanbilmez,çocukzamanbilmez.

5. “Almak” söz cü ğü aşa ğı da ki ler den han gi sin de 

“sığmak” an la mın da kul la nıl mış tır?

A)Seniişyerindenalırım,bengelenekadarbekle.

B)Şemsiyeniyanınaal,yağmuryağacak.

C)Buodaonkişialır,herkesiçağır.

D)Sınavlardanyineyükseknotaldım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanmak” söz

cüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Sıcaktaoynadığıiçinbayağıyanmış.

B)Kumsaldagüneşlenirkençokyanmış.

C)Öğlevakitlerindeğüneştekalmayıncildinizyana-

bilir.

D)Havasoğuksayandınız.
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Sözcükte Anlam

9. “Gezmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, 

“bulunmak” anlamında kullanılmıştır?

A)Yirmiyılöncebabamlaburalardaçokgezerdik.

B)Çanakkale’yiikiyılöncedegezmiştik.

C)Arabanızınbenimdükkânımınönündenegezdiğini

banaaçıklarmısınız?

D)Yemekyedik, ikisaatsahildegezdik,sonraeve

döndük.

10. 

 

 "Bakmak" sözcüğü yukarıdaki numaralanmış 

cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmı

şıtr?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

11. Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz cük ler den han gi si nin kar

şıt an lam lı sı yok tur?

A)Aradakimesafeiyiceuzadı,birazhızlanmamız

lazım.

B)Odanı çok kirletme, temizlemekonusundasana

yardımedemem.

C)İçerigirenoadamçokzayıf,fakatsağlıklıgörünü-

yordu.

D)Yemeğibeşdakikadayedi,yalnızsusmakbilmedi.

12. “Karşılamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin

de, “Ailem, tatile gitme isteğimi olumlu karşıladı.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)Babasınıkarşılamakiçinkapıyakoşardı.

B)İhtiyaçlarınıkarşılamakiçinekişleryapardı.

C)Busaldırılarıkarşılamakiçinyardımgerekiyor.

D)Onunbudavranışlarınıanlayışlakarşıladık.

13. Birbilim,sanat,spor,meslekdalıylailgiliözelvebe-

lirlibirkavramıkarşılayansözcüklereterimdenir.

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de al tı çi zi li söz

cük te rim de ğil dir?

A)Busorunuekonomistlerçözebilir.

B)Üçgeniniçaçılarınıntoplamıyüzseksenderecedir.

C)Oyununilkperdesiherkesigüldürdü.

D)Hakeminofsaytkararıfutbolcularıisyanettirdi

14.1. Hastaolduğuiçinyavaşyürüyordu.

 2. Yavaşbirşekildearkasınavurdu.

 3. Çokyavaşkonuşuyorlarhiçduyamıyorum.

 4. Buyavaşyaşamagençlerkarşıgeldi.

 “Yavaş” söz cü ğü yukarıdaki cüm le ler de kaç de

ği şik an lam da kul la nıl mış tır?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

1. Pencereden, oynayan çocuklara baktı.

2. Halıyı kimin temizlediğini öğrenmek için
yukarı baktı.

3. Ona emanet edilen çocuğa gözü gibi baktı.

4. Ağlayan kızın kim olduğunu öğrenmek için
dışarı baktı.
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Sözcükte Anlam

1. Aşağıdaki ikilemeleri oluşturan sözcüklerden  

hangisi tek başına kullanılamaz?

A)azbuz  B)gelgit

C)yazaçize  D)abuksubuk

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

A)yaş  B)yüz

C)dik  D)ver

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

A)                                       B)

C)D)

YosunTaş

Tıp Telefon

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl

mıştır?

A)Berber,bildiğiniokuduyine.

B)Saçlarınıkestirincegüzelolmuşsun.

C)Bırakınsaçmuhabbetinideşimdineyapalım.

D)Biryereoturupyemekyiyelim.

5. “Korumak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, 

“Bumahalleyi selden korumalıyız.” cümlesindeki 

anlamıyla kullanılmıştır?

A)Benikendioğlugibisever,herzamanheryerde

korurdu.

B)Bunlarınemdenkorumazsanızçürürgider.

C)Kendinikorumasınıbilseydinsanabirşeyyapa-

mazlardı.

D)Kendikültürünükoruyamayanmilletleryokolurlar.

6. Gördüğümkadarıylao;eliaçık,cömertbirinsandı.

 Yu ka rı da ki cüm le den han gi söz cük çı ka rı lır sa 

an lam de ğiş mez?

A)Cömert  B)Kadarıyla

C)Eli  D)İnsandı

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl

mıştır?

A) B) 

C) D) 

Kumaşlarıgüzelce

rafadizdi.
Okulunönütoplu-

catemizlendi.

Sizigörüncene
söyleyeceğimi
şaşırdım.

Kardeşikaybolun-

caetekleritutuştu.
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Sözcükte Anlam

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıkla

masıyla birlikte verilmiştir?

A)Kardeşinihertürlütehlikedenkorur,onagözkulak

olurdu.

B)Hersabahevdençıkmadanönceokuyupüflerdi.

C)Nasılbulamadın,sorasoraBağdatbulunurmuş.

D)Çokanlattımnasıldavranmasıgerektiğini,amao

yinebildiğiniokudu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz

cük yan anlamda kullanılmıştır?

A)Dışkapınınanahtarınıkaybettiğinibanasöyleme-

miş.

B)Bahçedekiağaçlarıbudayacaktım,fakattesterenin

dişlerikörelmiş.

C)Masanınrengiylesandalyelerinrengiuyuşmuyor-

du.

D)Yağmuryağdıktansonrahertarafıtoprakkokusu

sardı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “keşfetmek” 

anlamında bir sözcük kullanılmıştır?

A)Bilim adamı, bunu ben buldum, diye ortaya

çıkmamalı.

B)Ay’agitmeninrüyalarınısüslediğinisöyleyenas-

tronothayatınıkaybetti.

C)Hertarafıkarışkarışaradık,amabulamadık.

D)Hatalısoruyufarkedenöğrenciyesözlüden100

vereceğim.

13. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

A)Feleğinçemberindengeçmiş.

B)AtıalanÜsküdar’ıgeçti.

C)Tok,açınhâlindenanlamaz.

D)Âdetyerinibulsun.

12. 1.Evinönüneyapılanyüksekbinalarmanzaramızı
kapattı.

 2.Uçurumdandüşenkayalaryolukapattı.

 3.Tarladangetirdiğitopraklaevinönündekiçukur-
larıkapattı.

 4.Okonuyukapatalım,işimizebakalım.

 “Kapatmak” sözcüğü numaralı cümlelerde kaç 

farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl

mıştır?

A) B) 

C) D) 

Bolkıymalıbir

pideyedim.

Benimutfakta
uzunsürebekle-
mişler.

Neyapması
gerektiğiniuzun
uzunanlattım.

Söylediğimher

şeyedudakbüktü.
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Cümlede Anlam

1. Başarılıolmakistiyorsan..............çalışmalısın.

 Bu cümlede boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 

han gi si ge ti ri lir se “kesinlik” an la mı oluşur?

A)aradabir  B)birazdaha

C)mutlaka  D)sabahları

2. 1 2

3 4

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si numaralanmış var

lıklardan biriyle ilgili değildir?

A)Babamdünokulageldi.

B)Yarınsabahsaat9.30’dasınavbaşlayacak.

C)Kitabımıevdeunutmuşum.

D)Kırçiçeklerinivazoyakoydu.

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de so ru an la mı 

var dır?

A)Nekadardoğrudüşünüyorsun

B)Neyaptığınıhâlâanlamışdeğilim

C)Bütünbuhediyelerikimverdi

D)Neokuyorsunneyazıyorsun.

4. Geçenhaftabizimmahalleye...................birmarket

açıldı.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse kişisel düşünce ifade edilmiş 

olmaz?

A)Yeni  B)Güzel

C)Harika  D)İlgiçekici

5. “Olgun insan hoşgörülüdür, sabırlıdır, fedakârdır.” 

di yen bir ki şi sö zü nü han gi cüm ley le sür dü rür se 

çe liş ki ye dü şer?

A)Örnekdavranışlarsergiler.

B)Yenidüşüncelereanlayışgöstermez.

C)Sorumlulukbilincitaşır.

D)Neyibilmediğininfarkındadır.

6. “Deve kuşları korktukları için başlarını kuma gö-

mer.” cüm le sin de aşa ğı da ki an lam iliş ki le rin den 

hangisi var dır?

A)Amaç-sonuç

B)Neden-sonuç

C)Karşılaştırma

D)Tanım

7. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de öz nel bir yar gı 

var dır?

A)Bugösteriiçinikibinbiletsatılmış.

B)Bumobilyalarodayaferahlıkvermiş.

C)Sıcakhavalardandolayıyollardakiasfalterimiş.

D)Ülkemizindoğusuilebatısıarasındakisaatfarkı

76dakikadır.
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Cümlede Anlam

9. Aşa ğı da ki ata söz le rinden han gi sin de “sunulan

imkânların kaynağını sorgulamama” öğüt len mek

te dir?

A)Öfkeylekalkanzararlaoturur.

B)Akakçekaragüniçindir.

C)Üzümüye,bağınısorma.

D)Tatlıdil,yılanıdeliğindençıkarır.

10. Aşılmasınaimkânolmayanhiçbirduvaryoktur.

 Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler

den hangisidir?

A)Herzorluğunbirçıkışyoluvardır.

B)Düzenliçalışaninsanherengeliaşar.

C)Herişinzoryanlarıbulunur.

D)Başarınınsağlanmasıiçinfedakârlıkgerekir.

11. Düşünmedenkonuşmak,nişanalmadanateşetme-

yebenzer.

 Bu cümleye anlam bakımından en yakın olan 

cümel aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düzenlikimselerbaşarılıolur.

B)Plansızişler,hedefineulaştırılamaz.

C)Yapılacakişlerdetümolumsuzluklardüşünülmeli-

dir.

D)Tümişler,zamanındayapılmalıdır.

12. inanan–erdi–herkes–muradına–ve–güvenen

–sonunda

 Bu sözcüklerle an lam lı ve ku ral lı bir cüm le oluş

tu rul mak is ten se han gi sözcük baş tan al tın cı sı

ra ya yerleştirilir?

A)sonunda  B)muradına

C)güvenen  D)inanan

13. 

 Yu ka rı da ki nu ma ra lan  mış cüm le ler den han gi

sinin an lam iliş ki si yan lış gö ste ril miş tir?

A)4  B)3

C)2  D)1

8. 

 Bu cümlede bulunan an lam iliş ki si aşa ğı da ki ler

den han gi sin de var dır?

A)Bilgisayaralırımancaksınavıkazanırsan.

B)İncegiyindiğiiçinçoküşüdü.

C)Yaşamakiçinçalışıyoruz.

D)Yağmurunyağmasıylakarlareridi.

Finalmaçınıda
kazanırsakkupayı
alacağız.
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Cümlede Anlam

1. 
yükselir insanların

vatan omuzlarında

çalışkan

1 2

3 4

5

 Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

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

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç 

ilişkisi vardır?

A)Bukadarbeklemekhepimizesıkıcıgelmişti.

B)Kitapokumakhayaldünyamızızenginleştirir.

C)Parasıyetmediğindenistediğikıyafetialamadı.

D)Eskimiş eşyaları ayırmak için annesine yardım

ediyor.

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “emir” anlamı 

söz ko nu su de ğil dir?

A)Yarınbanabirbalıkgetireceksin.

B)Onubulsandatanıyamayacaksın.

C)Burdagördüklerinikimseyeanlatmayacaksın.

D)Bundanböylebeslenmenedikkatedeceksin.

5. sonu-çalışmanın-bu-başarıya-onu-götürdü

 Aşa ğı da ki ler den han gi si yu ka rı da ki söz cük le rin 

an lam lı di zi li şi ile ku ral lı bir cüm le ol muş tur?

A)Çalışmanınbusonubaşarıyagötürdüonu.

B)Başarıyasonubuçalışmanınonugötürdü.

C)Buçalışmanınsonuonubaşarıyagötürdü.

D)Götürdüonubuçalışmanınsonubaşarıya.

6. 
içinde

içinde

yanıyordu

yanıyordu

ateşler

ateşler

zavallıçocuk

çocuk

A) B) 

C) D) 

 Bu sözcüklerle anlamlı ve ku ral lı bir cüm le oluş

tu ru lur sa han gi si ikin ci sı ra da yer alır?

 

içinde

içinde

yanıyordu

yanıyordu

ateşler

ateşler

zavallıçocuk

çocuk

A) B) 

C) D) 

7. Bardağın................ dolutarafındandeğil,.................

tarafındandagörmeyeçalışın!

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi 

sözcükler getirilmelidir?

A)hep,boş  B)hep,diğer

C)çok,boş  D)hiç,her

3. 

 Tablodakarışıkşekildeverilmişsözcüklerleanlamlı

vekurallıbircümleoluşturulacaktır.

 Tablodaki sözcükler sırasıyla yerleştirdiğinde, 

tablonun rakamlarla görünüşü aşağıdakilerden 

hangisindeki gibi olur?

 
 

3 4 2 6 5 1
5 1 3 6 4 2
2 4 1 5 3 6
5 1 3 4 2 6

kimsenin gibi yanında

kitap cahil sessiz ol

1 2 3

4 5 6

A) 

B) 

C) 

D) 
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Cümlede Anlam

8. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “mi” soru edatı 

cümleye di ğer le rin den fark lı bir anlam katmıştır?

A)Yaramazmıyaramazbirçocuktu.

B)Kirlimikirlibirevivardı.

C)Tatlımıtatlıbirbebeğiolmuş.

D)Çağırdımıkoşarakgidersin.

9. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ne denso nuç 

iliş ki si söz ko nu su de ğil dir?

A)Kapıyıaçıkunuttuğundaniçeriyehırsızgirmiş.

B)Yağmurunyağmasınıdörtgözlebekliyorduk.

C)UykuyadalıncaTV’dekiogüzelmaçıkaçırmışız.

D)Hastalandığıiçinokulagidememiş.

10.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han

gileri anlamca birbirine yakındır?

A)1ve2  B)2ve3

C)2ve4  D)3ve4

1.
Düşmanımın en büyüğü düşmanlığını gizle-
yendir.

2. Düşmanımındüşmanıdostumdur.

3. Mertbirdüşman,riyakârbirdosttaniyidir.

4.
İçten pazarlıklı dost yerine açık yürekli düş-
manıtercihederim.

11. Aşa ğı da ki ler in han gi sinde de yi min an la mı yan lış 

ve ril miş tir?

A)Tepesiatmak® Çokkızmak
B)Etekleritutuşmak®Telaşlanmak

C)Ağzıkulaklarınavarmak®Çokutanmak

D)Başgözetmek®Evlendirmek

12. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “tahmin” söz 

ko nu su dur?

A)Keşkebufilmidahaönceseyretseydim.

B)Vakitçokgeçoldu,annemneredekaldıacaba?

C)Busorulargeçensınavdakisorularagöredahazor.

D)Bulutlarkarardığınagöreyağmuryağacaktır.

13. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi 

ikisi birbirine en yakındır?

A)1ve3  B)3ve4

C)2ve3  D)1ve2

1 2

3 4

Hekim, derdimi

bana sorma, çe-

kenesor.

Hatır için çiğ ta-

vukyenir.

Güvenme varlı-

ğa düşersin dar-

lığa.

Hazıra hazine

dayanmaz.
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1. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “pişmanlık” söz 

konusudur?

A)Maalesefunutmuşum,senigörünceaklımageldi.

B)Keşkeonabukadaryüklenmeseydim!

C)Bendenhaberbeklemenizisöylemiştim.

D)Bunları,onuiştenkovmadansöyleyecektin.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “ihtimal” an la

mı var dır?

A)Akşamakadarbuödevlerbitmişolmalı.

B)Üzgünolduğunagöresınavıiyigeçmemişolmalı.

C)Birisionadoğrularıanlatmalı.

D)İnsanlarhakkındakararverirkenadamakıllıdü-

şünmeli.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebepsonuç 

ilişkisi vardır?

A)İncelmekiçinherşeyideneyeceğinisöyledi.

B)Yeterliçalışmadığıiçinbaşarılıolamadı.

C)İyiyüzmekiçinyüzmekursunagitmekgerekir.

D)Arkadaşlarıylakahvaltıyapmakiçinerkençıktı.

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “abartma” an la

mı yok tur?

A)Onundünyalarkadarparasıvardı.

B)Şehitcenazesindegözyaşıselolduaktı.

C)Dahaöncehiçbukadarmutluolmamıştım.

D)Okadarzayıflamışkibirderibirkemikkalmış.

4. Aşa ğı da ki al tı çi zi li söz ler den han gi si cüm le ye 

ki şi sel gö rüş an la mı kat ma mış tır?

A)Butatlıdilinizdençokmemnunkaldık.

B)Enkötü,enrezildavranıştıryalansöylemek.

C)Sonşiirimleülkeninenbüyükşairisayılırım.

D)Havasıcaklığımevsimnormallerininaltındaydı.

6. Dehanınyüzdebiriilham,yüzdedoksandokuzuterdir.

 Bu cümlede aşa ğı da ki ler den han gi si nin öne mi 

vur gu lan mak ta dır?

A)Çalışmanın  B)İlhamın

C)Dehanın  D)Zekiolmanın

7. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” ata sö zün de 

aşa ğı da ki ler den han gi si nin öne mi vur gu lan mış tır?

A)Yardımlaşmanın B)Komşunun

C)Alışverişin  D)Fakirliğin
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9.

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı doğ

rultudadır?

A)Dürüstümdemekledürüstolunmaz.

B)Dürüstümdiyenkişiçokturaramızda.

C)Birinsanıniçineysedışıdaöyleolmalı.

D)Laflapeynirgemisiyürümez.

Tıpkıbirsürahidekisugibi,dürüstveerdemli

insan,içindekinidışarıyayansıtabilir.

10. Aşa ğı da ki cüm lelerin han gi sin de amaçso nuç 

iliş ki si var dır?

A)Yayalarıntrafikkurallarınauymasıgerekiyor.

B)Çiçeklerisulamakiçinbahçeyeçıktı.

C)Evedönerkenkasaptanetaldı.

D)İlkbahargelincekarlarerimeyebaşladı.

11. Aşa ğı da kilerin hangisinde “karşılaştırma” ya p ıl

mamış tır?

A)Buradadaharahatnefesalabiliyorum.

B)SınıfınenbüyüğüAhmet’tir.

C)Yaşçaaralarındaenküçükoydu.

D)İnsanlarherzamankendilerineiyibirdostararlar.

12. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de amaçso nuç 

iliş ki si var dır?

A)Havayağmurluolduğuiçinpikniğegidemedik.

B)Düzenlibeslenemediğiiçinçokkiloaldı.

C)Çocuklar,soğukolduğuiçinsalondafutboloynu-

yorlar.

D)Kardeşimilaçalmakiçinazönceeczaneyegitti.

13. 

 Bu cümleye anlam bakımından en ya kın olan 

cümle aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A)İnsanyarınıdüşünemiyorsa,bügünüyaşayamaz.

B)Herinsaniçindebulunduğuzamanıiyideğerlen-

dirmelidir.

C)İnsanyarınıdüşüneyimderken,bugünüaslaihmal

etmemelidir.

D)Her insan gelecekle ilgili tedbirini almalı ancak

yaşadığıanıdahesabakatmalıdır.

İnsanyarınıdüşünmeliamabugünüyaşamalı.

8. Aşağıdaki cümlelerin han gi sinde ki şi sel görüş 

dile getirilmiştir?

A)Sivrisineklerdüngecebeniuyutmadı.

B)Belediyebugünilaçlamayapacakmış.

C)İlaçlamayapsandabunlardankurtuluşyok.

D)Bizkorunmakiçingeceleripencerelerikapatıyoruz.
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1. 

Bu ev 1961’de
yapıldı.

1

3

2

4

Evi almak iste-
yen 4 kişi çıktı.

Ev eski de olsa
dayanıklı gözü-
küyordu.

Evde altı ço-
cuklu aile yaşı-
yordu.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ka

nıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A)4  B)3

C)2  D)1

2. Aşa ğı da ki cüm le lerin han gi sin de ben zet me var

dır?

A)Derinderinnefesalırhayatınkıyısından.

B)Bembeyazsaçlarınatakıldıgözlerim.

C)Uzaydaboşlukturgözlerin,bakanlarıiçineçeker.

D)Karpencereyevurur,haydigelyanıma,der.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden  sonuç 

ilişkisi vardır?

 
Sınavı kazan-
mak için çok
çalışıyor.

A) B) 

C) D) 

Ders çalışmak
için izin istedi.

Yağmur yağ-
dığı için derse
geç kaldı.

Gezmek için
İstanbul’a gitti.

 

 

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ko şul il gi si var

dır?

A)Hangiarabadahagüzel?

B)OtobüseyetişirsemIzmir’egideceğim.

C)Hastaolsamdayağmurdayürüyeceğim.

D)Bençalışsamdakazanamamki!

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “nesnelbiranla-

tım” yok tur?

A)Buşirinköydeinsanlargüleryüzlüvecanaya-

kındır.

B)Dağlarınarasındakalmışküçükbirilçeydi.

C)Ankara-İzmiryolubuilçedengeçmektedir.

D)Kızılırmak’ınsuladığıverimliarazilervardır.

6.        

Sonuncusun-
da hedefi vur-
mayı başardı.

Öyle sanıyo-
rum ki hede-
fi kolay vura-
caktır.

Bu atıcılar bi-
raz acemi ol-
malı.

Bu atıcılar iyi
eğitim almış 
olmalı.

1 2

3 4

 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi

sinde "olasılık" anlamı yoktur?

A) 1   B) 2

C)3  D)4
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden  sonuç 

ilişkisi vardır?

 

Kitap okumak
için kütüphane-
ye gittim.

Çok istiyor, çok
çalışıyor ama bir 
türlü başaramı-
yor.

Odasına uyuma-
ya gitti.

Geç kaldığı için
öğretmen kızdı.

A) B) 

C) D) 

 

 

8. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ki şi sel gö rüş 

var dır?

A)Ege’dekışlarılıkveyağışlıgeçer.

B)Sanayi,İstanbul’unönemligeçimkaynaklarıara-

sındayeralır.

C)Karadenizeşsizdoğagüzellikerinesahiptir.

D)Sonyıllardakentlerdenköyleregöçarttı.

9. 
1. Güneş gözlerini rahatsız ettiğinden

gözlük kullanıyordu.

kapanacaktır.

2. Yola çıkmak üzere hazırlıklar yapıldı.
3. Dışarıda kar yağdığına göre yollar

4. Uzaktan fark edemedim. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

sebep  sonuç ilişkisi vardır?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

10. 
Nerede o eski günler!1

2

3

4

O zamanlar benim de burnumda tütüyor.

Neydi o günlerde oynadığımız oyunlar!

Tüh, ben hiç yaşamadım çocukluğumu!

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

"özlem" anlamı yoktur?

A)4  B)3

C)2  D)1

11. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “sınırlama” an

la mı yok tur?

A)Odasınavagirecektiancakonunbirişiçıktı.

B)Arababozuldu,bunuancaksenonarabilirsin.

C)Bukadarçalışmayaancakbukadarbaşarıolur.

D)Buparaylaancakbirekmekalınır.

12. Birokulaçanbirhapishanekapatır.

 Yukarıdaki cümlede vurgulanan düşünceyle aşa

ğıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır?

A)Ülkegenelindeokulsayısıartırılmalıdır.

B)Eğitimgörmeyenkişilersuçişler.

C)Insanlarsadeceokullardaeğitilebilirler.

D)Eğitim,işlenensuçoranlarınıazaltır.



TEST 13

TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf
35

Cümlede Anlam

1. Ressam,anlatımına kendi kişisel duygularını kat-

maktadır.

 Bu na gö re, ressamın anlatımı için aşa ğı da ki ler

den han gi si söy le ne bi lir?

A)Nesnelanlatım B)Öznelanlatım

C)Beğenme  D)Uyarı

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir “öneri” var dır?

A)Odabizimlegelmeliydi.

B)Birazdahayürüyüpmolaverelimmi?

C)Bügününişiniyarınabırakma.

D)Düzenlibeslenmezsenizhastalanırsınız.

3.

 Se çe nek ler de ve ri len resimlerden han gi si yu ka

rı da ki nu ma ra lan dı rıl mış ne den ler le il gi li bir so

nuç ola maz?

 

 
A) B) 

C) D) 

 

1. AnnelerGünü

2. Trafikkazası

3. Şarkısöylemek

4. 

 Bu cümlenin anlam özelliği için aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?

A)Pişmanlık  B)Varsayım

C)Uyarı  D)Sitem

Burayaçöpatmakyasaktır.Çöpünüzüçöpkutu-
sunaatınız.

5. 

Ahmet

Sınavı kazandığında
annen sana ne dedi?

Ayşe

 Ahmet, Ayşe so ru su na aşa ğı da ki ya nıt lar dan 

han gi si ni ve rir se kişisel düşüncesini ifade etmiş 

olur?

A)Boynumasevgiylesarılıpöptü.

B)“Beniyinegururlandırdınyavrum.”dedi.

C)Kazanacağımızatentahminettiğinisöyledi.

D)Benimadımaçokmutluolduğunusöyledi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenmeyen

birdurumlakarşılaşıldığı” anlamı vardır?

A)Böylezordurumlarladahaöncedekarşılaşmıştık.

B)Bizimlegelmeyeceğibelliydizaten.

C)Böylebirdavranıştabulunacağınaklımagelmezdi.

D)Tümönlemleribirayöncesindenalmıştık.



TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf
36

Cümlede Anlam

7. Aşa ğı da ki ata söz le rin den han gi si “ortada duran

birgerçeğinsaklanamayacağını” an lat mak ta dır?

A)Güneşbalçıklasıvanmaz.

B)Doğrusöyleyenidokuzköydenkovarlar.

C)Gündoğmadannelerdoğar.

D)Herdoğruheryerdesöylenmez.

8. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si bir ta nım cüm le

sidir?

A)Tiyatro,hayatınsahnelenmesidir.

B)Sevgiinsanlarıbirbirineyaklaştırır.

C)Ressam,özgürolmalıdır.

D)Sanatçı,mükemmeliyakalamaçabasındadır.

10. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “yorum” ya pıl

mış tır?

A)Şairinilkkitabı1985’teçıkmıştır.

B)Şiirlerindetoplumsorunlarınıişledi.

C)Şiirinyanısıradenemeleriyledetanındı.

D)Şair,ilkşiirindebaşarıyıyakaladı.

11.  
insan yokken bile

övülmeye değer

onu destek-
leyen biri

işini

dürüstçe yapandır

21

43

65

 Yukarıdaki numaralanmış sözcük ve sözcük 

gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturul

duğunda sıralama nasıl olmalıdır ?

A)3-1-5-2-6-4 B)3-5-2-1-6-4

C)5-2-6-4-3-1 D)5-2-4-3-6-1

12. 

 Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisi yanlış tır?

A)Birincicümledevarsayımanlamıvardır.

B)İkincicümlenesnelyargıiçermektedir.

C)Üçüncücümledeamaç-sonuçilişkisivardır.

D)Dördüncücümledeolasılıkanlamıvardır.

1. Banagörebuişyarınbitecek.

2. Erkenuyanırsakyolaçıkarız,dedi.

3. Buşiiriduygularımıaçıklamakiçinyazdım.

4. Şimdiyekadarevevarmışolmalı.

9.     

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi

sinde amaç–sonuç ilişkisi yoktur?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

Bebeği görmek için hasteneye gittim.

Deney yapmak için laboratuvarda toplandık.

Komşuları ziyaret için mahalleye geldi.

Yavaş yürüdüğü için otobüsü kaçırdı.

1.

2.

3.

4.
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1. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “beğeni” anla

mı vardır?

A)Arkadaşım,bukadaryakışacağınıbilmiyordum!

B)Sanırımakşamtiyatroyagidemeyeceğiz.

C)“Sakinol!”diyebağırdım;amaduymadı.

D)Başkan,beldelerininilerleyengünlerdedahagüzel

olacağınısöyledi.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de nes nellik söz 

ko nu su dur?

A)Geçmişinibilmeyeninsanhiçbirşeyieleştiremez.

B)İnsanınruhunudinlendirenbirkitaptı.

C)ÜzerindeArapharfleribulunanbirkitaptıbu.

D)Hattatbütünbirikiminiyazısınayansıtmışgibiydi.

3. 
1. Sıcak havalarda ince giyinmelisin.

2. Ayda bir, mutlaka bana uğra.

3. Burası eskiden daha soğuktu.

4. Anılarımı bir kitapta toplayacağım.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öneri” 

anlamı vardır?

A)4  B)3

C)2  D)1

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerekçeli an

latım vardır?

 
A) B) 

C) D) 

Bu şairin şiirlerini
beğenerek okudum.

Stada çimlerle dö-
şenmiş bir yoldan
geldik.

Annesi istedi diye 
öğretmen olmaya
karar vermiş.

Çocuklar, denizde
neşeyle yüzüyor-
lardı.

 

5. I.Sanadabirkalemaldım.

 II.Sanabirkalemaldım.

 III.Birkalemdesanaaldım.

 IV.Birdekalemaldımsana.

 Yu ka rı da ki cüm le le rin han gi  ikisi ay nı an lam da dır?

A)IveIII  B)IveII

C)IveIV  D)IIIveIV

6. 
Bu elbise sana çok yakışmış.

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

Burada yüksek sesle konuşmak yasaktır.

 Yu ka rı da  hangi anlam özelliğine uygun bir cümle 

yoktur?

A)Varsayım  B)Beğeni

C)NesnelYargı  D)Uyarı

7. Aşağıdaki cümlelerin han gi sinde “pişmanlık” an

lamı vardır?

A)Keşkesınavlarımadahaçokçalışsaydım.

B)Amahâlâgeçkalmışsayılmazsın.

C)Seninbaşarılıolacağınainanıyorum.

D)Bençalıştımdaneoldu?
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8. Yavrularımıkorumakiçinelimdengeleniyapacağım.

 Bu cümlede bulunan anlatım özelliği aşağıdaki

lerden hangisidir?

A)Tanımlama  B)Amaç-Sonuç

C)Koşul(Şart)  D)Karşılaştırma

9. 1.insanlararasında

 2.birvarlıktır

 3.sağlayan

 4.anlaşmayı

 5.dil

 6.canlı

 Yu ka rı da ki söz cük ler le an lam lı ve kurallı bir 

cüm le oluş tu rmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A)5-3-4-6-2-1 B)5-1-4-3-6-2

C)3-2-4-6-5-1 D)1-5-6-4-2-3

12. Gez dik le ri bir mü ze hak kın da ko nu şan çocuklar

dan han gi si mü zey le il gi li “kişiselduyguvedüşün-

celerini” ifa de et me miş tir?

 A) B) 

C) D) 

Ben en çok, mü-
zenin tarihî ha-
vasını sevdim.

Müzenin girişin-
deki heykeller ne
etkileyiciydi öyle!

Dün gezdiğimiz
müzeye daha ön-
ce gitmemiştim.

Bu müzeye gelip
de buranın güzel-
liklerine hayran
olmamak imkânsız.

11. (1) Yazarın geçen hafta çıkan hikâye kitabındaki
hikâyeleriokudum.(2)Bukitabındaonaltıhikâyesine
yer vermiş yazar. (3) Yazarın bu kitabındaki
hikâyeleri daha önceki kitaplarında yer alan
hikâyelerindendahakısa. (4)Üç,dört sayfa tutan,
uzunsayılmayacakonaltıhikâyevarkitabında.

 Yukarıdaki metinde kaçıncı cüm le de kar şı laş tır

ma yapılmıştır?

A)1.  B)2.

C)3.  D)4.

10. 
Yol kenarlarında tarihî çeşmeler vardır.1.

2.

3.

4.

Belki de birçoğumuzun dikkatini çekmez 
bu çeşmeler.

İlkbaharda karlar eriyince bunların da suyu 
çoğalır.

Ancak ne yazık ki yaz geldiğinde tekrar 
kurumaya, suyu kesilmeye yüz tutar.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tah

min de bulunulmuştur?

A)1.  B)2.

C)3.  D)4.
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1. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sinde “neden-sonuç” 

ilişkisi vardır?

A)Yağmursularıaltkatlardakidaireleridoldurmuştu.

B)Öğretmenin istediği sayıda kitap okuyamadım,

dolayısıylazayıfaldım.

C)Otobüseyetişmekiçinkoşarcasınayürüyorduk.

D)İkigündahabeklememizisöylediler,bizdebekle-

yemeyeceğimizibildirdik.

2. Aşa ğı da ki dizelerin hangisinde abar tı lı söy le yiş 

var dır?

A)Güzelliğinbeşparaetmez,bubendekiaşkolmasa.

B)Birahugözlününhayranıoldum,gözümdenakma-

dıkselkalmadı.

C)Gençlikgülebenzer,kocalıkdikeneyüreğimyara-

lıdırdertlerimtaze.

D)Düşmanımdır,senikimbulursacanayakın.

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ta nım la ma 

ya pıl ma mış tır?

A)Şiir,duygularınkelimeleredökümüdür.

B)Herinsanmutluolmakister.

C)Aşk,duygularınkarşılıklıpaylaşımıdır.

D)Kelime,anlamlıseslerbütünüdür.

4. Aşağıdagörsellervebugörselleriifadeeden

deyimlerbirlikteverilmiştir.

 Bu na gö re, gör sel ler den han gi si bir lik te ve ri len 

de yim le uyuş maz?

  
 

Tepesi atmak Burnundan
Solumak

İçi bunalmak Kara kara
düşünmek

A) B) 

C) D) 

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir yar gı ko şu

la bağ lan mış tır?

A)Yarınkigeziyesizdekatılacakmısınız?

B)Havalaryağışlıgiderseekinlerbüyür.

C)Keşkehaftasonundakiseminerekatılabilsek.

D)Aşırısıcaklardaçocuklarabirşeyolursa.

6. Aşağıdaki cümlelerin han gi sinde de yim kul

lan ılmış tır?

A)Sokaktakimsecikleryoktu.

B)Trenincamındandışarıyıseyrediyordum.

C)Dünsoğuktakaldığımiçinhastaoldum.

D)Nöbetçinin dikkatli olması, gözünü dört açması

gerekir.
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7.

 Numaralandırılmışbusözcükleryanyanageldikle-

rindebircümleoluşturmaktadır.

 Bu na gö re kaç numaralı sözcük cümlenin kişisel 

görüş ifade etmesine neden olmuştur?

A)4  B)3

C)2  D)1

şehrin

2

sinemasıdır

1

engüzel

4

burası

5

8. 
1. Bence İstanbul, Türkiye’nin en güzel şehridir.
2. İstanbul’a hiç gelmemiş insanlar vardır.
3. O eşsiz Boğaz’ı deniz, Adalar’ı ile mutlaka
    görülmesi gerekir.
4. İstanbul ülkemiz için eşi bulunmaz bir hazi-
    nedir.

 Nu ma ra lı cüm le le rin han gi sin de ki şi sel görüş 

dile getirilmemiştir?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

10. 
1. İnsanların ihtiyaçları farklıdır.
2. Tutumlu olmak güzel birm davranıştır.
3. Hayal doğumla başlayan ölümle biten
    bir süreçtir.
4. Mutluluk aslında bize çok yakındır.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

“tanımlama” yapılmıştır?

A)1.cümle  B)2.cümle

C)3.cümle  D)4.cümle

12. Doğruluksonsuzluğungüneşidir.Nasılolsadoğar.

 Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşa

ğıdakilerden hangisidir?

A)Doğruluk,birgüninsanlığınüzerinebirgüneşgibi

doğacaktır.

B)Doğruluğudeğerlikılanyanlışlarınfazlalığıdır.

C)Doğrulukergeçgerçekdeğerinibulur.

D)İnsanlardoğruluktanayrılmamalıdır.

11. 

 Tur gut, oku du ğu ki ta bı ta nı tır ken duy gu ve dü

şün ce le ri ni numaralanmış cümlelerin hangisin

de ifade etmiştir?

A) 1   B) 2

C)3  D)4

Falaka’yı çocukluğumda okumuştum.1.

2.

3.

4.

Çocukların dünyasına ilişkin bilgiler edindim.

Geçen gün bu kitabı tekrar okudum.

Hâlâ o kitabın bana çok şeyler vereceğine
inanıyorum.

9. 

 Tahtada yazılı numaralanmış cümlelerden hangi

si nesnel anlatımlıdır?

A)1.cümle  B)2.cümle

C)3.cümle  D)4.cümle

1. Orman, binanın üst katından büyüleyici
    görünüyor.
2. Her hâlinden usta bir yazar olduğu belli
    oluyordu.

3. Çevre düzenlemesini mimar yapmış.

4. Ege insanı her zaman sıcakkanlıdır.
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1. Kemal Sunal’la ilgili yapılan aşağıdaki değerlen

dirmelerden hangisinde kişisel düşünce belirtil

miştir?

A)KemalSunal,sekseninüzerindefilmderolalmıştır.

B)Uçağabinmektenkorktuğunudilegetirmiştir.

C)SanırımKemalSunalfilmiizleyipdebeğenmeyen

yoktur

D)OğluAliSunalbabasınınmesleğiolanoyunculuğu

devamettirmektedir.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si bir varsayımdır?

A)Bufırsatbirdahaelegeçmez.

B)Konuyutekraranlatmaktayararvar.

C)Başarılıolmayıkimistemezki!

D)Diyelimkisınavıkazandınız.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ko şu la bağ lı lık 

söz ko nu su dur?

A)İsteyerekçalıştımıkazanmayacağısınavyok.

B)Öğretmenimingözünegirmekiçinelimdengeleni

yapıyorum.

C)Burayasizinletartışmayagelmedik.

D)Başaramayacağınısanıyordumamabaşardı.

4. Aşa ğı da ki cüm le lerin han gi sin de kar şı laş tır ma 

ya pıl mış tır?

A)Gündüzleryavaşyavaşuzamayabaşlar.

B)Geçenyılsinemadagüzelfilmlerizledim.

C)Bukitaptakienetkilişiir,NecipFazılKısakürek’e

aitti.

D)Çalışmakiçinözelbirodayaptırmıştı.

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si “amaç - sonuç” 

anlamı içermektedir?

A)Onutanımışolmaktançokmutluydu.

B)Sınavdabaşarılıolayımdiyedurmadançalışı-yor.

C)Gerivermeküzereondanborçparaalmış.

D)Toplantıya zamanında katılamadığından istediği

sonucaulaşamadı.

6. Bu görseldeki duy guyu en iyi 

an la tan de yim aşa ğı da kiler

den han gi si dir?

A)Ağzıkulaklarınavarmak

B)Tepesiatmak

C)Burnundankılaldırmamak

D)İçikanağlamak
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9. 

İhtimal Şaşkınlık Çaresizlik Sitem

1 2 3 4

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si nde yu ka rı da ki 

duy gu lar dan bi ri ne yer ve ril me miş tir?

A)Babasınıkaybedinceeliböğründekaldı.

B)Sınavdançıktığındayerindeduramıyordu.

C)Beklemediğimandakarşımaçıktı.

D)Banakarşıböyledavranmamalıydı.

10. 
Bu öykülerin çoğu
Ömer Seyfettin’e
aitmiş.

Yazarın anlatım
şekli mükemmel
olmalıdır.

Dilimizde harfler
sesliler ve sessiz-
ler olmak üzere iki-
ye ayrılır

Orta boylu, kalın 
enseli, şişman
biriydi.

 Bu şekilden, kişisel duygu içeren cümlenin bu

lunduğu bölüm çıkarılırsa şeklin görünümü aşa

ğıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 A) B) 

C) D) 
8.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle ile aynı 

doğrultudadır?

A)Yaşlılıküretimiengeller.

B)Üretmemekölümündiğeradıdır.

C)Üretmek,insanıyavaşyavaşçürütür.

D)Nekadarüretirsenokadarkazanırsın.

Ölmekleüretememeközdeştir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı 

vardır?

A)Siziburadabeklediğimizibilmiyormuydunuz?

B)Budavranışıncezasızkalmayacağınıbilmelisin.

C)Bir günden bir güne açmısın tokmusun, diye

sormaz.

D)Erkenuyandırmamarağmenderseyetişmedi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel çıkarım 

yoktur?

A)Herinsankendineeleştirelbirgözlebakmalıdır.

B)Birinieleştirirkenkırıcıolmamayadikkatetmeliyiz.

C)Hiçbirinsankusursuzdeğildir.

D)Biraydatamonikikitapokudum.

12. 

 Bu cümlenin anlatım özelliği için aşağıdakiler

den hangisi söylenemez?

A)Nesnelyargıtaşımaktadır.

B)Öznelçıkarımsözkonusudur.

C)Neden-sonuçcümlesidir.

D)Karşılaştırmayapılmıştır.

Herkesçesevildiğinibildiğiiçinarkadaşlarından

farklıolarakçekinmedenkonuşurdu.
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1. İnsanlariçindekendimimutluhissediyorum,kalaba-

lıkortamlardadaharahatifadeediyorumduyguları-

mı, düşüncelerimi. Herkesle paylaşmak istiyorum.

Heryenigününbanamutlulukgetireceğinibiliyorum.

Yaşamaktanzevkalıyorum.

 Bu söz le ri söy le yen ya zar ile il gi li ola rak aşa ğı

da ki ler den han gi si söy le ne bi lir?

A)Öfkeli  B)Karamsar

C)Mutlu  D)Duygusuz

2. (I) Kedi ne biçimli ne güzel hayvandır! (II) Yalnız

irilerini, koca koca tüylülerini demek istemiyorum.

(III) Tek düşmanı farelerdir. (IV) En çelimsizinde,

hastalıklısında,sakatındabilebirzariflikvardır.

 Yukarıdaki parçada kaç numaralı cümle düşün

cenin akışını bozmaktadır?

A) I   B) II

C)III  D)IV

3. Ülkemizdespordeninceaklaöncefutbolgelmekte-

dir. Bunun nedeni diğer spor dallarına yeterince

önemverilmemesidir.Oysasporbirbütündür.Spor

sadece futbola indirgenemez. Basketbol, voleybol,

yüzme,hentbolvs.bütünbudallarınsporçerçevesi

içindedüşünülmesigerekir.

 Bu parça han gi so ruya ya nıt vermek için verilmiş 

olabilir?

A)Ülkemizinsporabakışaçısıneyöndedir?

B)Futbolungeçmişinianlatırmısınız?

C)Sporuninsansağlığıüzerindekietkilerinelerdir?

D)Futbolundiğerspordallarıylailişkisinedir?

4. Buralaröncedenbenimvatanımdı.Herköşebaşın-

da tanıdıklarım olurdu. Bu şehrin sokaklarını adım

adım bilir, üzüntülerimi ve mutluluklarımı burada

yaşardım.Amaşimdineredeosamimiyet,neredeo

mutluluk?

 Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)İmrenme  B)Sitem

C)Küçümseme  D)Özlem

5. ÇetinkayaIstasyonu’ndatrendururdurmazyüksek

yayla ikliminin sağlam vücutlu çocuklarını görürsü-

nüz. Yolculara soğuk su satarlar. Buralardan belki

yüzdefageçtim.Buçocuklararasındaçirkin,terbi-

yesiz,açgözlü,yılışıkbirinigörmedim.Ikramettikle-

risularıdaçoklezzetlidir.Buramburamtoprakko-

kanbiryöreherzamanbanahuzurvermiştir.

 Bu par ça da aşa ğı da ki du yular dan han gi siy le il gi

li bir ay rın tı ya yer ve ril me miş tir?

A)Koklama  B)İşitme

C)Görme  D)Tatma

6. 

 Bu gör sel le il gi li aşa ğı da ki ler den han gi si söy le

ne mez?

A)Havagüneşlidir.

B)Çocuklareğlenmektedir.

C)İnsandışıbirvarlığainsanaözgünitelikverilmiştir.

D)Çevredeçocuklardanbaşkavarlıkyoktur.
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10. Başarılısanatçı,başkalarınagöredahaderinsezgi-

liolmayabilirfakatgerçekleriortayakoymaktaistek-

liolmalı,bunlarıkendineaittarzıileokurlarınailete-

bilmelidir.

 Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi başa

rılı bir sanatçıda olması gereken bir özelliktir?

A)Hayalperestlik B)Özgünlük

C)Alçakgönüllülük D)Evrensellik

7. Sabahları erken kalk. Mutlaka kahvaltı yap çünkü

sabah kalkınca beyninin enerjiye ihtiyacı olur.

Öğünlerinin önceden belirle ve sadece belirlediğin

yiyecekleriye.Yiyeceklerini iyiceçiğne.Miğdeni tı-

kabasadoldurma.

 Bu parçada sağ lık lı bes len me k için aşa ğı da ki ler

den han gi si  öner ilme miş tir?

A)Sabahlarıhafifyiyecekleryemesini

B)Kahvaltısınıyapmasını

C)Öncedenbelirlediğiyiyecekleriyemesini

D)Midesinitamamendoldurmamasını

8. Biz Hacivat’la insanları güldürmek, eğlendirmek,

aynızamandaonlaradersvermekistiyoruz.Hayatın

komikyönlerinisizlerlepaylaşıyoruz.Gülmekinsana

iyigelir.Çünkühepasıksuratlayaşanmaz.Yaşamı

çekilirhâlegetirmek,renklendirmekiçinsizinaranı-

zakatıldık.

 Bu parçada Ka ra göz’e yö nel til miş aşa ğı da ki so

ru lar dan han gi si nin ce va bı yok tur?

A)Hacivat'laberaberamacınıznedir?

B)Güldürürkendüşündürmeyiamaçlıyormusunuz?

C)Niçininsanlaranüktelicevaplarveriyorsunuz?

D)Gülmekinsananiçiniyigelir?

9. 

Merakla bu yığınlara yaklaştık. 

Yolda gelirken gördüğümüz çılgın- 
ca esen rüzgârın oluşturduğu te- 
pecikler burada yoktu.

Güneye doğru indiğimizde göz 
alabildiğine uzanan bir ovayla 
karşılaştık.

Bunların, bizim evlerimizdekinden 
çok daha küçük pencerelerinden 
bakınca içinde yaşa- yan insanları 
gördük.

Ova, güneşli ve dalgasız bir de- 
nizden daha da düzdü.

Uzaklarda, bir insan boyu yük- 
seklikte, kubbeleştirilmiş küçük 
küçük toprak yığınları vardı. 

 Yukarıdakarışıkolarakverilmişcümlelerbazı

sembollerlegösterilmiştir.

 Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturuldu

ğunda sembollerin sıralanışı aşağıdakilerin 

hangisindeki gibi olur? 

 A) 

B) 

C) 

D) 
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1. GökgürleyişiBursa’dayankılandı.Simsiyahbulutlar

Uludağ’danyükleyipsusuzluktançatlamışovayabo-

şalttısularını.Yağmursonrasıovayatoprakkokusu

yayıldı.Işçilerçadırlarındandışarıçıkamadılar.

 Bu par ça da aşa ğı da ki du yulardan han gi si ile il gi

li ay rın tı ya yer ve ril me miş tir?

A)Görme  B)Tatma

C)İşitme  D)Koklama

2. 
Ormanların yakınında ya da bitkilerin çok
olduğu yerlerde yaşayanlar, yaz gecelerin-
de güzel bir sürprizle karşılaşabilirler: ateş-
böceklerinin ışıkları. Hiç ateşböceği görme-
diniz  mi yoksa? Öyleyse, yazın bittiği bu gün-
lerde gözünüz gecenin karanlığında olsun.
Belki bir yerlerde ışığını sizinle paylaşmak
isteyen bir ateş böceği kalmış olabilir...

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya getirilebile

cek en uygun başlıktır?

A)YazGeceleri

B)Ormanlar

C)Geceninkaranlığı

D)Ateşböceği

3. Plinius’undediğigibi,herkeskendisiiçinbirderstir;

elverirkiinsankendiniyakındangörmesinibilsin.

Benimyaptığım,bildiklerimisöylemekdeğil,

kendimiöğrenmektir;başkasınadeğilkendimeders

veriyorum.

 Yukarıdaki parçaya aşağıdaki başlıklardan han

gisi uygundur? 

A)DersVermek

B)Uğraşmak

C)KendimiziTanımak

D)GörmekveBakmak

4. (I)Eserlerimdehepşehir hayatı ve çarpık kentleş-

meyi anlatmameleştirilse de bunu dikkate almıyo-

rum. (II) Bana göre iyi bir yazar, en iyi bildiği şeyi

yazankişidir.(III)Şehirveşehirhayatıbenimvazge-

çilmezlerimdir.(IV)Benimyaşamalanımoralar...

 Bu parçanın ana düşüncesi numaralandırılmış 

cümlelerin hangisinde verilmiştir? 

A) I   B) II

C)III  D)IV

5. (1)Annesevgisiherşeydendahadeğerlidir.(2)An-

nesevgisidünyadabütünduygularınüstündedir.(3)

Buduygu,temizyüreklibiranneyesahipoluşumuz-

dankaynaklananbirduygudur. (4)Biranne,çocu-

ğununtelinezarargelsinistemez.(5)Hastalandığın-

dagecelerboyubaşındabeklerçocuğunun.

 Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse 

ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A)2.  B)3.

C)4.  D)5.

6. Evimizdeherkesbirbirinederinbirsevgiylebağlıydı.

Dedikodularyapılmazdı.Annemevimizleilgiliolma-

yanhiçbirşeyievimizesokmazdı.Sadebiryaşantı-

mız vardı. Ancak misafirlerin gelmesi sıradanlığı

bozardı.Evimizogünçokneşeliolurdu.Böyleza-

manlardageçvakitlerekadaroturulur,sohbetdoyul-

mazbirhâlalırdı.

 Bu par ça da ya zar ai le siy le il gi li ola rak aşa ğı da ki

ler den han gi si ne de ğin me miş tir?

A)Kimigecelergeçvakitlerekadaroturduklarına

B)Kendileriniilgilendirmeyenkonularınevlerindeko-

nuşulmadığına

C)Herproblemikonuşarakçözdüklerine

D)Misafiringelmesininkendilerinimutluettiğine
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7. Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişle-

rimizdefazlaparlakvekeskinbirzekâgöstermekde

doğrudeğildir.Derinbiranlayışbizifazlainceliğeve

fazlameraka götürür. Zekâmızı olaylara ve dünya

işlerinedahaelverişlibirhâlegetirebilmekiçinbiraz

ağırlaştırmak,kökleştirmek,onubukaranlıkveba-

yağı hayata uydurmak için karartmak ve bulandır-

makgereklidir.

 Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir?

A)İnsanlarlaolanilişkilerimiziparlakzekâylagelişti-

rebiliriz.

B)Fazlairdelemekberaberindemerakıgetirir.

C)Zekâmızıdahaişlevselkullanmakiçinonukökleş-

tirmekgerekir.

D)Günlükhayatımızdafazlazekâkullanmakdoğru

değildir.

8.

 Bu parçada, aşa ğı da ki ler den han gi si ne de ğinil

me miş tir?

A)Uzunzamandırşiiryazmadığına

B)Eskişiirleriokumayıçoksevdiğine

C)Şiirineskisikadardeğergörmediğine

D)İnsanlarınşiireolandüşkünlüğüne

Eskişiirleriçıkarıpokumeyebirdüşkünlüğümvar-
dı. Okurken şiirin yazıldığı zamanlara gitmekten
hoşlanırım.Amakaçzamanvarkişiiryazmagere-
ği duymuyorum.Kimsenin de şiiremerak sardığı
yok. Zaten insanlar arasında o samimi duygular
kalmadıartık.Neyazıkkişiirsonzamanlarınıya-
şıyor.

9.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde anlamlı bir 

paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalı

dır?

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

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

1. Aksihâldebirgünpopülerliğinikaybedebilir.

2.
Helehaftanınbirgünüyazmakgerekiyorsaiş
dahadakolaylaşır.

3. Gazetedeyazıyazmakkolaydır.

4.
Gazetedebuaralıklarlayazıyazanbirigünde-
midetakipetmelidir

10. 

1  

2  
Uykudan önce çocuklara okunacak kitap-
ları onların yaşlarına ve ilgilerine göre seç-
mek  gerekir.

3  
Daha da ileri giderek denebilir ki yetişkinlik
döneminde de uykudan önceki bu saatler
özlemle anımsanır.

4  
Bunun için de çocuklar, bu sohbet saat-
lerinin tadına doyamazlar.

Yatak başında, kitapları okurken çocuklar-
la sohbetler, bir bakıma onların çocuksu 
sırlarını ve duygularını değişik açılardan 
yansıtır.

 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı 

bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağı

dakilerden hangisindeki gibi olur?

A)3–1–2–4

B)2–3–1–4

C)1–3–2–4

D)2–1–4–3
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1. Dondurucu soğukların şehrin üstünde gezdiği bu

hatafsizeşirinbir ilçeolanDemirci’yianlatacağım.

Demirci, çevresindeki ileçelere göre gerçekten kü-

çükbiryerleşimyeri.Köprübaşı’ndanbaşlayansınır-

ları,Simav’agelmedenbitervesırıtınızümrütmisa-

li çam ağaçlarına vererek yeşil zeytin bahelerini

seyreder.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Kişileştirme  B)Abartma

C)Karşılaştırma  D)Benzetme

2. Birgünbirressamdostumuziyaretegitmiştim.Boya

artıklarınıntoplandığıçeşitlirenkleriniçinekonuldu-

ğu bir kap gördüm. Bu kabın içine saf bir renk

damlattıarkadaşım.Hemensaflığınıyitirerekkirlili-

ğe karıştı o da. İşte romanıma bu ana fikirle baş-

ladım.

 Bu parça, hangi soruya karşılık verilmiş olabilir?

A)Romanınızbeklediğiilgiyigördümü?

B)Buromanınızdahayallerinizeyerverdinizmi?

C)Siziburomanınızıyazmayayönlendirenneydi?

D)Şiirdedebaşarılımısınız?

3. Hiçşühpesiz,tiyatrogörselsanatlariçindeonuorta-

yaçıkaransanatçıyaenkeyifverenuğraşlardanbi-

ridir.Fakatbudüzeydebiroyunculukortayakoymak

sanıldığıkadarkolaydeğildir.Çünkübusanatayeni

başlayanbirinigüçlüklerbeklemektedir.

 Bu parçada, aşa ğı da ki ler den han gi si ne de ğinil

me miş tir?

A)Herbireyintiyatroyeteneğinesahipolduğuna

B)Tiyatronungörselsanatlariçindeyeraldığına

C)İyibirtiyatrocuolmanınkolayolmadığına

D)Tiyatroyayenibaşlayanbirinigüçlüklerinbekledi-

ğine

4. Türk öykülerinden yeni çıkan bir öykü olduğunda

genellikle yapılanbir yanlış; öyküyü yabancı öykü-

lerle kıyaslamaktır.Bu karşılaştırmabir sonuç ver-

mezçünküTürköyküsü..........................

 Parça, anlam bütünlüğünün sağlanması için aşa

ğıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A)yalnızkendikültürünüişler.

B)bizidahagerçekçianlatır.

C)bizehastır,başkaöykülerlekarşılaştırılamaz.

D)yabancıöykülerinçokgerisindedir.

5. 

 Bu gra fi ğe da ya na rak aşa ğı da ki ler den han gi si 

söy le ne mez?

A)Alınantoplammeyve100kg’ıgeçmiştir.

B)Çilekveportakaldiğerlerindendahafazlaalınmış-

tır.

C)Elmaüzümdenaz,çilektenfazlaalmıştır.

D)Alınanelmaveüzümlerintoplamıçileklereeşittir.
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9 . 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı 

bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olma

lıdır?

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

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

1.
Bundanyoksunolanlarsayaşamlarıboyunca
ciddibirişyapamazlar.

2.
Çalışmaisteğiolmadımıhiçbirişebaşlama-
yaimkânyoktur.

3.
Fakatçalışmasabrıoldumuinsanherişin
üstesindengelir.

4.
Başarıiçinherşeydenönceçalışmaya
ihtiyaçvardır.

6.

 Bu parça, hangi soruya karşılık verilmiş olabilir?

A)Buöyküdeyazdıklarınızıyaşadınızmı?

B)Öykünüzdehangikahramanlarvar?

C)Yazdıklarınızdaçevrenizinetkisivarmı?

D)Öykülerinizde yazdıklarınız gerçek hayattanmı

alındı?

Heröykümyayınlandıktansonrabusoruylakar-
şılaştım.Benöykülerimiyazarkenbirazcıkkendi
deneyimlerimisüzüyorum.Çevremdeki insanlar-
danesinleniyorum.Yaşadıklarımıdaaktarıyorum
yazılarıma.Fakatsizöykükahramanımabakarak
“SizTahirmisiniz?”egetirmeyin.

7. Burak,Ege’debirbeldemizidolaşırkengezinotları

almıştır. Bu şirin Ege kasabası öncelikle tertemiz

denizivedenizinortasındakikalesiiledikkatçekiyor.

Bahçeler, dağlar, tepeler yemyeşil. En küçük kirli-

likten bahsedemeyiz. Her taraf temiz ve berrak.

Kıyıya yakın yerlerde incir bahçeleri gözümüze

çarpıyor.

 Bu rak ha zır la dı ğı bu ge zi ya zı sı nı aşa ğı da ki gör

sel ler den han gi siy le des tek le ye mez?

 

 A) B) 

C) D) 

8. Yaşantımızımutlukılanetkenlerdenbiride,kuşku-

suzki,aranılaninsanolmaktır.Yalnızlıkuçurumuna

düşmektenbizikoruyan,bizedayanak,bizedestek

olan,gerçekdostlarımızınçokluğudurdersek,yanlış

olmazsanırım.Sevgiye,saygıyadayanan içtenbir

dostluk,önümüzdeyeşil,güneşlibirbahçegibiuza-

dıkça yaşamasevincimizdeartar.Sevebilmek, bir

yerdearanmakdemekolduğundan,aranmayan in-

sankendinisevgisizliğinkaranlıkboşluğundabulur

veürperir.Buürperişlebaşınıtaştantaşadavursa,

eliniuzattığıyerdebirdost,birarkadaşbulamayaca-

ğıiçin,işiştengeçmişolur.

 Bu parçanın yazarına göre, aranılan insan olma

nın şartı aşağıdakilerden hangisine bağlanmış

tır? 

A)Başkalarınagüvenduymaya

B)Sevebilmeye

C)Cesaretliolmaya

D)Cömertçedavranmaya
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1. Dost ve dostluk dediğimiz, çoğunlukla ruhlarımızın

beraberolmasınısağlayanbirrastlantıyadazorun-

luklaedindiğimizilintiler,yakınlıklardır.

 Yukarıdaki parçanın anlatımında düşünceyi ge

liş tir me yollarından hangisine başvurulmuştur?

A)Örnekleme  B)Tanımlama

C)Karşılaştırma  D)TanıkGösterme

2. İçimdenhepiyilikgeliyor

 Yaşadığımdünyayıseviyorum

 Kintutmakbenimharcımdeğil

 Çektiğimbütünsıkıntılarıunuttum

 Parasızımpulsuzumneçıkar

 Gelecekgünlereinanıyorum

 Duygularını böyle dile getiren biri için aşağıdaki

lerden hangisi söylenebilir? 

A)Kaygılıvetelaşlıbirkişidir.

B)Hayataküsmüşvemutsuzdur.

C)Maddisıkıntısıyoktur.

D)Yaşamaiyimserbakmaktadır.

3. Temel, kendini beğenmiş Cemal’e davetiye ver-

meye gitmiş. Temel’i gören Cemal, sinirinden

“Davetiyeleri dağıtmaya iyi bir insan bulamamışlar

mı?”demiş.Temelise“İyiinsanlarvardıamaonlar

iyi insanların davetiyelerini vermeye gitti.” diye ce-

vapvermiş.

 Bu fıkrada aşağıdakilerden hangisi ağır basmak

tadır? 

A)Kızma  B)Eleştiri

C)Takdiretme  D)Küçümseme

4. Televizyongünümüzdevazgeçilmezbirihtiyaçtır.Bu

yönüyle yararlı ve dozunda kullanılan televizyonun

geniş kitlelerle yayılması gerekir. Çünkü insanlar

yeniliklerivehaberlerinbirçoğunu,hayatıkolaylaştı-

racakgelişmeleritelevizyonsayesindeöğrenir.

 Bu parçada aşa ğı da ki le rin han gi sin den söz edil

mektedir?

A)Televizyonuninsanlariçinöneminden

B)Televizyonuninsanaverdiğizarardan

C)Televizyonuntoplumüzerindekietkisinden

D)Televizyonuntarihçesinden

5. 

 Bu parçada sözü edilen kelaynak kuşlarını diğer 

kuş türlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden 

hangisidir?

A)Diğerkuştürlerigibigüzelötmemeleri

B)Gagalarınındiğerkuşlaragöreçokuzunolması

C)Görüntülerinindiğerkuşlarkadarçekiciolmaması

D)Diğerkuşlaragöretüylerininçokrenkliolması

Kuşların bizi en etkileyen yönleri güzellikleri. 
Ama her kuş o kadar da güzel olmayabilir. İşte 
kelaynaklar da bunlardan biri. Bir kuşun sahip 
olabileceği en önemli beğeni öğesi olan göz 
alıcı, uzun tüyler onlarda farklı bir yapıya bürün-
müş. Başlarında hiç tüy yok. Yani keller. 
Gerdanları da tüysüz ve kırmızı. Boyun kısımla-
rındaki tüylerse uzun; hem de oldukça uzun. 
Kanatlarında da parlak mor bir renk dağılım 
var. Yani kelaynaklar ilk gördüğünüzde “ne 
güzel kuş” demeyebilirsiniz. Ama kelaynaklar 
çok özel kuşlar. Öyle özeller ki adlarında şenlik-
ler düzenliyor. Hatta bazı insanla kelaynaklara 
“bahar” diyorlar.


