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Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt an

5.

lamlıdır?

1

Aşağıdaki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi
ne göre gruplandırıldığında, hangisi bu grubun
dışında kalır?

A)

C)

B)

Al-Kırmızı

D)

YapmakYapmamak

Öğrenci-Talebe

Vermek-Almak

6.

A) tedbir - önlem		

B) yalan - yanlış

C) zengin - varlıklı

D) hayat - yaşam

Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı söz
cükler bir arada verilmiştir?

2.

A) Güneş - rüya - deri

Aşağıdakilerden hangisi somut anlamlıdır?
A) Rüzgâr

B)

Sevinç

C)

D)

Şüphe

B) Hava - gül - oksijen
C) Düşünce - hayal - ev
D) Neşe - olay - kürdan

Üzüntü

7.

3.

“Yüzyıllardır bu yoldayım.” cümlesindeki han
gi

1

2

3

4

Süt

Hekim

Mektep

Kuşçu

Kaç numaralı sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

sözcüğün sesteşi yoktur?
A) Bu		

B) Yüz

C) Yıl		

D) Yol

8.

A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha
genel anlamlıdır?

4.

Aşağıdakilerden hangisi sesteş değildir?

A)

A) Kar		

B) Kan

C)

C) Gün		

D) Yan
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Menekşe

Han›meli

B)

D)

Bitki

Çiçek
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Sözcükte Anlam
9.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden cümleye kattık

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıkla

ları anlamlarına göre hangisinin yerine eş anlam

masıyla birlikte verilmiştir?

lısı getirilemez?
A) Bir ara küçük, pencereden dışarıya göz gezdirdi.
A) Adam ağır adımlarla yürüyordu.

B) Hatalarını görmezden geliyor, her şeye göz yumu-

B) Bu işten kurtulana kadar akla karayı seçti.

yordu.

C) Karşımıza aniden bir fayton çıktı.

C) Çocuk anahtarı yere düşürünce usta, kulağını
büktü.

D) Eskiler talebeliğin zor olduğunu söyler.

D) Annesinin gönlünü etmek için ona en sevdiği vazoyu almış.

10.		
B

E

Y

A

Z

B

K

A

R O L

L

T

A

M

İ

S

F

İ

R

Y

K

U N E

K

A

A

Ü N A

R A

F

A

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hesap” sözcü
ğü “tahmin” anlamında kullanılmıştır?

Bu bulmacada aşağıdaki sözcüklerden hangisi
A) Bizim hesabımıza göre yarın burada olur.

nin eş anlamlısı yoktur?

B) Bugün de hesabı sen öde, hep ben ödüyorum.
A)

B)

C) Muzları hesaba katmamışsın, onun için eksik çıkı

C)

yor.

Ak

Konuk

D) Rakamları doğru hesaplayın, sonra zarar edersiniz.

D)
Siyah

Olanak

14.
11. Somut bir kavramın soyut anlamlı bir sözcük yerine
kullanılmasına soyutlama denir.

1 Yaptığı her işte başa güreşmeyi sever.
2 Başını iki yana salladı.
3 Kanepenin başına ilaçlarını koydu.

Aşağıdakilerden hangisinde soyutlamaya örnek
vardır?

“Baş” sözcüğü numaralandırılmış cümlelerden
hangisinde sırasıyla temel, yan ve mecaz anlam

A) Bulutlar sevinç gözyaşları döküyor.

da kullanılmıştır?

B) Rüzgâr, yeni öğrendiği şarkıyı söyler.
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C) Bu işler yürek ister, demedim mi?

A) 1, 2, 3		

B) 1, 3, 2

D) Kalk, komşuya gidelim.

C) 2, 3, 1		

D) 2, 1, 3
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Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?

5.

2

Aşağıdakilerden hangisinde somut bir sözcük
soyut anlamda kullanılmıştır?

A)

B)

Dil

C)

Limon

A) Oğlunu çok sert bir şekilde uyardı.

D)
Kuş

B) Arkadaşlarına çok iyi davranıyordu.

Sil

C) Korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
D) Sis, dağların eteklerini iyice kaplamıştı.

6.
2.

Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı sözcük

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre
genel anlamlıdır?

ler bir arada verilmiştir?

A) Arkadaşlık - kahvaltı - defter
B) Tebeşir - korku - bardak

A) Patates		

B) Gıda

C) Meyve		

D) Portakal

C) Güven - cesaret - umut
D) Kitaplık - fikir - makas
7.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bir yönüyle di
ğerlerinden farklıdır?

3.

A)

B)

C)

D)

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlam
lıdır?
A)
C)

4.

Ak-kara
Olmak-olmamak

B)

Yarar-Fayda

D)

Eş-Dost

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı
dır?
A)

8.

Trenimiz çok ağır ilerliyordu.
Bu cümledeki “ağır” sözcüğünün anlamca karşı

Cömertlik

B)

tı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmış
Hayal

tır?
A) Yerinden yavaşça kalktı, bizi selamladı.

C)

Islak

D)

B) Sorular çok kolaydı, hepsini doğru yaptım.
Üzüntü

C) Sırtında hafif bir küfe vardı, elinde de baston...
D) Bu kadar hızlı gidersen kaza yapabilirsin.
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Sözcükte Anlam
9.

Aşağıdakilerden hangisinde “ateş” sözcüğü me
caz anlamda kulanılmamıştır?

13. Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılması
na mecaz anlam denir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz

A) Bu olaydan sonra içinin ateşi sönmedi.

anlamda kullanılmıştır?

B) Ateşle oynuyorsun, kendine dikkat et.
C) Ödevini unutunca, öğretmeni ateş püskürdü.

A) Işıklar kesilince şehir karanlığa gömüldü.

D) Suyu yüksek ateşte kaynatabilirsin.

B) Karanlık çökmeden kulubeye ulaşmalıyız.
C) Karanlık kişilerden uzak durun.
D) Binanın içi oldukça karanlıktı.

10. “Yaşadığı bir olay ya da durumdan ders almak”
anlamında kullanılan deyim, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Adamdan saymak
B) Adamına düşmek
C) Adama dönmek
D) Adam olmak

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Öğretmenimiz, ödevlerinizi yapın, dedi.
B) Onun bu kalpsizliği herkesi şaşırttı.
11. Aşağıdakilerden hangisinde “yakmak” sözcüğü
mecaz anlamda kulanılmıştır?

C) Çoğunluk, tiyatroya gitmek istedi.
D) Gemi, yavaşça limana yanaştı.

A) Eve geç kaldık, babam bizi yakacak.
B) Uyuyakalınca yemeği yakmışım.
C) Çok sıcak olduğundan güneş kollarımı yaktı.
D) Piknikçilerin söndüremediği ateş tüm ormanı yak
mış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele
bir anlatım vardır?
12. Aşağıdakilerin hangisinde deyim vardır?
A) Deniz ürünlerinden midye, limonsuz yenmez.
A) İşlerini bir türlü zamanında bitiremiyordu.
B) Çocuklar grupça ona cephe almışlar.
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B) Preveze Deniz Zaferi Osmanlı tarihi için büyük bir
öneme sahiptir.

C) Odam rengârenk ve çok güzeldi.

C) Papatya en güzel çiçektir.

D) Dosyaları müdürün masasına bıraktı.

D) Çilek sevdiğim meyvelerdendir.
TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf

TEST

Sözcükte Anlam
1.

Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi yö

4.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin

nünden diğerlerinden faklıdır?

tamamı eş seslidir?

A)

A)

B)
Beceri

Hüner

C)

Tükenmek

Bitmek

Saygı

Bir - el - perde

B)

Yol - kır - sol

Hürmet
C)

D)
İnmek

3

Bin - tür - bil

D)

At - bul - gör

Çıkmak

5.

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler özelden
genele doğru sıralanmıştır?

2.

“İstek - arzu” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)

Akça kavak, Kavak, Ağaç, Bitki, Varlık

A) Sınav - imtihan
B)

B) Kıymet - değer
C) Zeki - açıkgöz
D) Yoksul - fakir

C)

D)

3.

Varlık, Bitki, Ağaç, Kavak, Akça Kavak

Bitki, Varlık, Ağaç, Kavak, Akça Kavak

Kavak, Akça kavak, Ağaç, Bitki, Varlık

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılık durumuna
göre eşleştirmesi hangi seçenekte doğru veril
miştir?
Yerli

1

a

Geniş

Uzun

2

b

Yabancı

Dar

3

c

Uzak

Yakın

4

d

Kısa

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevirmek” söz
cüğü

“yönetmek, idare etmek” anlamında kul

lanılmıştır?

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

A) Makinenin kolunu saatlerdir çeviriyor.

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

B) Sanatçı birçok romanı Türkçeye çevirdi.

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

C) Bu koca fabrikayı sen mi çeviriyorsun.

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

D) Albümün yapraklarını teker teker çevirdim.
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Sözcükte Anlam
7.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek
anlamıyla kullanılmıştır?

10. “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde “Şimdi direksiyonu sağa kır ve az ilerle.”
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Acılarıyla yüzleşme zamanı geldi.
B) Davranışların çok kırıcıydı.

A) Gece yağan yağmur sıcakları biraz kırmıştı.

C) Yaşama tekrar bağlandı.

B) Gidonu sağa kırar kırmaz uçuruma yuvarlandık.

D) Eli kanayınca telaşlanmaya başladı.

C) Sizi kırdığımı bilmiyordum, özür dilerim.
D) Yavaş ol, bir yerini kıracaksın!

8.

Bir yazar ve onun eserleri hakkında yapılan aşa
ğıdaki değerlendirmelerden han
gi
sinde mecaz
anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bizi aydınlatmaya devam ediyor.
B) Eseri İstanbul’da basılmış.
C) Eserde sekiz öykü var.
D) Bu eseri kitapçıda gördüm.

11. Güney yüzünde karları gitmez
Virane bahçede bülbüller ötmez
Bir gece yatsamda misafir etmez
Kışın azgın olur yüzü dağların
Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soyut anlamlı sözcük
B) Eş sesli sözcük
C) Mesaj anlamlı sözcük
D) Terim anlamlı sözcükler

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz
cükler bir arada kullanılmıştır?
A) Güzel gözleri, fakat çirkin tavırları vardı.
B) İki adım ileri bir adım geri gitmekten ne zaman

12. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir
sözcük kullanılmıştır?

vazgeçeceksin?
C) Bu dar odada geniş ufuklara sahip gençler
yaşıyordu.
D) Cennet vatanımın bu eşsiz manzarası beni
gençleştiriyordu.
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A) Derslerine planlı çalışıyordu.
B) Başarıya ulaşmak için verimli çalış.
C) Bu haberi alınca sarsıldı.
D) Elindeki çiçekleri yere düşürdü.
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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

4

TEST

Sözcükte Anlam
4.

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde diger
lerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) Yerli - Yabancı
B) Helal - Haram
C) Taze - Bayat
D) İlginç - Enteresan

Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
bulunan sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır?

A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

5.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin
tamamı somut anlamlıdır?

2.

A)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yok
tur?

3.

A) Gölge		

B) Sol

C) Gül		

D) Al

C)

Işık

B)

Akıl

Gölge

Sevgi

İnsan

Hüzün

Heyecan

D)

Hayal

Isı

Düş

Üzüntü

His

Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı sözcük
bulunmamaktadır?
A)

Yarınları aydınlatacak bir gençlik
yetiştirelim.

C)

B)
Onların dostluğu
eskiye dayanır.
D)

Kaleminde sevgi
damlıyordu.
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6.

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt an
lamlıdır?

Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla
oynuyordu.

A) Üzüntü - hüzün

B) Sonuç - sebep

C) İlgi - alaka		

D) Çıkmak - inmek
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Sözcükte Anlam
7.

Unutma yavrum, iyilik yapan …………… bulur.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

10. "Askı" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz
anlamda kullanılmıştır?
A) Sende işi hep askıya alıyorsun.

A) İyilik		

B) Bela

B) Eve yeni bir askı almış.

C) Fındık		

D) Kötülük

C) Sınıfın askısı düşmüş.
D) Şu gömleği askıya as.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
8.

Konusu

Deyim
Kendini dinlemek
Etekleri tutuşmak
Yanına bırakmamak
Belini bükmek

Yalnız kalmak
Tedirgin olmak
Cesaret vermek
Çaresiz bırakmak

Tabloda hangi sembolle gösterilen deyimin ko
nusu yanlış verilmiştir?

9.

A) ■			

B) ★

C) ●			

D) ◆

Sevgili oğlum,
kötü dostların seni
yoldan çıkarır.

C)

B)

D)
Görgü kurallarını
bilmek fayda sağlar.

Kimse akıl almayı
sevmez ama herkes akıl vermeyi
sever.

Sorunların çözülmesinde öğretmene büyük görev düştü.

Böyle güzel bir gömlek bende ne arar?
Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı
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A)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı

anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

kelime kullanılmamıştır?

A) Bu eşyalar benim masamda ne arıyor?

A) Geç kaldığım için otobüs biletim yandı.

B) Mutfaktaki kilim ne güne duruyor?

B) Her gün evin tüm odalarını havalandırdım.

C) İstediğin kadar para bende ne gezer?

C) Yeni teknik direktörümüz oyunu iyi okuyor.

D) Ne sinemaya ne de tiyatroya gitti.

D) Kaynak bulamadığımız için bu proje öldü.
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Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlıdır?

5

5.
Somut - Soyut

A) Akıl		

B) Hukuk

C) Tıp		

D) Altın

Iş›k

Rüya

Ses

?

Yukarıda “?” işareti ile gösterilen yere aşağıdaki
lerden hangisi gelemez?

2.

Aşağıdaki

sözcüklerle

aralarındaki

anlam

ilişkilerine göre bir grup oluşturulduğunda han

A) Su		

B) Yas

C) Tasa		

D) Özlem

gisi grubun dışında kalır?
A) Soğuk - serin		

B) İlk - son

C) İyi - kötü		

D) Eski - yenit

6.

“Yağış-dolu” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)

B)
Işık

Lodos
3.

Aşağıdakilerden hangisi yansıma bir sözcüktür?
Güneş

Rüzgâr
A) Işıltı		

B) Parıltı

C) Pırıltı		

D) Fısıltı

C)

D)
Nem

Enerji

Deniz

4.

1

Sıcaklık

2
Çoluk çocuk

Eğri büğrü
7.

3

4
Para filan

Abur cubur

1

2

3

4

Canlı

Mehmet

Varlık

İnsan

Yukarıdaki numaralanmış ikilemelerden hangisi

Yukarıda numaralanmış sözcükler özelden gene

diğerlerinden farklı bir şekilde kurulmuştur?

le doğru nasıl sıralanmalıdır?

A) 4			

B) 3

A) 2 - 1 - 3 - 4		

B) 3 - 1 - 2 - 4

C) 2			

D) 1

C) 2 - 4 - 1 - 3		

D) 1 - 2 - 3 - 4
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Sözcükte Anlam
8.

11. Aşağıdaki sözlerden hangisi gerçek anlamlı de

1

Sıcak bir çay içtik.

2

Ses tellerinde iltihap oluşmuş.

3

Çiçekleri vazoya koydu.

4

Onların dostluğu eskiye dayanır.

ğildir?
A) Geceli gündüzlü
B) Burun kıvırmak
C) Parayla dost bulunmaz
D) Hem suçlu hem güçlü

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
soyut anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A) 4			

B) 3

C) 2			

D) 1

12.

1 Bu saatlerde herkes evine çekilir.
2 Davranışlarıyla çekilmez bir çocuktu.

9.

“Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde “bir yerden bir yere taşımak” anlamıyla

3 Takımımız son anda yarışmadan çekildi.
4 Yol kenarlarındaki tüm arabalar çekilmiş.

kullanılmıştır?
“Çekilmek” sözcüğü numaralandırılmış cümleler
A) Yanlış basılan kitapları piyasadan çektik.

de kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

B) Hesabındaki tüm parayı çekip ona göndermiş.
C) Yeni aldığı kazağı yıkayınca, kazak çekmiş.

A) 1			

B) 2

D) İşçiler tüm eşyaları üst kata çekmişler.

C) 3			

D) 4

13. “Takmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
10. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir
sözcük vardır?
A) Masanın üzerinde birkaç meyve tabağı var.
B) Son sözünle sabrımı taşırdın.
C) Uçağın kanadı kırılmıştı.
D) Yaşamındaki en büyük fırsattı bu.
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“Bugünlerde herkes bana takmış,” cümlesindeki an
lamıyla kullanılmıştır, sorusuna aşağıdaki cevaplar
verilmiştir.
Buna göre hangi cevap doğrudur?
A) Saçına güzel bir toka takmış.
B) Yakasına rozet takmış.
C) Bu arabaya takmış çocuk.
D) Koluna bileklik takmış.
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Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdaki renk adlarından hangisinin eş anlam

5.

lısı vardır?

6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlı
dır?

A) Yeşil		

B) Mavi

C) Turuncu		

D) Kırmızı

A) Tıkırtı		

B) Özgürlük

C) Vazo		

D) Buhar

6.
2.

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlam
lıdır?
Kamyon
A) Yol - Yoldaş

Şoför

B) Sevgi-Saygı

Yukarıdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin
C) Uzun-İnce

bir benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

D) Ün-Şan

A)
Muavin
B)
Makinist
C)
Hostes
3.

Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı değildir?
D)

4.

A) Kardeşlik		

B) Barış

C) Esinti		

D) Sevgi

Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlıdır?

Tayfa

7.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

A) Umut		

B) Tabak

A) Spor		

B) Virgül

C) Silgi		

D) Denklem

C) Müzik		

D) Geometri
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Sözcükte Anlam
8.

Hangi cümlede altı çizili sözcük mecaz anlamda
kullanılmıştır?

cük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Yine üst üste vergi bindirmişler.
B) Sıcak çorbasını zevkle yudumluyordu.
C) Kardeşimin canı yandı.
D) Lokmaları boğazına dizilmiştir.

9.

11. Aşagıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz

“Taşıma su ile değirmen dönmez.” atasözündeki
kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Sanırım tarif ettikleri kalem bu.
B) En çok okumak istediğim kitabı buldum.
C) Bizim okuldaki kitaplar yine uçmuş.
D) Yeni çoraplarımı nasıl buldun?

12. •
•
•
•

A) taşıma		

B) su

C) değirmen		

D) dönmez

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı
bir sözcük kullanılmıştır?
A) Sözlerini tartarak konuşan biriydi.

Suçu benim üzerime attılar.
Teyzeme mektup attım.
Metinden bazı bölümleri atalım.
Evdeki gereksiz eşyaları attım

Yukarıda verilen cümlelerde “atmak” sözcüğü
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 4			

B) 3

C) 2			

D) 1

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

A)

Halı

B)

Arı

C)

Perde

D)

Tok

B) İşlerini yetiştirmek için geç vakte kadar çalıştı.
C) Matematik soruları oldukça zordu.
D) Koluna gümüş bir bileklik takmış.
22

TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf

TEST

Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdakilerden hangisi “kıyafet” sözcüğünün

5.

eş anlamlısıdır?
A)

7

“Almak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
“sığmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Seni iş yerinden alırım, ben gelene kadar bekle.

B)

B) Şemsiyeni yanına al, yağmur yağacak.
C) Bu oda on kişi alır, herkesi çağır.
D) Sınavlardan yine yüksek not aldım.
C)

D)

6.

“Aç” sözc üğ ü aşağ ıd ak il erd en hang is ind e
gerçek anlam ının dışında kullanılm ıştır?
A) Gurbet ellerinde aç kaldım.

2.

B) Gözü aç olan iflah olmaz.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

C) Tok ne demem, aç ne yemem der.
A) Yaşlı		

B) Masa

C) Sandal		

D) Beşik

D) Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

7.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz
anlamda kullanılmıştır?

3.

A) Çabuk, ödevlerini yap!

Bazıları gezmenin boş bir uğraş olduğunu söylüyor.

B) Mehmet’i kimseye değişemem.

Bu cümledeki “boş” sözcüğünün yerine aşağıdaki

C) Hava birden soğudu.

lerden hangisi kullanılırsa anlam değişmez?

D) Elbiselerimizi değiştirelim.
A) faydasız		

B) basit

C) zararlı		

D) saçma

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanmak” söz
cüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

4.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı
yoktur?

B) Kumsalda güneşlenirken çok yanmış.

A) Neşeli		

B) Kolay

C) Çanta		

D) Fark
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A) Sıcakta oynadığı için bayağı yanmış.
C) Öğle vakitlerinde ğüneşte kalmayın cildiniz yanabilir.
D) Hava soğuksa yandınız.
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Sözcükte Anlam
9.

“Gezmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde,
“bulunmak” anlamında kullanılmıştır?

12. “Karşılamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin
de, “Ailem, tatile gitme isteğimi olumlu karşıladı.”
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yirmi yıl önce babamla buralarda çok gezerdik.
B) Çanakkale’yi iki yıl önce de gezmiştik.

A) Babasını karşılamak için kapıya koşardı.

C) Arabanızın benim dükkânımın önünde ne gezdiğini

B) İhtiyaçlarını karşılamak için ek işler yapardı.

bana açıklar mısınız?

C) Bu saldırıları karşılamak için yardım gerekiyor.

D) Yemek yedik, iki saat sahilde gezdik, sonra eve

D) Onun bu davranışlarını anlayışla karşıladık.

döndük.

10.
1. Pencereden, oynayan çocuklara baktı.
2. Halıyı kimin temizlediğini öğrenmek için
yukarı baktı.

13. Bir bilim, sanat, spor, meslek dalıyla ilgili özel ve be

3. Ona emanet edilen çocuğa gözü gibi baktı.

lirli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir.

4. Ağlayan kızın kim olduğunu öğrenmek için
dışarı baktı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz
cük terim değildir?
A) Bu sorunu ekonomistler çözebilir.

"Bakmak" sözcüğü yukarıdaki numaralanmış

B) Üçgenin iç açılarının toplamı yüz seksen derecedir.

cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmı

C) Oyunun ilk perdesi herkesi güldürdü.

şıtr?

D) Hakemin ofsayt kararı futbolcuları isyan ettirdi

A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kar
şıt anlamlısı yoktur?

14. 	1. Hasta olduğu için yavaş yürüyordu.
2. 	 Yavaş bir şekilde arkasına vurdu.
3. Çok yavaş konuşuyorlar hiç duyamıyorum.

A) Aradaki mesafe iyice uzadı, biraz hızlanmamız 	

4. Bu yavaş yaşama gençler karşı geldi.

lazım.
B) Odanı çok kirletme, temizleme konusunda sana
yardım edemem.

“Yavaş” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç de
ğişik anlamda kullanılmıştır?

C) İçeri giren o adam çok zayıf,fakat sağlıklı görünü
yordu.
D) Yemeği beş dakikada yedi, yalnız susmak bilmedi.
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A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4
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TEST

Sözcükte Anlam
1.

Aşağıdaki ikilemeleri oluşturan sözcüklerden

5.

hangisi tek başına kullanılamaz?

8

“Korumak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde,
“Bu mahalleyi selden korumalıyız.” cümlesindeki
anlamıyla kullanılmıştır?

A) az buz		

B) gel git

C) yaza çize		

D) abuk subuk

A) Beni kendi oğlu gibi sever, her zaman her yerde
korurdu.
B) Bunları nemden korumazsanız çürür gider.
C) Kendini korumasını bilseydin sana bir şey yapamazlardı.
D) Kendi kültürünü koruyamayan milletler yok olurlar.

2.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
A) yaş		

B) yüz

C) dik		

D) ver

6.

Gördüğüm kadarıyla o; eli açık, cömert bir insandı.
Yukarıdaki cümleden hangi sözcük çıkarılırsa

3.

anlam değişmez?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
A)

B)
Taş

C)                                       D)
Tıp

Yosun

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl
mıştır?
A) Berber, bildiğini okudu yine.
B) Saçlarını kestirince güzel olmuşsun.
C) Bırakın saç muhabbetini de şimdi ne yapalım.
D) Bir yere oturup yemek yiyelim.
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B) Kadarıyla

C) Eli		

D) İnsandı

Telefon

7.
4.

A) Cömert		

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl
mıştır?
A)

Kumaşları güzelce

B)

rafa dizdi.
C) Sizi görünce ne
söyleyeceğimi
şaşırdım.

Okulun önü topluca temizlendi.

D)

Kardeşi kaybolunca etekleri tutuştu.
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Sözcükte Anlam
8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıkla

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl

masıyla birlikte verilmiştir?

mıştır?

A) Kardeşini her türlü tehlikeden korur, ona göz kulak

A)

olurdu.

Bol kıymalı bir
pide yedim.

B) Her sabah evden çıkmadan önce okuyup üflerdi.

C) Ne yapması
gerektiğini uzun
uzun anlattım.

C) Nasıl bulamadın, sora sora Bağdat bulunurmuş.
D) Çok anlattım nasıl davranması gerektiğini, ama o

B) Beni mutfakta
uzun süre beklemişler.
D) Söylediğim her

şeye dudak büktü.

yine bildiğini okudu.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz
cük yan anlamda kullanılmıştır?
A) Dış kapının anahtarını kaybettiğini bana söylememiş.
B) Bahçedeki ağaçları budayacaktım, fakat testerenin
dişleri körelmiş.
C) Masanın rengiyle sandalyelerin rengi uyuşmuyor
du.
D) Yağmur yağdıktan sonra her tarafı toprak kokusu
sardı.

12.

1. Evin önüne yapılan yüksek binalar manzaramızı
kapattı.
2. Uçurumdan düşen kayalar yolu kapattı.
3. Tarladan getirdiği toprakla evin önündeki çukurları kapattı.
4. O konuyu kapatalım, işimize bakalım.
“Kapatmak” sözcüğü numaralı cümlelerde kaç
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “keşfetmek”
anlamında bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bilim adamı, bunu ben buldum, diye ortaya
çıkmamalı.

13. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

B) Ay’a gitmenin rüyalarını süslediğini söyleyen astronot hayatını kaybetti.
C) Her tarafı karış karış aradık, ama bulamadık.

B) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

D) Hatalı soruyu fark eden öğrenciye sözlüden 100

C) Tok, açın hâlinden anlamaz.

vereceğim.
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A) Feleğin çemberinden geçmiş.

D) Âdet yerini bulsun.
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TEST

Cümlede Anlam
1.

Başarılı olmak istiyorsan .............. çalışmalısın.

4.

9

Geçen hafta bizim mahalleye ................... bir market

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

açıldı.

hangisi getirilirse “kesinlik” anlamı oluşur?

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse kişisel düşünce ifade edilmiş

A) arada bir		

B) biraz daha

olmaz?

C) mutlaka		

D) sabahları

A) Yeni		

B) Güzel

C) Harika		

D) İlgi çekici

5.

“Olgun insan hoşgörülüdür, sabırlıdır, fedakârdır.”
diyen bir kişi sözünü hangi cümleyle sürdürürse

2.

1

çelişkiye düşer?

2

A) Örnek davranışlar sergiler.
B) Yeni düşüncelere anlayış göstermez.
C) Sorumluluk bilinci taşır.
D) Neyi bilmediğinin farkındadır.
3

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisi numaralanmış var

6.

“Deve kuşları korktukları için başlarını kuma gö
mer.” cümlesinde aşağıdaki anlam ilişkilerinden

lıklardan biriyle ilgili değildir?

hangisi vardır?

A) Babam dün okula geldi.

A) Amaç-sonuç

B) Yarın sabah saat 9.30’da sınav başlayacak.

B) Neden-sonuç

C) Kitabımı evde unutmuşum.

C) Karşılaştırma

D) Kır çiçeklerini vazoya koydu.

D) Tanım

7.
3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı
vardır?
A) Bu gösteri için iki bin bilet satılmış.

A) Ne kadar doğru düşünüyorsun

B) Bu mobilyalar odaya ferahlık vermiş.

B) Ne yaptığını hâlâ anlamış değilim

C) Sıcak havalardan dolayı yollardaki asfalt erimiş.

C) Bütün bu hediyeleri kim verdi

D) Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki saat farkı

D) Ne okuyorsun ne yazıyorsun.
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76 dakikadır.
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Cümlede Anlam
8.

Final maçını da
kazanırsak kupayı
alacağız.

11. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
Bu cümleye anlam bakımından en yakın olan
cümel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli kimseler başarılı olur.
B) Plansız işler, hedefine ulaştırılamaz.
C) Yapılacak işlerde tüm olumsuzluklar düşünülmelidir.
D) Tüm işler, zamanında yapılmalıdır.

Bu cümlede bulunan anlam ilişkisi aşağıdakiler
den hangisinde vardır?
A) Bilgisayar alırım ancak sınavı kazanırsan.
B) İnce giyindiği için çok üşüdü.
C) Yaşamak için çalışıyoruz.

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

D) Yağmurun yağmasıyla karlar eridi.

Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluş
turulmak istense hangi sözcük baştan altıncı sı
raya yerleştirilir?

9.

A) sonunda		

B) muradına

C) güvenen		

D) inanan

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “sunulan
imkânların kaynağını sorgulamama” öğütlenmek
tedir?
A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Üzümüye, bağını sorma.

13.

D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

10. Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler
den hangisidir?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi
A) Her zorluğun bir çıkış yolu vardır.

sinin anlam ilişkisi yanlış gösterilmiştir?

B) Düzenli çalışan insan her engeli aşar.
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C) Her işin zor yanları bulunur.

A) 4			

B) 3

D) Başarının sağlanması için fedakârlık gerekir.

C) 2			

D) 1
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TEST

Cümlede Anlam
1.

1

yükselir

2

3

vatan

4 omuzlarında
5

insanların

4.

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “emir” anlamı
söz konusu değildir?
A) Yarın bana bir balık getireceksin.
B) Onu bulsan da tanıyamayacaksın.
C) Burda gördüklerini kimseye anlatmayacaksın.

çalışkan

D) Bundan böyle beslenmene dikkat edeceksin.

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

5.

sonu - çalışmanın - bu - başarıya - onu - götürdü
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sözcüklerin
anlamlı dizilişi ile kurallı bir cümle olmuştur?
A) Çalışmanın bu sonu başarıya götürdü onu.
B) Başarıya sonu bu çalışmanın onu götürdü.

2.

C) Bu çalışmanın sonu onu başarıya götürdü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç

D) Götürdü onu bu çalışmanın sonu başarıya.

ilişkisi vardır?
A) Bu kadar beklemek hepimize sıkıcı gelmişti.
B) Kitap okumak hayal dünyamızı zenginleştirir.
C) Parası yetmediğinden istediği kıyafeti alamadı.
D) Eskimiş eşyaları ayırmak için annesine yardım
ediyor.

6.

içinde
ateşler
içindeyanıyordu
yanıyorduçocuk
çocuk
ateşlerzavallı
zavallı

Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluş
turulursa hangisi ikinci sırada yer alır?

3.

1 kimsenin 2

gibi

3 yanında

4

cahil

6 sessiz ol

5

kitap

A) A)
içinde
içinde

B) B)
yanıyordu
yanıyordu

C) C)
ateşler
ateşler

D) D)
çocuk
çocuk

Tabloda karışık şekilde verilmiş sözcüklerle anlamlı
ve kurallı bir cümle oluşturulacaktır.
Tablodaki sözcükler sırasıyla yerleştirdiğinde,
tablonun rakamlarla görünüşü aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olur?
A) 3

4

2

6

5

1

B) 5

1

3

6

4

2

C) 2

4

1

5

3

6

D) 5

1

3

4

2

6
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7.

Bardağın ................ dolu tarafından değil, .................
tarafından da görmeye çalışın!
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi
sözcükler getirilmelidir?
A) hep, boş		

B) hep, diğer

C) çok, boş		

D) hiç, her
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Cümlede Anlam
8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru edatı

11. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış

cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

verilmiştir?

A) Yaramazmı yaramaz bir çocuktu.

A) Tepesi atmak ® Çok kızmak

B) Etekleri tutuşmak ® Telaşlanmak

B) Kirli mi kirli bir evi vardı.

C) Ağzı kulaklarına varmak ® Çok utanmak

C) Tatlı mı tatlı bir bebeği olmuş.

D) Baş göz etmek ® Evlendirmek

D) Çağırdı mı koşarak gidersin.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” söz
konusudur?

ilişkisi söz konusu değildir?

A) Keşke bu filmi daha önce seyretseydim.

A) Kapıyı açık unuttuğundan içeriye hırsız girmiş.

B) Vakit çok geç oldu, annem nerede kaldı acaba?

B) Yağmurun yağmasını dört gözle bekliyorduk.

C) Bu sorular geçen sınavdaki sorulara göre daha zor.

C) Uykuya dalınca TV’deki o güzel maçı kaçırmışız.

D) Bulutlar karardığına göre yağmur yağacaktır.

D) Hastalandığı için okula gidememiş.

10.
1.

Düşmanımın en büyüğü düşmanlığını gizleyendir.

13.

1

4.

30

İçten pazarlıklı dost yerine açık yürekli düşmanı tercih ederim.

2

bana sorma, çe-

3

Hazıra

hazine

dayanmaz.

Hatır için çiğ tavuk yenir.

kene sor.

2. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
3. Mert bir düşman, riyakâr bir dosttan iyidir.

Hekim, derdimi

4

Güvenme varlığa düşersin darlığa.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi

gileri anlamca birbirine yakındır?

ikisi birbirine en yakındır?

A) 1 ve 2		

B) 2 ve 3

A) 1 ve 3		

B) 3 ve 4

C) 2 ve 4		

D) 3 ve 4

C) 2 ve 3		

D) 1 ve 2
TÜM DERSLER Türkçe 7. sınıf

TEST

Cümlede Anlam
1.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz

5.

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” anla

konusudur?

mı yoktur?

A) Maalesef unutmuşum, seni görünce aklıma geldi.

A) Onun dünyalar kadar parası vardı.

B) Keşke ona bu kadar yüklenmeseydim!

B) Şehit cenazesinde gözyaşı sel oldu aktı.

C) Benden haber beklemenizi söylemiştim.

C) Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım.

D) Bunları, onu işten kovmadan söyleyecektin.

D) O kadar zayıflamış ki bir deri bir kemik kalmış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ihtimal” anla
mı vardır?
A) Akşama kadar bu ödevler bitmiş olmalı.
B) Üzgün olduğuna göre sınavı iyi geçmemiş olmalı.
C) Birisi ona doğruları anlatmalı.
D) İnsanlar hakkında karar verirken adam akıllı dü
şünmeli.
6.

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmaktadır?

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç

A) Çalışmanın 		

B) İlhamın

C) Dehanın		

D) Zeki olmanın

ilişkisi vardır?
A) İncelmek için her şeyi deneyeceğini söyledi.
B) Yeterli çalışmadığı için başarılı olamadı.
C) İyi yüzmek için yüzme kursuna gitmek gerekir.
D) Arkadaşlarıyla kahvaltı yapmak için erken çıktı.

4.

Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi cümleye
kişisel görüş anlamı katmamıştır?
A) Bu tatlı dilinizden çok memnun kaldık.
B) En kötü, en rezil davranıştır yalan söylemek.

7.

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” atasözünde
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

C) Son şiirimle ülkenin en büyük şairi sayılırım.

A) Yardımlaşmanın

B) Komşunun

D) Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaydı.

C) Alışverişin		

D) Fakirliğin
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Cümlede Anlam
8.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş

11. Aşağıdakilerin hangisinde “karşılaştırma” yapıl

dile getirilmiştir?

mamıştır?

A) Sivrisinekler dün gece beni uyutmadı.

A) Burada daha rahat nefes alabiliyorum.

B) Belediye bugün ilaçlama yapacakmış.

B) Sınıfın en büyüğü Ahmet’tir.

C) İlaçlama yapsan da bunlardan kurtuluş yok.

C) Yaşça aralarında en küçük oydu.

D) Biz korunmak için geceleri pencereleri kapatıyoruz.

D) İnsanlar her zaman kendilerine iyi bir dost ararlar.

Tıpkı bir sürahideki su gibi, dürüst ve erdemli
insan, içindekini dışarıya yansıtabilir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı doğ

A) Hava yağmurlu olduğu için pikniğe gidemedik.

rultudadır?

B) Düzenli beslenemediği için çok kilo aldı.

A) Dürüstüm demekle dürüst olunmaz.

C) Çocuklar, soğuk olduğu için salonda futbol oynu

B) Dürüstüm diyen kişi çoktur aramızda.

yorlar.

C) Bir insanın içi neyse dışı da öyle olmalı.

D) Kardeşim ilaç almak için az önce eczaneye gitti.

D) Lafla peynir gemisi yürümez.

13.

İnsan yarını düşünmeli ama bugünü yaşamalı.
Bu cümleye anlam bakımından en ya
kın olan
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Yayaların trafik kurallarına uyması gerekiyor.
B) Çiçekleri sulamak için bahçeye çıktı.
C) Eve dönerken kasaptan et aldı.
D) İlkbahar gelince karlar erimeye başladı.
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A) İnsan yarını düşünemiyorsa, bügünü yaşayamaz.
B) Her insan içinde bulunduğu zamanı iyi değerlen
dirmelidir.
C) İnsan yarını düşüneyim derken, bugünü asla ihmal
etmemelidir.
D) Her insan gelecekle ilgili tedbirini almalı ancak
yaşadığı anı da hesaba katmalıdır.
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TEST

Cümlede Anlam
1.

1

4.

2

12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul ilgisi var
dır?
A) Hangi araba daha güzel?

Bu ev 1961’de
yapıldı.

Evi almak isteyen 4 kişi çıktı.

3

4

Ev eski de olsa
dayanıklı gözüküyordu.

Evde altı çocuklu aile yaşıyordu.

B) Otobüse yetişirsem Izmir’e gideceğim.
C) Hasta olsam da yağmurda yürüyeceğim.
D) Ben çalışsamda kazanamam ki!

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ka

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir anla

nıtlanabilirlik açısından farklıdır?

tım” yoktur?

A) 4			

B) 3

A) Bu şirin köyde insanlar güler yüzlü ve cana ya

C) 2			

D) 1

kındır.
B) Dağların arasında kalmış küçük bir ilçeydi.
C) Ankara-İzmir yolu bu ilçeden geçmektedir.
D) Kızılırmak’ın suladığı verimli araziler vardır.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme var
dır?
A) Derin derin nefes alır hayatın kıyısından.
B) Bembeyaz saçlarına takıldı gözlerim.
C) Uzayda boşluktur gözlerin, bakanları içine çeker.
D) Kar pencereye vurur, haydi gel yanıma, der.

6.		

1

2
Öyle sanıyorum ki hedefi kolay vuracaktır.

Sonuncusunda hedefi vurmayı başardı.
3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç
ilişkisi vardır?
A)

B)
Ders çalışmak
için izin istedi.

C)

Yağmur yağdığı için derse
geç kaldı.
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Sınavı kazanmak için çok
çalışıyor.

3
Bu atıcılar biraz acemi olmalı.

4
Bu atıcılar iyi
eğitim almış
olmalı.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi

D)
Gezmek için
İstanbul’a gitti.

sinde "olasılık" anlamı yoktur?
A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4
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Cümlede Anlam
7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç
ilişkisi vardır?
A)

C)

Odasına uyumaya gitti.

Kitap okumak
için kütüphaneye gittim.

B)

Geç kaldığı için
öğretmen kızdı.

D) Çok istiyor, çok
çalışıyor ama bir
türlü başaramıyor.

10.

1

Nerede o eski günler!

2

O zamanlar benim de burnumda tütüyor.

3

Neydi o günlerde oynadığımız oyunlar!

4

Tüh, ben hiç yaşamadım çocukluğumu!

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
"özlem" anlamı yoktur?

8.

A) 4			

B) 3

C) 2			

D) 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş
vardır?
A) Ege’de kışlar ılık ve yağışlı geçer.
B) Sanayi, İstanbul’un önemli geçim kaynakları ara
sında yer alır.
C) Karadeniz eşsiz doğa güzellikerine sahiptir.
D) Son yıllarda kentlerden köylere göç arttı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sınırlama” an
lamı yoktur?
A) O da sınava girecekti ancak onun bir işi çıktı.
B) Araba bozuldu, bunu ancak sen onarabilirsin.
C) Bu kadar çalışmaya ancak bu kadar başarı olur.
D) Bu parayla ancak bir ekmek alınır.

9.
1. Güneş gözlerini rahatsız ettiğinden
gözlük kullanıyordu.
2. Yola çıkmak üzere hazırlıklar yapıldı.
3. Dışarıda kar yağdığına göre yollar
kapanacaktır.
4. Uzaktan fark edemedim.

12. Bir okul açan bir hapishane kapatır.
Yukarıdaki cümlede vurgulanan düşünceyle aşa
ğıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
sebep - sonuç ilişkisi vardır?

34

A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

A) Ülke genelinde okul sayısı artırılmalıdır.
B) Eğitim görmeyen kişiler suç işler.
C) Insanlar sadece okullarda eğitilebilirler.
D) Eğitim, işlenen suç oranlarını azaltır.
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TEST

Cümlede Anlam
1.

Ressam, anlatımına kendi kişisel duygularını kat-

4.

maktadır.
Buna göre, ressamın anlatımı için aşağıdakiler

13

Buraya çöp atmak yasaktır. Çöpünüzü çöp kutusuna atınız.
Bu cümlenin anlam özelliği için aşağıdakilerden

den hangisi söylenebilir?

hangisi söylenebilir?

2.

A) Nesnel anlatım

B) Öznel anlatım

C) Beğenme		

D) Uyarı

A) Pişmanlık		

B) Varsayım

C) Uyarı		

D) Sitem

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “öneri” vardır?
A) O da bizimle gelmeliydi.
B) Biraz daha yürüyüp mola verelim mi?
C) Bügünün işini yarına bırakma.

5.

Sınavı kazandığında
annen sana ne dedi?

D) Düzenli beslenmezseniz hastalanırsınız.

Ayşe
3.

Ahmet

1. Anneler Günü

Ahmet, Ayşe sorusuna aşağıdaki yanıtlardan

2. Trafik kazası

hangisini verirse kişisel düşüncesini ifade etmiş
olur?

3. Şarkı söylemek

A) Boynuma sevgiyle sarılıp öptü.
Seçeneklerde verilen resimlerden hangisi yuka

B) “Beni yine gururlandırdın yavrum.” dedi.

rıdaki numaralandırılmış nedenlerle ilgili bir so

C) Kazanacağımı zaten tahmin ettiğini söyledi.

nuç olamaz?

D) Benim adıma çok mutlu olduğunu söyledi.

A)

B)

C)

D)

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenmeyen
bir durumla karşılaşıldığı” anlamı vardır?
A) Böyle zor durumlarla daha önce de karşılaşmıştık.
B) Bizimle gelmeyeceği belliydi zaten.
C) Böyle bir davranışta bulunacağın aklıma gelmezdi.
D) Tüm önlemleri bir ay öncesinden almıştık.
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Cümlede Anlam
7.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ortada duran

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yorum” yapıl

bir gerçeğin saklanamayacağını” anlatmaktadır?

mıştır?

A) Güneş balçıkla sıvanmaz.

A) Şairin ilk kitabı 1985’te çıkmıştır.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

B) Şiirlerinde toplum sorunlarını işledi.

C) Gün doğmadan neler doğar.

C) Şiirin yanı sıra denemeleriyle de tanındı.

D) Her doğru her yerde söylenmez.

D) Şair, ilk şiirinde başarıyı yakaladı.

11.
1

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümle
sidir?
A) Tiyatro, hayatın sahnelenmesidir.

3

övülmeye değer

5

onu destekleyen biri

2

yokken bile

4 dürüstçe yapandır
6

işini

Yukarıdaki numaralanmış sözcük ve sözcük

B) Sevgi insanları birbirine yaklaştırır.

gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturul

C) Ressam, özgür olmalıdır.

duğunda sıralama nasıl olmalıdır?

D) Sanatçı, mükemmeli yakalama çabasındadır.

9.

insan

12.
1. Bebeği görmek için hasteneye gittim.

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

1. Bana göre bu iş yarın bitecek.
2. Erken uyanırsak yola çıkarız, dedi.

2. Deney yapmak için laboratuvarda toplandık.
3. Komşuları ziyaret için mahalleye geldi.

4. Şimdiye kadar eve varmış olmalı.

4. Yavaş yürüdüğü için otobüsü kaçırdı.

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdaki

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi

A) Birinci cümlede varsayım anlamı vardır.

sinde amaç–sonuç ilişkisi yoktur?
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3. Bu şiiri duygularımı açıklamak için yazdım.

yargılardan hangisi yanlıştır?

B) İkinci cümle nesnel yargı içermektedir.

A) 1			

B) 2

C) Üçüncü cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.

C) 3			

D) 4

D) Dördüncü cümlede olasılık anlamı vardır.
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1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğeni” anla

5.

mı vardır?

I. Sanada bir kalem aldım.
II. Sana birkalem aldım.
III. Bir kalemde sana aldım.

A) Arkadaşım, bu kadar yakışacağını bilmiyordum!

IV. Bir de kalem aldım sana.

B) Sanırım akşam tiyatroya gidemeyeceğiz.
C) “Sakin ol!” diye bağırdım; ama duymadı.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi aynı anlamdadır?

D) Başkan, beldelerinin ilerleyen günlerde daha güzel
olacağını söyledi.

2.

14

TEST

Cümlede Anlam

A) I ve III		

B) I ve II

C) I ve IV		

D) III ve IV

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz
konusudur?
A) Geçmişini bilmeyen insan hiçbir şeyi eleştiremez.
B) İnsanın ruhunu dinlendiren bir kitaptı.
C) Üzerinde Arap harfleri bulunan bir kitaptı bu.
D) Hattat bütün birikimini yazısına yansıtmış gibiydi.
6.

3.

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

1. Sıcak havalarda ince giyinmelisin.

Burada yüksek sesle konuşmak yasaktır.

2. Ayda bir, mutlaka bana uğra.
3. Burası eskiden daha soğuktu.

Yukarıdahangi anlam özelliğine uygun bir cümle

4. Anılarımı bir kitapta toplayacağım.

4.

Bu elbise sana çok yakışmış.

yoktur?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öneri”

A) Varsayım		

B) Beğeni

anlamı vardır?

C) Nesnel Yargı		

D) Uyarı

A) 4			

B) 3

C) 2			

D) 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerekçeli an
latım vardır?
A)

C)

Bu şairin şiirlerini
beğenerek okudum.

Annesi istedi diye
öğretmen olmaya
karar vermiş.
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B)

D)

Stada çimlerle döşenmiş bir yoldan
geldik.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” an
lamı vardır?
A) Keşke sınavlarıma daha çok çalışsaydım.

Çocuklar, denizde
neşeyle yüzüyorlardı.

B) Ama hâlâ geç kalmış sayılmazsın.
C) Senin başarılı olacağına inanıyorum.
D) Ben çalıştım da ne oldu?
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Cümlede Anlam
8.

Yavrularımı korumak için elimden geleni yapacağım.
Bu cümlede bulunan anlatım özelliği aşağıdaki
lerden hangisidir?
A) Tanımlama		

B) Amaç - Sonuç

C) Koşul (Şart)		

D) Karşılaştırma

11. (1) Yazarın geçen hafta çıkan hikâye kitabındaki
hikâyeleri okudum. (2) Bu kitabında on altı hikâyesine
yer vermiş yazar. (3) Yazarın bu kitabındaki
hikâyeleri daha önceki kitaplarında yer alan
hikâyelerinden daha kısa. (4) Üç, dört sayfa tutan,
uzun sayılmayacak on altı hikâye var kitabında.
Yukarıdaki metinde kaçıncı cümlede karşılaştır
ma yapılmıştır?

9.

A) 1.			

B) 2.

C) 3.			

D) 4.

1. insanlar arasında
2. bir varlıktır
3. sağlayan
4. anlaşmayı
5. dil
6. canlı
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturmak 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. Gezdikleri bir müze hakkında konuşan çocuklar
dan hangisi müzeyle ilgili “kişisel duygu ve düşün
celerini” ifade etmemiştir?
A)
10.
1.

Yol kenarlarında tarihî çeşmeler vardır.

2.

Belki de birçoğumuzun dikkatini çekmez
bu çeşmeler.

3.

İlkbaharda karlar eriyince bunların da suyu
çoğalır.

4.

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

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tah

Ben en çok, müzenin tarihî havasını sevdim.

C) Dün gezdiğimiz
müzeye daha önce gitmemiştim.

B)

Müzenin girişindeki heykeller ne
etkileyiciydi öyle!

D) Bu müzeye gelip
de buranın güzelliklerine hayran
olmamak imkânsız.

minde bulunulmuştur?
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A) 1.			

B) 2.

C) 3.			

D) 4.
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Cümlede Anlam
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç”

4.

ilişkisi vardır?

15

Aşağıda görseller ve bu görselleri ifade eden
deyimler birlikte verilmiştir.
Buna göre, görsellerden hangisi birlikte verilen
deyimle uyuşmaz?

A) Yağmur suları alt katlardaki daireleri doldurmuştu.
B) Öğretmenin istediği sayıda kitap okuyamadım,

		

dolayısıyla zayıf aldım.

A)

B)

C) Otobüse yetişmek için koşarcasına yürüyorduk.
D) İki gün daha beklememizi söylediler, biz de bekle
yemeyeceğimizi bildirdik.
Tepesi atmak
C)

D)

İçi bunalmak

2.

Burnundan
Solumak

Kara kara
düşünmek

Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartılı söyleyiş
vardır?
A) Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmasa.
B) Bir ahu gözlünün hayranı oldum, gözümden akmadık sel kalmadı.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı koşu
la bağlanmıştır?

C) Gençlik güle benzer, kocalık dikene yüreğim yaralıdır dertlerim taze.

A) Yarınki geziye sizde katılacakmısınız?

D) Düşmanımdır, seni kim bulursa cana yakın.

B) Havalar yağışlı giderse ekinler büyür.
C) Keşke hafta sonundaki seminere katılabilsek.
D) Aşırı sıcaklarda çocuklara bir şey olursa.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama
yapılmamıştır?

6.

Aşağıdaki cümlelerin han
gi
sinde de
yim kul
lanılmıştır?
A) Sokakta kimsecikler yoktu.

A) Şiir, duyguların kelimelere dökümüdür.

B) Trenin camından dışarıyı seyrediyordum.

B) Her insan mutlu olmak ister.

C) Dün soğukta kaldığım için hasta oldum.

C) Aşk, duyguların karşılıklı paylaşımıdır.

D) Nöbetçinin dikkatli olması, gözünü dört açması

D) Kelime, anlamlı sesler bütünüdür.
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Cümlede Anlam
7.

1
sinemasıdır
4

10.

2

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

şehrin
5

en güzel

burası

Numaralandırılmış bu sözcükler yan yana geldikle

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde

rinde bir cümle oluşturmaktadır.

“tanımlama” yapılmıştır?

Buna göre kaç numaralı sözcük cümlenin kişisel

A) 1. cümle		

B) 2. cümle

C) 3. cümle		

D) 4. cümle

görüş ifade etmesine neden olmuştur?
A) 4			

B) 3

C) 2			

D) 1

11.
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 hazinedir.
Numaralı cümlelerin hangisinde kişisel görüş
dile getirilmemiştir?

1.

Falaka’yı çocukluğumda okumuştum.

2.

Çocukların dünyasına ilişkin bilgiler edindim.

3.

Geçen gün bu kitabı tekrar okudum.

4.

Hâlâ o kitabın bana çok şeyler vereceğine
inanıyorum.

Turgut, okuduğu kitabı tanıtırken duygu ve dü

A) 1			

B) 2

şüncelerini numaralanmış cümlelerin hangisin

C) 3			

D) 4

de ifade etmiştir?
A) 1			

B) 2

C) 3			

D) 4

9.
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.

12. Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.
Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Tahtada yazılı numaralanmış cümlelerden hangi
si nesnel anlatımlıdır?
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A) Doğruluk, bir gün insanlığın üzerine bir güneş gibi
doğacaktır.
B) Doğruluğu değerli kılan yanlışların fazlalığıdır.

A) 1. cümle		

B) 2. cümle

C) Doğruluk er geç gerçek değerini bulur.

C) 3. cümle		

D) 4. cümle

D) İnsanlar doğruluktan ayrılmamalıdır.
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TEST

Cümlede Anlam
1.

Kemal Sunal’la ilgili yapılan aşağıdaki değerlen

4.

dirmelerden hangisinde kişisel düşünce belirtil

16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
yapılmıştır?

miştir?

A) Gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlar.

A) Kemal Sunal, seksenin üzerinde filmde rol almıştır.

B) Geçen yıl sinemada güzel filmler izledim.

B) Uçağa binmekten korktuğunu dile getirmiştir.

C) Bu kitaptaki en etkili şiir, Necip Fazıl Kısakürek’e

C) Sanırım Kemal Sunal filmi izleyip de beğenmeyen

aitti.

yoktur

D) Çalışmak için özel bir oda yaptırmıştı.

D) Oğlu Ali Sunal babasının mesleği olan oyunculuğu
devam ettirmektedir.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi “amaç - sonuç”
anlamı içermektedir?

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir varsayımdır?

A) Onu tanımış olmaktan çok mutluydu.

A) Bu fırsat bir daha ele geçmez.

B) Sınavda başarılı olayım diye durmadan çalışı-yor.

B) Konuyu tekrar anlatmakta yarar var.

C) Geri vermek üzere ondan borç para almış.

C) Başarılı olmayı kim istemez ki!

D) Toplantıya zamanında katılamadığından istediği
sonuca ulaşamadı.

D) Diyelim ki sınavı kazandınız.

6.
3.

Bu görseldeki duyguyu en iyi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık

anlatan deyim aşağıdakiler-

söz konusudur?

den hangisidir?

A) İsteyerek çalıştı mı kazanmayacağı sınav yok.
B) Öğretmenimin gözüne girmek için elimden geleni
yapıyorum.

A) Ağzı kulaklarına varmak
B) Tepesi atmak

C) Buraya sizinle tartışmaya gelmedik.

C) Burnundan kıl aldırmamak

D) Başaramayacağını sanıyordum ama başardı.

D) İçi kan ağlamak
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Cümlede Anlam
7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı

10.

Bu öykülerin çoğu Yazarın anlatım
Ömer Seyfettin’e şekli mükemmel
aitmiş.
olmalıdır.

vardır?
A) Sizi burada beklediğimizi bilmiyormuydunuz?
B) Bu davranışın cezasız kalmayacağını bilmelisin.

Dilimizde harfler
Orta boylu, kalın
sesliler ve sessiz- enseli, şişman
ler olmak üzere iki- biriydi.
ye ayrılır

C) Bir günden bir güne aç mısın tok musun, diye
sormaz.
D) Erken uyandırmama rağmen derse yetişmedi.

Bu şekilden, kişisel duygu içeren cümlenin bu
lunduğu bölüm çıkarılırsa şeklin görünümü aşa
ğıdakilerden hangisindeki gibi olur?

8.

A)

B)

C)

D)

Ölmekle üretememek özdeştir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle ile aynı
doğrultudadır?
A) Yaşlılık üretimi engeller.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel çıkarım

B) Üretmemek ölümün diğer adıdır.

yoktur?

C) Üretmek, insanı yavaş yavaş çürütür.

A) Her insan kendine eleştirel bir gözle bakmalıdır.

D) Ne kadar üretirsen o kadar kazanırsın.

B) Birini eleştirirken kırıcı olmamaya dikkat etmeliyiz.
C) Hiçbir insan kusursuz değildir.
D) Bir ayda tam on iki kitap okudum.

9.

1
İhtimal
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2
Şaşkınlık

3

4

Çaresizlik

Sitem

12.
Herkesçe sevildiğini bildiği için arkadaşlarından
farklı olarak çekinmeden konuşurdu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki

Bu cümlenin anlatım özelliği için aşağıdakiler

duygulardan birine yer verilmemiştir?

den hangisi söylenemez?

A) Babasını kaybedince eli böğründe kaldı.

A) Nesnel yargı taşımaktadır.

B) Sınavdan çıktığında yerinde duramıyordu.

B) Öznel çıkarım söz konusudur.

C) Beklemediğim anda karşıma çıktı.

C) Neden - sonuç cümlesidir.

D) Bana karşı böyle davranmamalıydı.

D) Karşılaştırma yapılmıştır.
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TEST

Parçada Anlam
1.

İnsanlar içinde kendimi mutlu hissediyorum, kalaba-

4.

17

Buralar önceden benim vatanımdı. Her köşe başın-

lık ortamlarda daha rahat ifade ediyorum duyguları-

da tanıdıklarım olurdu. Bu şehrin sokaklarını adım

mı, düşüncelerimi. Herkesle paylaşmak istiyorum.

adım bilir, üzüntülerimi ve mutluluklarımı burada

Her yeni günün bana mutluluk getireceğini biliyorum.

yaşardım. Ama şimdi nerede o samimiyet, nerede o

Yaşamaktan zevk alıyorum.

mutluluk?
Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden

Bu sözleri söyleyen yazar ile ilgili olarak aşağı

hangisidir?

dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Öfkeli		

B) Karamsar

A) İmrenme		

B) Sitem

C) Mutlu		

D) Duygusuz

C) Küçümseme		

D) Özlem

5.

Çetinkaya Istasyonu’nda tren durur durmaz yüksek
yayla ikliminin sağlam vücutlu çocuklarını görürsü
nüz. Yolculara soğuk su satarlar. Buralardan belki
yüz defa geçtim. Bu çocuklar arasında çirkin, terbi
yesiz, aç gözlü, yılışık birini görmedim. Ikram ettikle

2.

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

ri suları da çok lezzetlidir. Buram buram toprak ko-

irilerini, koca koca tüylülerini demek istemiyorum.

kan bir yöre her zaman bana huzur vermiştir.

(III) Tek düşmanı farelerdir. (IV) En çelimsizinde,
hastalıklısında, sakatında bile bir zariflik vardır.

Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgi

Yukarıdaki parçada kaç numaralı cümle düşün

li bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

cenin akışını bozmaktadır?

A) I			

B) II

C) III			

D) IV

A) Koklama		

B) İşitme

C) Görme		

D) Tatma

6.

3.

Ülkemizde spor denince akla önce futbol gelmektedir. Bunun nedeni diğer spor dallarına yeterince
önem verilmemesidir. Oysa spor bir bütündür. Spor
sadece futbola indirgenemez. Basketbol, voleybol,
yüzme, hentbol vs. bütün bu dalların spor çerçevesi
içinde düşünülmesi gerekir.
Bu parça hangi soruya yanıt vermek için verilmiş

Bu görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?

olabilir?
A) Ülkemizin spora bakış açısı ne yöndedir?

A) Hava güneşlidir.

B) Futbolun geçmişini anlatırmısınız?

B) Çocuklar eğlenmektedir.

C) Sporun insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

C) İnsan dışı bir varlığa insana özgü nitelik verilmiştir.

D) Futbolun diğer spor dallarıyla ilişkisi nedir?

D) Çevrede çocuklardan başka varlık yoktur.
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Parçada Anlam
7.

Sabahları erken kalk. Mutlaka kahvaltı yap çünkü

9.

Yolda gelirken gördüğümüz çılgınca esen rüzgârın oluşturduğu tepecikler burada yoktu.

sabah kalkınca beyninin enerjiye ihtiyacı olur.
Öğünlerinin önceden belirle ve sadece belirlediğin
yiyecekleri ye. Yiyeceklerini iyice çiğne. Miğdeni tı-

Merakla bu yığınlara yaklaştık.

kabasa doldurma.

Güneye doğru indiğimizde göz
alabildiğine uzanan bir ovayla
karşılaştık.

Bu parçada sağlıklı beslenmek için aşağıdakiler
den hangisi önerilmemiştir?
A) Sabahları hafif yiyecekler yemesini

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

B) Kahvaltısını yapmasını
C) Önceden belirlediği yiyecekleri yemesini
D) Midesini tamamen doldurmamasını

Ova, güneşli ve dalgasız bir denizden daha da düzdü.
Uzaklarda, bir insan boyu yükseklikte, kubbeleştirilmiş küçük
küçük toprak yığınları vardı.

Yukarıda karışık olarak verilmiş cümleler bazı
sembollerle gösterilmiştir.
Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturuldu
ğunda sembollerin sıralanışı aşağıdakilerin
hangisindeki gibi olur?

A)
B)
C)
D)

8.

Biz Hacivat’la insanları güldürmek, eğlendirmek,
aynı zamanda onlara ders vermek istiyoruz. Hayatın
komik yönlerini sizlerle paylaşıyoruz. Gülmek insana
iyi gelir. Çünkü hep asık suratla yaşanmaz. Yaşamı
çekilir hâle getirmek, renklendirmek için sizin aranıza katıldık.

10. Başarılı sanatçı, başkalarına göre daha derin sezgili olmayabilir fakat gerçekleri ortaya koymakta istekli olmalı, bunları kendine ait tarzı ile okurlarına ilete-

Bu parçada Karagöz’e yöneltilmiş aşağıdaki so

bilmelidir.

rulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Hacivat'la beraber amacınız nedir?
B) Güldürürken düşündürmeyi amaçlıyor musunuz?
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Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi başa
rılı bir sanatçıda olması gereken bir özelliktir?

C) Niçin insanlara nükteli cevaplar veriyorsunuz?

A) Hayalperestlik		

B) Özgünlük

D) Gülmek insana niçin iyi gelir?

C) Alçakgönüllülük

D) Evrensellik
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TEST

Parçada Anlam
1.

Gök gürleyişi Bursa’da yankılandı. Simsiyah bulutlar

4.

18

(I) Eserlerimde hep şehir hayatı ve çarpık kentleş-

Uludağ’dan yükleyip susuzluktan çatlamış ovaya bo

meyi anlatmam eleştirilse de bunu dikkate almıyo-

şalttı sularını. Yağmur sonrası ovaya toprak kok usu

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

yayıldı. Işçiler çadırlarından dışarı çıkamadılar.

yazan kişidir. (III) Şehir ve şehir hayatı benim vazgeçilmezlerimdir. (IV) Benim yaşam alanım oralar...

Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgi
li ayrıntıya yer verilmemiştir?

2.

A) Görme		

B) Tatma

C) İşitme		

D) Koklama

Ormanların yakınında ya da bitkilerin çok
olduğu yerlerde yaşayanlar, yaz gecelerinde güzel bir sürprizle karşılaşabilirler: ateşböceklerinin ışıkları. Hiç ateşböceği görmediniz mi yoksa? Öyleyse, yazın bittiği bu günlerde gözünüz gecenin karanlığında olsun.
Belki bir yerlerde ışığını sizinle paylaşmak
isteyen bir ateş böceği kalmış olabilir...

Bu parçanın ana düşüncesi numaralandırılmış
cümlelerin hangisinde verilmiştir?

5.

A) I			

B) II

C) III			

D) IV

(1) Anne sevgisi her şeyden daha değerlidir. (2) An
ne sevgisi dünyada bütün duyguların üstündedir. (3)
Bu duygu, temiz yürekli bir anneye sahip oluşumuz
dan kaynaklanan bir duygudur. (4) Bir anne, çocu
ğunun teline zarar gelsin istemez. (5) Hastalandığın
da geceler boyu başında bekler çocuğunun.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya getirilebile

ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

cek en uygun başlıktır?
A) Yaz Geceleri
B) Ormanlar

A) 2.			

B) 3.

C) 4.			

D) 5.

C) Gecenin karanlığı
D) Ateşböceği
6.

Evimizde herkes birbirine derin bir sevgiyle bağlıydı.
Dedikodular yapılmazdı. Annem evimizle ilgili olma

3.

Plinius’un dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir;
elverir ki insan kendini yakından görmesini bilsin.
Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil,
kendimi öğrenmektir; başkasına değil kendime ders
veriyorum.
Yukarıdaki parçaya aşağıdaki başlıklardan han
gisi uygundur?
A) Ders Vermek
B) Uğraşmak

yan hiçbir şeyi evimize sokmazdı. Sade bir yaşantı
mız vardı. Ancak misafirlerin gelmesi sıradanlığı
bozardı. Evimiz o gün çok neşeli olurdu. Böyle za
manlarda geç vakitlere kadar oturulur, sohbet doyul
maz bir hâl alırdı.
Bu parçada yazar ailesiyle ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisine değinmemiştir?
A) Kimi geceler geç vakitlere kadar oturduklarına
B) Kendilerini ilgilendirmeyen konuların evlerinde ko
nuşulmadığına

C) Kendimizi Tanımak

C) Her problemi konuşarak çözdüklerine

D) Görmek ve Bakmak

D) Misafirin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğine
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Parçada Anlam
7.

Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişle-

9.

rimizde fazla parlak ve keskin bir zekâ göstermek de
doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceliğe ve

1. Aksi hâlde bir gün popülerliğini kaybedebilir.
2.

fazla meraka götürür. Zekâmızı olaylara ve dünya

Hele haftanın bir günü yazmak gerekiyorsa iş
daha da kolaylaşır.

3. Gazetede yazı yazmak kolaydır.

işlerine daha elverişli bir hâle getirebilmek için biraz
ağırlaştırmak, kökleştirmek, onu bu karanlık ve ba-

4.

yağı hayata uydurmak için karartmak ve bulandır-

Gazetede bu aralıklarla yazı yazan biri gündemi de takip etmelidir

mak gereklidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde anlamlı bir

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine

paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalı

değinilmemiştir?

dır?

A) İnsanlarla olan ilişkilerimizi parlak zekâyla geliştirebiliriz.
B) Fazla irdelemek beraberinde merakı getirir.

A) 3 - 1 - 4 - 2		

B) 3 - 2 - 4 - 1

C) 4 - 2 - 1 - 3		

D) 2 - 3 - 4 - 1

C) Zekâmızı daha işlevsel kullanmak için onu kökleştirmek gerekir.
D) Günlük hayatımızda fazla zekâ kullanmak doğru
değildir.

10.

8.

Eski şiirleri çıkarıp okumeye bir düşkünlüğüm vardı. Okurken şiirin yazıldığı zamanlara gitmekten
hoşlanırım. Ama kaç zaman var ki şiir yazma gereği duymuyorum. Kimsenin de şiire merak sardığı
yok. Zaten insanlar arasında o samimi duygular
kalmadı artık. Ne yazık ki şiir son zamanlarını yaşıyor.

1

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

2

Uykudan önce çocuklara okunacak kitapları onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçmek gerekir.

3

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

4

Bunun için de çocuklar, bu sohbet saatlerinin tadına doyamazlar.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı

46

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinil

bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağı

memiştir?

dakilerden hangisindeki gibi olur?

A) Uzun zamandır şiir yazmadığına

A) 3 – 1 – 2 – 4

B) Eski şiirleri okumayı çok sevdiğine

B) 2 – 3 – 1 – 4

C) Şiirin eskisi kadar değer görmediğine

C) 1 – 3 – 2 – 4

D) İnsanların şiire olan düşkünlüğüne

D) 2 – 1 – 4 – 3
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Parçada Anlam
1.

Dondurucu soğukların şehrin üstünde gezdiği bu

4.

19

Türk öykülerinden yeni çıkan bir öykü olduğunda

hataf size şirin bir ilçe olan Demirci’yi anlatacağım.

genellikle yapılan bir yanlış; öyküyü yabancı öykü-

Demirci, çevresindeki ileçelere göre gerçekten kü-

lerle kıyaslamaktır. Bu karşılaştırma bir sonuç ver-

çük bir yerleşim yeri. Köprübaşı’ndan başlayan sınır-

mez çünkü Türk öyküsü ..........................

ları, Simav’a gelmeden biter ve sırıtını zümrüt misali çam ağaçlarına vererek yeşil zeytin bahelerini

Parça, anlam bütünlüğünün sağlanması için aşa

seyreder.

ğıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) yalnız kendi kültürünü işler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

2.

B) bizi daha gerçekçi anlatır.

A) Kişileştirme		

B) Abartma

C) bize hastır, başka öykülerle karşılaştırılamaz.

C) Karşılaştırma		

D) Benzetme

D) yabancı öykülerin çok gerisindedir.

Bir gün bir ressam dostumu ziyarete gitmiştim. Boya
artıklarının toplandığı çeşitli renklerin içine konulduğu bir kap gördüm. Bu kabın içine saf bir renk
damlattı arkadaşım. Hemen saflığını yitirerek kirliliğe karıştı o da. İşte romanıma bu ana fikirle başladım.
Bu parça, hangi soruya karşılık verilmiş olabilir?
A) Romanınız beklediği ilgiyi gördü mü?
B) Bu romanınızda hayallerinize yer verdiniz mi?
C) Sizi bu romanınızı yazmaya yönlendiren neydi?
D) Şiirde de başarılımısınız?

3.

5.

Hiç şühpesiz, tiyatro görsel sanatlar içinde onu ortaya çıkaran sanatçıya en keyif veren uğraşlardan biridir. Fakat bu düzeyde bir oyunculuk ortaya koymak
sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü bu sanata yeni
başlayan birini güçlükler beklemektedir.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinil

Bu grafiğe dayanarak aşağıdakilerden hangisi

memiştir?

söylenemez?

A) Her bireyin tiyatro yeteneğine sahip olduğuna

A) Alınan toplam meyve 100 kg’ı geçmiştir.

B) Tiyatronun görsel sanatlar içinde yer aldığına

B) Çilek ve portakal diğerlerinden daha fazla alınmış

C) İyi bir tiyatrocu olmanın kolay olmadığına
D) Tiyatroya yeni başlayan birini güçlüklerin beklediğine
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tır.
C) Elma üzümden az, çilekten fazlaalmıştır.
D) Alınan elma ve üzümlerin toplamı çileklere eşittir.
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Parçada Anlam
6.

Her öyküm yayınlandıktan sonra bu soruyla karşılaştım. Ben öykülerimi yazarken birazcık kendi
deneyimlerimi süzüyorum. Çevremdeki insanlardan esinleniyorum. Yaşadıklarımı da aktarıyorum
yazılarıma. Fakat siz öykü kahramanıma bakarak
“Siz Tahir misiniz?”e getirmeyin.

8.

Yaşantımızı mutlu kılan etkenlerden biri de, kuşku
suz ki, aranılan insan olmaktır. Yalnızlık uçurumuna
düşmekten bizi koruyan, bize dayanak, bize destek
olan, gerçek dostlarımızın çokluğudur dersek, yanlış
olmaz sanırım. Sevgiye, saygıya dayanan içten bir
dostluk, önümüzde yeşil, güneşli bir bahçe gibi uzadıkça yaşama sevincimiz de artar. Sevebilmek, bir
yerde aranmak demek olduğundan, aranmayan in-

Bu parça, hangi soruya karşılık verilmiş olabilir?

san kendini sevgisizliğin karanlık boşluğunda bulur

A) Bu öyküde yazdıklarınızı yaşadınızmı?

ve ürperir. Bu ürperişle başını taştan taşa da vursa,

B) Öykünüzde hangi kahramanlar var?

elini uzattığı yerde bir dost, bir arkadaş bulamayaca-

C) Yazdıklarınızda çevrenizin etkisi var mı?

ğı için, iş işten geçmiş olur.

D) Öykülerinizde yazdıklarınız gerçek hayattan mı
alındı?

Bu parçanın yazarına göre, aranılan insan olma
nın şartı aşağıdakilerden hangisine bağlanmış
tır?
A) Başkalarına güven duymaya
B) Sevebilmeye
C) Cesaretli olmaya
D) Cömertçe davranmaya

7.

Burak, Ege’de bir beldemizi dolaşırken gezi notları
almıştır. Bu şirin Ege kasabası öncelikle tertemiz
denizi ve denizin ortasındaki kalesi ile dikkat çekiyor.
Bahçeler, dağlar, tepeler yemyeşil. En küçük kirli
likten bahsedemeyiz. Her taraf temiz ve berrak.
Kıyıya yakın yerlerde incir bahçeleri gözümüze
9 .

çarpıyor.
Burak hazırladığı bu gezi yazısını aşağıdaki gör

1.

Bundan yoksun olanlarsa yaşamları boyunca
ciddi bir iş yapamazlar.

2.

Çalışma isteği olmadı mı hiçbir işe başlamaya imkân yoktur.

3.

Fakat çalışma sabrı oldu mu insan her işin
üstesinden gelir.

4.

Başarı için her şeyden önce çalışmaya
ihtiyaç vardır.

sellerden hangisiyle destekleyemez?

A)

C)

B)

D)

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı
bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olma
lıdır?
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A) 3 - 2 - 1 - 4		

B) 3 - 2 - 4 - 1

C) 2 - 4 - 3 - 1		

D) 4 - 2 - 3 - 1
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TEST

Parçada Anlam
1.

Dost ve dostluk dediğimiz, çoğunlukla ruhlarımızın

4.

beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorun-

20

Televizyon günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.Bu
yönüyle yararlı ve dozunda kullanılan televizyonun

lukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır.

geniş kitlelerle yayılması gerekir. Çünkü insanlar
yenilikleri ve haberlerin birçoğunu, hayatı kolaylaştıracak gelişmeleri televizyon sayesinde öğrenir.

Yukarıdaki parçanın anlatımında düşünceyi ge
liştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme		

B) Tanımlama

C) Karşılaştırma		

D) Tanık Gösterme

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil
mektedir?
A) Televizyonun insanlar için öneminden
B) Televizyonun insana verdiği zarardan
C) Televizyonun toplum üzerindeki etkisinden
D) Televizyonun tarihçesinden

2.

İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığım dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasızım pulsuzum ne çıkar
Gelecek günlere inanıyorum
Duygularını böyle dile getiren biri için aşağıdaki
lerden hangisi söylenebilir?
A) Kaygılı ve telaşlı bir kişidir.
B) Hayata küsmüş ve mutsuzdur.
C) Maddi sıkıntısı yoktur.
D) Yaşama iyimser bakmaktadır.

3.

Temel, kendini beğenmiş Cemal’e davetiye vermeye gitmiş. Temel’i gören Cemal, sinirinden
“Davetiyeleri dağıtmaya iyi bir insan bulamamışlar

5.

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 bürünmüş. Başlarında hiç tüy yok. Yani keller.
Gerdanları da tüysüz ve kırmızı. Boyun kısımlarındaki 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 şenlikler düzenliyor. Hatta bazı insanla kelaynaklara
“bahar” diyorlar.

mı?” demiş. Temel ise “İyi insanlar vardı ama onlar
iyi insanların davetiyelerini vermeye gitti.” diye ce-

Bu parçada sözü edilen kelaynak kuşlarını diğer

vap vermiş.

kuş türlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu fıkrada aşağıdakilerden hangisi ağır basmak
tadır?

A) Diğer kuş türleri gibi güzel ötmemeleri
B) Gagalarının diğer kuşlara göre çok uzun olması

A) Kızma		

B) Eleştiri

C) Görüntülerinin diğer kuşlar kadar çekici olmaması

C) Takdir etme		

D) Küçümseme

D) Diğer kuşlara göre tüylerinin çok renkli olması
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