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7)  Türk çe ye ne fes al dı ran bir ya zar, Ya şar Ke mal. 

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

       

 A) Araş tır ma sı nı iyi ya pan

       B) Seç kin ya pıt lar ve ren

       C) Di li iyi ve doğ ru kul la nıp ge liş ti ren

 D) Ala nın da fark lı lık lar ya ra tan

8)  Aşa ğı da ki le  rin han gi sin de “ve rim siz bir iş le uğ-
raş mak” an la mı na ge len bir de yim kul la nıl mış-
tır?

 A)  Bu ka dar ça lış ma, ih mal den do la yı ha va ya 
git ti.

 B)  Her ka fa dan bir ses çı kar sa bu iş bit mez.

       C)  Bu yap tık la rı nız kal bur da su ta şı mak tan fark-
sız.

 D)  Her za man işi yo ku şa sür mek ten zevk alır.

9) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de deyim kul la-
nıl  mış tır?

 A) Ders te gül me mek için ken di mi zor tut tum.

 B) So ka ğı kir le ten ada mı her kes ayıp la dı.

 C) Bu ka sa ba da ho roz lar da ha er ken öter miş.

 D) Ku lak la rı mın uğul tu sun dan uyu ya ma dım.

10)  Aşa ğı da ki lerin han gi sin de de yim açık la ma sıy-
la  kul la nıl ma mış tır?

     

 A) Bu iş te bir bit ye ni ği var; ba na gü ven ver mi yor, 
ba zı yön le ri ni çö ze me dim.

 B) Yap tı ğı şey ler kö tü ve işe ya ra mı yor, bir şe ye 
ben ze mi yor.

 C) Or tak lar ara sın da an laş maz lık çık tı; bir bir le riy-
le uğ raş ma ya baş la dı lar, bir bir le ri ne düş tü ler.

      D) Be nim de ge le ce ği mi öğ re nin ce etek le ri zil 
çal dı.

11)  Bir karakter rolünü oynayabilmek için, kişiliğimi terk 
etmemin kolay olduğunu zannederken derinlerde 
bir yerde isyan etmeyi sürdürüp kişiliğimin esareti 
altına girmeyi isteyerek kabul ediyorum. 

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

       

 A)  Ol du ğun dan  fark lı dav ran mak

       B)  Yap ma cık ha re ket ler den kur tul ma mak

       C) Ben li ği nin dı şı na çı ka ma mak

 D) Dü şün dü ğü nü ya pa ma mak

12)  “Hak kâ ri’de Bir Mev sim”i, me şe ve ar dıç ağaç la-
rı nın yan dı ğı so ba ba şın da de rin yü rek bur kul ma-
la rıy la oku muş tum.

     Al tı çi zi li sö zün bu cüm le ye kat tı ğı an lam aşa-
ğı da ki ler in han gi sin de var dır?

 A) An la tık la rın dan son ra şa kın lı ğı mı giz le ye me-
dim.

 B) O ki ta bı ne ka dar me rak edi yo rum bir bil sen.

 C) Ba ba ma olan kız gın lı ğım ge çe cek gi bi de ğil.

      D) Bu şe kil de ya şa dık la rı nı gö rün ce içim cız et ti.

13)  İlk genç li ği miz, hay ra nı ol du ğu muz genç kız la ra 
bit mez tü ken mez mek tup lar yaz mak la geç miş tir.
İş o ka dar cid diy di  ki doğ ru dü rüst eli ka lem tu ta-
ma yan la ra, ağ zı sı kı, ka le min den kan dam la yan 
ar ka daş la rı  yar dım cı olur du.

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

 A) Hep şid det do lu ko nu lar iş le yen 

       B) Baş ka la rı na yar dım cı ol ma ya ça lı şan

       C) Et ki le yi ci ve ger çek çi ya zı lar ya za bi len

 D) Yaz dık la rıy la in san la rı üz me yi amaç la yan
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1) 
İçi açılmak1

İçi dışına çıkmak2

İçi daralmak3

İçi ezilmek4

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış deyimlerden 
hangi ikisi zıt anlamlıdır?

 A)  1 ile 3  B)  1 ile 4

 C) 2 ile 3  D)  3 ile 4

2)  

1. verimli - verimsiz

2. ağlamak - ağlamamak

3. eş - dost

4. aşağı - yukarı

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış sözcük ikililerin-
den hangisi zıt anlamlıdır?

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

3) “Bil mek” söz cü ğü, aşa ğı da ki cüm le le rin han gi-
sin de “inan mak” an la mın da kul la nıl mış tır?

 A) Sa nat çı la rı mı zın de ğe ri ni ya şa dık la rı dö nem de 
bil mi yo ruz.

 B) Siz ler be nim kim ol du ğu mu bi li yor mu su nuz?

 C) Bi li yo rum, sı kın tı la rı mız el bet bir gün so na 
ere cek.

 D) Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim.

4) Aşağıdaki cüm le le rin han gi sin de, te rim an la-
mıy la kul la nı lan bir söz cük yer al ma mış tır?

 A) Sınavda çıkarma işlemini yanlış yapmış.

 B) Hiç doğru konuşmadığından kimseyi inandıra
mıyordu.

 C) Bu şiirin redifini ben buldum.

 D) Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 

5) Aşa ğı da ki cüm le ler de al tı çi zi li söz cük ler den 
han gi si ger çek an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A) Pen ce re ler den so ğuk ge li yor.

 B) Ola ya bir de onun pen ce re sin den ba ka lım.

 C) Tat lı bir ses ge li yor ku la ğı ma.

 D) Öğ ret men ler top lu mu ay dın la tır.

6) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de de yim an la-
mı na uy gun kul la nıl ma mış tır?

 A) Ar ka da şı nı çok se vi yor, onun için ca nı nı ve rir.

 B) O ka dar se vin di ki eli aya ğı buz ke sil di.

 C) Ar tık, ye nil gi yi ka bul len miş, pes et miş ti.

 D) Eb ru, her ke se dost ça yak la şır dı, çok ca na 
ya kın dı.

7) “Ocak” söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin-
de “Oca ğa bir kaç odun da ha at tı.” cüm le sin de ki 
an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A) Fi de le ri aç tı ğı ocak la ra yer leş tir di.

 B) Ocak ta ki ate şe ba kı yor du.

 C) Bu ocak da ğıl ma ma lı.

 D) Kö mür oca ğın da ça lı şı yor.
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8) O ka za da  aya ğım kı rıl mış tı ve ca nım çok acı yor-
du; kal kıp bir  ye re git mem ge rek ti ğin de ... yü rü-
ye bi li yor dum.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler den 
han gi si ge ti ri le mez?

 

 A) is te me ye is te me ye  B) zo ru zo ru na

 C) zar zor  D) zor be la

9) Yaz mak, kâ ğıt la ra der di mi dök mek ih ti ya cı dır ben-
de.

 Bu cümledeki du ru mu a şa ğı da ki al tı çi zi li ifa-
de ler den han gi si an la tır?

 A) Çok ye di ği için mi de si bu lan mış; bü tün ge ce 
içi dı şı na çık mış tı.

 B) Et ra fın da içi ni bo şal tıp ra hat la ya ca ğı kim se 
yok tu.

 C) Ak lım dan ge çen le ri gü nü gü nü ne ya zı yo rum.

 D) Onun dert le ri ni din le dik çe içi miz sız la dı.

10) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de mecaz anlam-
lı sözcük yok tur? 

 A) Tat lı söz le riy le her ke sin gön lü nü alır dı.

 B) Te le fon da ki se si ol duk ça so ğuk tu.

 C) Oda sı nı is te di ği gi bi bo ya dı.

 D) Sa nat çı nın ses ren gi he pi mi zi çok et ki le di.

11) Aşa ğı da ki cüm le ler de ki al tı çi zi li söz cük ler den 
han gi si gerçek an la mıy la kul la nıl ma mış tır?

 A) Artık kafayı kullanma zamanı geldi.

 B) Eli miz de ki pa ray la bu ayı bi raz zor çı ka rı rız.

 C) Kı zın saç la rı ta ran ma mak tan do laş mış tı.

 D) Biz gel di ği miz de sa at on iki yi geç miş ti.

12) Dü şün ce le ri mi zin en iyi ay na sı ya şa mı mı zın akı-
şı dır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu dü şün cey le ay nı 
doğ rul tu da de ğil dir?

 A) Dü şün ce le ri mi zi ya şa ma ay nen uy gu la mak 
im kân sız dır.

 B) İn san lar ken di dü şün ce le ri doğ rul tu sun da ha-
yat la rı na yön ve rir ler.

 C) Ak lı mız dan ge çen ney se uy gu la ma la rı mız da 
da o olur.

 D) Geç mi şimize bak tı ğı mız da dü şün dük le ri mi zin 
par ça la rı ol du ğu nu gö rü rüz.

13)  
Deniz kenarından bize doğru yürüyordu.1

Sınavda üçgenin kenarları konusuyla ilgili
bir soru vardı.

2

Kapının kenarının boyası kalkmış.3

Kenar bir mahallede oturduğunu söyledi.4

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cüm le ler de “ke
nar” söz cü ğü kaç fark lı an lam da kul la nıl mış tır?

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

14) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “hâl” söz cü ğü 
“dav ra nış, tu tum, ta vır” an la mın da kul la nıl mış tır?

 A) Bı rak eve git me yi ko lu nu kal dı ra cak hâ li yok tu.

 B) Her kes ken di hâ lin ce bir ba ğış ya pı yor du.

 C) Küs kün gi biy di, bam baş ka bir hâ li var dı.

 D) Ba şı mı za ne hâl ler gel di bir bil se niz...
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1) Başarılı olma yolunda senin ilk büyük düşmanın 
tembelliktir. Burada tembelliği tarif edecek değilim. 
Onu sen, ben, hepimiz az çok tanırız. Çünkü öte
den beri denilegeldiği gibi “İnsan tembel bir hay
vandır.” Yalnız ben sana şunu söyleyeceğim ki 
tembellik insan karşısına çıkıp da mertçe savaşan 
b i r  düşman deği ld i r .  Aks ine,  esk i  per i 
hikâyelerindeki kahramanlar gibi, şekilden şekile 
girerek ve binbir hile kullanarak insanı yenmeye 
çalışan bir alçaktır. Tehlikesinin büyüklüğü de bu
radan gelmektedir.

 Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

 A) Benzetme yapılmıştır.

 B) Bir halk sözüyle konu örneklendirilmiştir.

 C) Tembellik kişileştirilerek somutlaştırılmıştır.

 D) Abartılı ifadeler kullanılmıştır.

2) Aşağıdaki cümlelerim hangisinde duygu belir-
ten bir ifade yoktur?

 A) Küçük çocuk annesini çok özlüyordu.

 B) O güzel haberi alınca havalara uçtu.

 C) Daha dikkatli olursan sütü taşırmazsın.

 D) Yaşlı adamı o hâlde görünce içim parçalandı.

3) Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yapılmış-
tır?

 A) Yangın tüm sokağı sarmıştı.

 B) Dışarıda bıçak sırtı gibi soğuk var.

 C) Biraz oturup dinlenirsen daha iyi olur.

 D) Hayatta hiç kimse kusursuz değildir.

4) Başarı, yöntemli ve verimli çalışmaya bağlıdır. Ça
lışmanın verimli olması için de öncelikle insan, 
işini ve mesleğini sevmeli ve severek çalışmalıdır. 
Bu sevgi olmadan, insanın işinde ve mesleğinde 
ilerlemesine ve başarılı olmasına imkân yoktur. 
Tesadüfleri ve istisnaları bir tarafa bırakalım. Ben
ce kural budur. Halkımız bu gerçeği ne güzel bir 
atasözü ile ifade eder ve “aşk olmadan meşk ol
maz” der.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

 A) Örneklendirme

 B) Benzetme

 C) Abartma

 D) Kişileştirme

5) Dil üzerinde titizliğimiz yalnız edebî eserlerle sınır
lı değildir. Edebî olmayan eserlerde de dilin düz
gün olması gerekir. Mesela bir ilim adamı ne de
mek istediğini bize iyi kötü anlatıyor mu, yetiyor. 
Cümlesinin düzgün, anlatışının rahat olmasına 
bakmıyoruz. Onun da bir edebiyatçı kadar dil üze
rinde düşünmesi, hiç olmazsa yanlışlarla dolu bo
zuk bir dil kullanmaması gerektiğini aklımıza ge
tirmiyoruz.

 Bu metinde geçen altı çizili cümle hangi amaç-
la verilmiştir?

 A) Benzetme ilgisi kurmak

 B) Anlatımda aşırıya kaçmak

 C) Konuyu örneklendirmek

 D) Duygusal anlatım sağlamak

6) Aşağıdakilerden hangisinde “abartma” yapıl-
mıştır?

 A) Bütün işlerini iki saatte bitirdi.

 B) Korkudan küçük dilini yuttu.

 C) Dostluk, sevgi ve saygı ortamında büyür.

 D) Gayret edersen her şeyi başarırsın.
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7) Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” yapılmış-
tır?

 A) Yapılan çalışmaların hepsini teker teker ince
ledi.

 B) Ellerini yıkamadan yemek yersen hastalanır
sın.

 C) Yıl boyunca biriktirdiği paralarla kendine bisik
let aldı.

 D) Ondan milyon kez özür diledim.

8) Aşağıdakilerden hangisinde “örneklendirme” 
yapılmıştır?

 A) Bizi cahillikten kurtaran birçok şey vardır. 
Mesela eğitim bizimle cehalet arasında bir 
köprüdür.

 B) Etrafımızda kitapları sevmeyen çok insan 
vardır. Hatta “kitap” sözünü duyunca köşe 
bucak kaçanlar vardır.

 C) Atasözlerinin en çok dikkat çekici özellikleri 
kısa oluşudur. Çoğu atasözü bir iki kelimeden 
ibarettir.

 D) Yazarlar ve şairler topluma katkıda bulunmak 
için fedakârlıkta bulunurlar. Bu uğurda kendi
lerini hiç düşünmezler bile.

9)  Aşağıdakilerin hangisinde “benzetme” vardır?

 A) Yazdığım şiiri hiç kimseye beğendiremedim?

 B) Ödül törenine yetişmek için çabalıyor.

 C) Altın saçlarını sağa sola savuruyordu.

 D) Evin her yerini didik didik aradı.

10) Bebeklerin ağlamasına oldum olası dayanamam.

 Bu cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Üzüntü B) Kaygı

 C) Korku D) Sitem

11) Aşağıdakilerin hangisinde duygu belirten ifade 
bulunmaktadır?

 A) Bütün olaylar bu köyde yaşanıyor.

 B) Söylediği o dertli türküler yüreğimi parçaladı.

 C) Yağmur başlayınca herkes içeri çekildi.

 D) Kayıp anahtarı bulmak için her yeri aradık.

12) Aşağıdakilerin hangisinde abartılı ifadeye yer 
verilmiştir?

 A) Söylenenlere aldırış etmeden kendi bildiğini 
okuyordu.

 B) Not almadığı için söyleyeceklerini hatırlayama
dı.

 C) O kazada burnundan oluk oluk kan aktı.

 D) Tatilimin tamamını burada ve ailemle geçirmek 
istiyorum.
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1) Binlerce meseleyle karşı karşıya geldi. Yalnız 
kendi toplumunun değil; bütün insanlığın umutla-

                                        1

 rını, umutsuzluklarını, sevinçlerini, acılarını yüre
ğinde duyuyordu. Ancak önceki yüzyılın romancı-

                                   2                    3

 ları ve çağdaşlarının yazdıklarıyla karşı karşıya 
gelince, uzun uzun olaylar anlatamaz, çözümle-

                         4

 meler yapamaz, belirgin tipler yaratamaz hâle 
geldi.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisi geçiş ve bağlantı ifadesidir?

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

2) Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı 
ifadesi kullanılmamıştır?

 A) Hazır yiyeceklerin zararları herkesçe biliniyor, 
özellikle obeziteye sebebiyet vermesi redde
dilemez.

 B) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş.

 C) Çalışmalarımızı hızlandırmalıyız fakat doğru 
çalışmalıyız.

 D) Sıkıntılarını biliyorum lakin yardım edemem.

3) Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı 
ifadesi kullanılmıştır?

 A) Bu kadar acımasız davranmanı beklemezdim.

 B) Etrafındakilere uzun uzun öğütler verdi.

 C) Beni hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz sanmış
tım.

 D) Her işin üstesinden gelebilirsin, ilk olarak ken
dine bir fikir bulmalısın.   

4) Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur, 
başarılı olmayı küçümsemek ve alaya almak yo
luyla intikam alır. Seni kendine benzetmek ve 
kendi düştüğü çukura sürüklemek için başvuracak 
çare arar. Sözleri ile ve yaşayış tarzı ile manevi 
enerjini kırar ve sende haince bir ruhsal gevşeklik 
yaratır. Sözün kısası, inan ki kötü arkadaş bir 
gencin hayatında rastlayacağı en büyük talihsiz
liktir. Hele tembellikle arkadaşın kötüsü birleşir de 
yakana ikisi birden yapışırsa her biri ömre yeten 
bu iki kötü düşmandan kendini kurtarman çok güç 
olur.

 Bu metinde geçen altı çizili söz hangi amaçla 
kullanılmış olabilir?

 A) Bir düşünceden başka bir düşünceye geçiş ve 
bağlantıyı sağlamak

 B) Konuyu örneklendirmek

 C Karşılaştırma yapmak

 D) Sebep-sonuç ilişkisi kurmak

5) Aşağıdakilerin hangisinde geçen altı çizili söz-
cük geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) Bence bu iş yarına kadar ancak biter.

 B) Çok iyi çalıştık yalnız istediğimiz başarıyı ya
kalayamadık.

 C) Emin olduğu için kararından vazgeçmedi.

 D) Konuştuklarımızı duymuş ki bize kırılmış.

6) Sana bu konuda söz vermiştim fakat yaşadığım 

         1         2                                 3

 olağanüstü bir durum vardı.

                            4

 Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden han-
gisi geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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7) Birkaç yıl sonra Turan Tiyatrosu da sinema oldu. 

                       1

 O yıllarda sinemalarda bir seansta iki film oyna-

           2

 nırken Şehzadebaşı sinemalarında üç film birden 
oynar, özellikle cumartesi ve pazar günleri kapı 

                     3

 önündeki yemişçilerden iki yüz elli gram kabak 
çekirdeği alan askerler, öğrenciler başı sonu ol
mayan bu seanslarda çoğu kovboy, polisiye, 

                                         4

 macera ve komedi filmlerinin çekirdek çıtırtıları 
arasında, zaman zaman kahramanları alkışlaya
rak, yuhalayarak, ıslıklayarak seyrederlerdi.

 

 Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden 
hangisi geçiş ve bağlantı ifadesidir?

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

8) Seninle kütüphaneye gelmek isterim ama elimde 

           1            2                                    3

 bitirmem gereken işlerim var.

                         4 

 Bu cümlede geçen numaralanmış sözcükler-
den hangisi geçiş ve bağlantı ifadesidir?

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

9) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz farklı 
bir düşünceye geçmek için kullanılmıştır?

 A) Buraya gelmeden önce nerede kalıyordun?

 B) Sevimli tavırlarıyla herkesi kendine hayran 
bıraktırdı.

 C) Onun sözlerinin yarısı doğru, yarısı yanlıştı.

 D) Herkes onu suçluyordu oysaki onun hiçbir suçu 
yoktu.

10) İlk bakışta alışkanlık şeklinde ortaya çıkan hare
ketler, bir düşünce ve iradenin eseri gibi görünür. 

 Mesela yuvasını yapan bir kuşa, yavrularına uçuş 
öğreten bir leyleğe, ağını kurup yuvasında yemini 
bekleyen bir örümceğe, yavrusunu kurtarmak için 
tehlikeye atılan bir anneye uzaktan bakılınca bu 
hareketlerde birer şuur izi gözlemlenir. Oysa bu 
gözlem aldatıcıdır. Gerçek şu ki bu hareketler 
sadece kuş, örümcek ve anne türüne has içgüdü
lerdir ve aslında birkaç refleksin birleşik bir hâlde 
ve ruhsal bir etkiyle harekete geçmesinden iba
rettir.

 Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden han-
gisi geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) gibi B) için

 C) oysa D) sadece

11) Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı 
ifadesi kullanılmıştır?

 A) Kaşığı herkes yapar ama sapını kimse ortaya 
getiremez.

 B) Düşünceleri ile hepimizin takdirini kazandı.

 C) Soğuktan korunmak için içeri girdiler.

 D) Düşüncelerimin hiçbirini değiştiremezsiniz, dedi.

12) Tüm mağaza sahipleri müşteri bekliyordu ancak 

   1                                                            2

 "Yok!" denerek müşterilerin geri çevrildiği görülmüş 

        3

 şey değildi.

                4

 

 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi-
si geçiş ve bağlantı ifadesidir?

 A) 1  B) 2 C) 3  D) 4
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TEST 09

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurguya daya-
lıdır?

 A) Yağmur yağdıkça dışarısı toprak kokardı.

 B) Sohbete öyle daldık ki zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamadık.

 C) Sorumluluklarını yerine getiren bir çocuktu.

 D) Rüzgâr derin uykusundan denizin şarkısıyla 
uyandı.

2) Kaç rüzgâr esti uğruna

 Alnının çatısına

 Sana biçilen yazgıyla

 Mutlağınla nihayet

 Bedensizce biçimlendin…

 Bu dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

 A) Kurgusal ifadeler vardır.

 B) Abartma yapılmıştır.

 C) Karşılaştırma yapılmıştır.

 D) Öznel yargılı ifadeler bulunmaktadır.

3) Aşağıdakilerden hangisi gerçeğe dayalıdır?

 A) Ağaçlar güzel günlerin geleceğini fısıldadı.

 B) Yarışmada altın madalya kazanmıştı.

 C) Güneşin gülümseyen yüzüyle uyandım.

 D) O sular yorgunluktan ağır ağır akıyordu.

4) Aşağıdakilerden hangisinde kurgusal ifadeler 
kullanılmıştır?

 A) Gurbete düşmüş kuşlar dönmek istiyordu.

 B) Davete katılmak üzere erkenden gittiler.

 C) Öğretmenler Günü dolayısıyla bu etkinliği 
hazırlamıştık.

 D) Yüzündeki sahte gülümseme çok dikkat çeki
yor.

5) Görselleri verilen varlıklardan hangisiyle ilgili 
olarak verilen cümle kurguya dayalıdır?

A)

B)

C)

D)

Her ağaç meyve vermez.

Kuşlar sabahın erken 
saatlerinde çatıya konardı.

Yağmurdan önce bir bulut
kümesi toplandı.

Güneş, toprağı çatlatırcasına 
sıcaktı ve öfkelenmiş gibiydi.



TÜ
RK

ÇE

SNF8-T09

6) Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda kar-
şılaşılabilecek bir durumu ifade eder?

 A) Bu küçük ev mutlulukları ve hüzünleri nakşet
mişti duvarlara.

 B) Ağaçlar, yapraktan saçını yerlere sermiş.

 C) Tüm mal varlığını bu kuruma bağışlamış.

 D) Yılların gözyaşını dinledik sessizce.

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi günlük yaşam-
da karşılaşılabilecek bir durumu ifade etmez?

 A) Elindeki torba ağır olduğundan onu taşımakta 
güçlük çekiyordu.

 B) Söylediği kötü sözlerle hepimizi çok üzdü.

 C) Bu etkinlikten ötürü programımızı iptal ettik.

 D) Bir pınar ağlıyordu içten içten.

8) 1) İcat edildiği zaman masum bir makineydi. 2) 
İçinde böylesine canavar gibi bir ruh taşıyacağı hiç 
düşünülmemişti. 3) İnsanlar bu cihazı çok garip 
karşıladılar önce. 4) Birçok insan da onu küçüm
semiş, “kimin ne işine yarar ki şaşkın kutusu!” de
mişti.

 Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde kurgusal ifade yoktur?

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

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçeği yansıt-
mamaktadır?

 A) İstediklerimi yaptığı için onu ödüllendirdim.

 B) Zaman, derin bir özlemle bekliyordu geceyi.

 C) Bu başarılarından ötürü onu tebrik ettik.

 D) Polisler, tüm suçluları dün akşam yakalamışlar.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurgusaldır?

 A) Dayım dün akşam geldi.

 B) Her işini olduğunca dikkatli yapan biriydi.

 C) Bulutlar tüm karamsarlığını yeryüzüne indirmek 
istiyordu.

 D) Bana yardığım ettiği için işlerim çabucak bitti.

11) Aşağıdakişerin hangisinde kurguya dayalı ifa-
de vardır?

 A) Bir sahil kasabasında geçti çocukluğum.

 B) Çocuk babasından bir şey bekliyordu.

 C) Ablası Ankara’da öğrenim görüyordu.

 D) Şu bulutlar, saçlarını örgü yapmış yine.
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1) (1) Dil, dün ya nın hem en gü zel hem de en teh li ke-
li var lı ğı dır. (2) Ede bi ya tın mal ze me si nin dil ol ma sı, 
di ğer sa nat lar dan da ha çok ge liş me si ni sağ la mış tır. 
(3) Dil, sa nat mal ze me le ri nin hep sin den da ha kul-
la nış lı ve ye te nek li dir. (4) O her şek le gi ren ve her 
şe ye uyum sağ la yan bir mal ze me dir.

 Bu parçadaki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi -

 sin de kar şı laş tır ma ya yer ve ril me miş tir?

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

2) (1) “Ne re de sin Fi ru ze” iz le ne bi le cek, iz le yi ci ye tat 
ve ren bir film. (2) Film, eğ len ce li ol mak la bir lik te 
ka rak ter ler de se vim li ve do ğal. (3) Bu nun ya nın da 
hiç bir yö net men, film le ri ni çe ker ken abar tı dan 
uzak ka la mı yor. (4) Bu özel lik, “Ne re de sin Fi ru ze” 
fil mi nin yö net me ni ne de bu laş mış gö rü nü yor.

 Bu parçadaki numaralanmış cüm le le rin han gi-
sin den itibaren söz ko nu su film le il gi li “olum suz 
eleş ti ri” ya pıl mış tır?

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

3) (1) Bir za man lar, hal kın ko nuş tu ğu di li ye ter li bul-
ma yıp onu Fars ça ve Arap ça ya bu la yan lar, bir 
Di van ede bi ya tı üretmişlerdir. (2) Halk tan kop tuk-
la rı için de bir azın lık ta ra fın dan okun ma ya mah-
kûm ol muş lar dır. (3) Şim di de ço ğun luk ta ra fın dan 
ha tır lan ma mak, on la rın ka de ri ol muş tur. (4) Bu gün 
de ede bi ya tı mı zın için de bu lun du ğu du rum baş ka 
tür lü de ğil dir.

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi 
iki sin de “bir yar gı ge rek çe siy le” ve ril miş tir?

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

4) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “imalı, ki na ye-
li bir söy le yiş” yok tur?

 A) Ders le ri ne çok ça lış tı ğın dan kar ne de üç za yı-
fı var, tey ze si.

 B) Ye mek le ri niz o ka dar tat lı ol muş ki göz le rim den 
yaş gel di.

 C) Zen gin ama bu ka dar cö mert bi ri ne ilk kez 
rast lı yo rum.

 D) Bu ka dar sık gö rüş me ye lim, da ha ge çen bay-
ram kar şı laş mış tık.

5) (1)Genç yö net men Sko li movsky’nin çev re yi ve an-
lat tı ğı ki şi le ri çok iyi bil di ği bel li. (2) Yu mu şak, in san-
cıl, şi ir sel bir tu tu mu ve duy gu lu bir si ne ma di li var. 
(3) Yö net me nin senaryosunun da çok sağlam oldu
ğunu söy le ye bi li rim. (4) Genç oyun cu Je an Pi er re 
Le aud’u da çok iyi de ğer len dir miş.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinde yönetmenin üslubuna dair bilgi veril-
miştir?

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

6) Dün ya da ki en iyi okul, siz den yaş lı bir ki şi nin diz-
le ri nin di bi dir.

 Böy le dü şü nen bi ri için “öğ ren me de en çok 
önem sen me si ge re ken” aşa ğı da ki ler den han gi-
si dir?

 A) Ya şam de ne yi mi olan in san lar dan ya rar lan ma

 B) Bi rey sel eği tim - öğ re tim yo lu nu seç me

 C) Es ki yön tem le rin kul la nıl dı ğı okul la ra git me

 D) Yaş lı öğ ret men le rin yap tık la rı nı yap ma
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7) Aşa ğı da ki ler den han gi si, “En iyi öğüt, ör nek ol-
mak tır.” dü şün ce si ni des tek le mez?

 A) Ki tap oku ma alış kan lı ğı mı ba ba mın ki tap oku-
ma alış kan lı ğı na borç lu yum.

 B) Ço cuk la rı mı hiç döv me dim, on la rı hep din le dim 
çün kü kü çük ken da yak ye me dim, ai lem ce hep 
önem sen dim.

 C) Si ga ra içen bi ri nin, çev re sin de ki le re si ga ra nın 
za rar la rıy la il gi li nu tuk lar at ma sı ne ka dar ya-
rar sız bir ey lem dir.

 D) Ço ğu za man in san la rın söz le riy le dav ra nış la rı 
ara sın da fark lı lık ol ma sı, in sa nın ge liş ti ği nin gös-
ter ge si dir.

8) (1)Türk di li dün ya da en gü zel, en zen gin ve en 
ko lay öğ re ni le bi le cek dil ler den bi ri dir. (2) Onun için 
her Türk, di li ni çok se ver ve onu yü celt mek, ge liş-
tir mek için ça lı şır. (3) Türk di li, Türk mil le ti için kut-
sal bir ha zi ne dir. (4) Çün kü Türk mil le ti ah la kı nın, 
ge le nek le ri nin, ha tı ra la rı nın, çı kar la rı nın; kı sa ca 
bu gün ken di kül tü rü nü oluş tu ran her şe yin di li sa-
ye sin de ko run du ğu nu gö rür. (5) Türk di li, Türk mil-
le ti nin kal bi dir, zih ni dir…

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi-
le ri ara sın da, ne den - so nuç iliş ki si var dır?

 A) 1 ve 2 – 3 ve 4 B) 1 ve 2 – 4 ve 5

 C) 1 ve 3 – 3 ve 4 D) 2 ve 3 – 2 ve 4

9) (1) Ça ğı mı zın önem li ke şif le rin den bi ri de bil gi sa-
yar dır. (2) Bil gi sa yar bir oyun ara cı de ğil dir, on dan 
ya rar lan mak için tek nik ve bi lim sel eği tim ge rek li-
dir. (3) Ev ren sel olan ve ya şa mı mı za bü yük ko-
lay lık lar sağ la yan bu araç tan doğ ru bi çim de ya-
rar lan mak öğ re ni le cek bir şey dir. (4) Bir ba ba 
ola rak edin di ğim bu bi lin ci oğ lu ma aşı la mak, bil-
gi sa yar sa ye sin de onun da bil gi bi ri ki mi ni art tır-
ma sı nı sağ la mak is ti yo rum.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi-
sin de “söz ko nu su ki şi” ama cı nı di le ge tir miş tir?

 

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

10) Kar şı laş tı ğı mız olay la rın ve ya du rum la rın an lam-
lan dı rı lıp yo rum lan ma sı nın al tın da ki im za, ki şi li ği-
mi ze ay na tu tar.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu cüm le ye an lam ca 
en ya kın dır?

 A) Na sıl bir in san ol du ğu mu zun en doğ ru ve ger-
çe ğe en ya kın gös ter ge si, ya şa ma ba kış açı-
mız dır.

 B) İn san la rın he def le ri de ğiş ken ol du ğun dan ne-
yin iyi ve gü zel, ne yin kö tü ve çir kin ol du ğu da 
de ğiş ken dir.

 C) Güç lü ve hoş gö rü lü in san la rın ba şa rı lı ol ma-
la rı da ha ko lay dır.

 D) Hu zur lu bir ya şa ma ulaş ma nın tek yo lu var dır: 
Kü çük şey ler le mut lu ol ma yı öğ ren mek.

11) Önce kasabama tanıttım kendimi; sonra ülkem 
kucakladı beni; şimdi dünyanın, adına yabancı 
olmadığı yapıtların yazarı olarak anılıyorum. 
Bu cüm le ye gö re ya za rın, sa nat ya şa mı nı be-
lir le yen ev re ler aşa ğı da ki ler in han gi sin de sı ra-
sıy la ve ril miş tir?

 A) Ulu sal lık - ev ren sel lik - yö re sel lik

 B) Yö re sel lik - ulu sal lık - ev ren sel lik

 C) Ev ren sel lik - ulu sal lık - yö re sel lik

 D) Ulu sal lık - yö re sel lik - ev ren sel lik

12) 1. Ha ya tı ya şa nır kıl ma nın en gü zel yol la rın dan 
bi ri de baş ka la rı nın dü şün ce le ri ne hoş gö rüy le 
yak laş mak tır.

 2. Bir in sa nın duy gu ve dü şün ce le ri ni an la mak tan 
yok sun sa nız, o in san la il gi li bil gi niz, gö rün tü-
den öte ye geç mez.

 3. Kat la nıl ma sı en ko lay acı lar, baş ka la rı nın çek-
ti ği acı lar dır.

 4. Ce vi zin ka bu ğu nu kı rıp özü ne in me yen ler, 
ce vi zin hep si ni ka buk ola rak al gı lar lar.

 Numaralanmış bu cümlelerden han gi iki si an-
lam ca bir bi ri ne en ya kın dır?

 A) 1 ve 2  B) 1 ve 3
 C) 2 ve 4  D) 3 ve 4
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1) Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si nin an la tı mı 
nes nel dir?

 A) Es ki dost lar la sı ca cık soh bet et tik.

 B) Ma hal le miz de iki zen gin ai le otu ru yor du.

 C) Li se de en zor la nı lan ders ma te ma tik tir.

 D) Kö tü ha ber top lu mu çok et ki le ye cek tir.

2) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “amaç-so nuç” 
iliş ki si yok tur?

 

 A) Ak şam çok kah ve iç ti ğin den bir tür lü uyu ya mı-
yor du.

 B) Borç la rı nı öde mek için ne yi var sa sa tı lı ğa çı-
kar mış tı.

 C) Ye ni bir şey ler al mak için alış ve ri şe çı ka cak tı.

 D) İçe ri sı zan ışı ğı en gel le mek için per de yi ka pa-
dı.

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ey le min ger-
çek leş me si  ko şu la bağ lan mış tır?

 A) Bu mektubu okuyunca bana hak vereceksin.

 B) Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

 C) Farz et ki işi zamanında bitiremedik, ne olacak?

 D) Çok konuşunca sorular çözülmüyor ki.

4) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ne den-so nuç 
iliş ki si söz ko nu su de ğil dir?

 A) Dün ge ce aç lık tan sa ba ha ka dar gö zü me uy ku 
gir me di, di ye rek ağ lı yor du.

 B) Ye ni eve alı şa ma dı ğım için ça lış ma ya bir tür-
lü baş la ya ma dım.

 C) On la rın ba na doğ ru gel dik le ri ni gö rür gör mez 
oda da ki do la ba sak lan dım.

 D) Çev re sin de ki ler le he men ar ka daş lık ku ra ma-
dı ğın dan, hep yal nız ka lı yor.

5) “Yap tı ğı ha ta yı bir da ha tek rar la ma mak için çok 
dik kat li dav ra nı yor.” cüm le sin de ki an la mı aşa ğı-
da ki ata söz le rin den han gi si en iyi kar şı lar?

 A) El, elin eşe ği ni, tür kü ça ğı ra rak arar.

 B) Ba ğa bak üzüm ol sun, ye me ğe yü zün ol sun.

 C) Süt ten ağ zı ya nan yo ğur du üf le ye rek yer.

 D) Sa kı nan gö ze çöp ba tar mış.

6)  

1

2 3

unutturama-
yacağ›

ölümün yoktur

4 5

ac› zaman›n

6 7
silemeyeceği an›

 Numaralanmış sözcüklerle an lam lı ve ku ral lı 
bir cüm le oluş tu ru lur sa sı ra la ma na sıl olur?

 A) 2 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 

 B) 2 - 3 - 1 - 6 - 5 - 7 - 4

 C) 5 - 7 - 1 - 2 - 6 - 4 - 3 

 D) 6 - 1 - 7 - 2 - 5 - 4 - 3

7) Aşa ğı da ki ler den han gi si bir ta nım cüm le si dir?

 A) Kor ku, in sa nı yan lış so nuç la ra gö tü re bi lir.

 B) Baş la mak, işin ya rı sı nı bi tir mek sa yı lır.

 C) Za ma nı gös te ren nes ne dir sa at.

 D) Eği ti min ilk baş la dı ğı yer ai le dir.
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8) Aşa ğı da ki le rin han gi si buy ruk (emir) cüm le si-
dir?

 A) He men oda nı top la.
 B) Bü tün in san la ra se lam ol sun.
 C) El le rin hiç bir za man dert gör me sin.
 D) Tan rı işi ni zi ko lay laş tır sın.

9) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ya za rın üs lu buy la 
il gi li bir yo rum var dır?

 
 A) Ya zar, ya şa dı ğı bü tün olay la rı en in ce ay rın tı-

sı na ka dar an lat mış.
 B) Sa vaş son ra sı yı kıl mış bir ken tin iz le ri var hi-

kâ ye de.
 C) Bu şiirde çok ilginç bir olay anlatılmış.
 D) Ro man la rın da hal kın ko nuş ma di li ni bü tün sı-

cak lı ğıy la yan sı tı yor.

10) ❀ Hız lı oku ma ders le rin den son ra oku duk la rı mı 
da ha iyi an lı yo rum.

 ❀ Bu not lar la iyi bir üni ver si te ka za na ca ğı nı dü-
şü nü yor muş.

 ❀ Es ki den dost luk lar baş ka gü zel di.

 ❀ Tut ki se ni ara dı, son ra ne ola cak?

 Bu cüm le ler de aşa ğı da ki ler den han gi si nin ör-
ne ği yok tur?

 A) Var sa yım  B) Sitem

 C) Öz lem  D) Kar şı laş tır ma

11) Aşa ğı da ki cüm le ler in han gi sin de “onay lat ma” 
an la mı var dır?

 A) Ben hiç say gı sız lık eder mi yim?
 B) Söy le sen de boş söy le me sen de.
 C) Sö zü, sö zü ne uy maz.
 D) Kö tü nün azı da bir dir, ço ğu da.

12) Baş ka la rı nı ki mi za man ne yap mak ge rek ti ği ni, 
ki mi za man da ne yap ma mak ge rek ti ği ni öğ ren-
mek için iz le riz.

 Bu cüm le den aşa ğı da ki le rin han gi si ne va rı la-
maz?

 A) İn san lar, ken di dı şın da ki in san la rın ha ta la rı nı 
iz le ye rek ders ala bi lir ler.

 B) Ba zı in san lar ör nek alı na cak dav ra nış la rıy la 
baş ka la rı na yol gös te rir ler.

 C) Bir in sa nın dav ra nı şı nın iz len me si, onun ör nek 
alı na ca ğı an la mı na gel mez.

 D) Ki şi lik ge li şi min de ek sik lik olan in san lar, baş-
ka la rı nı tak lit eder ler.

13) Sanat eseri üretmek için elde birtakım reçeteler 
bulunsaydı dünyada sanattan daha kolay bir şey 
olmazdı. 

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

 A) Sa na tı zor kı lan, ya pı la cak la rın ön ce den be lir-
le ne me me si dir.

 B) Sa nat çı, işi ni ya par ken as la ko la ya kaç ma ma-
lı dır. 

 C) Sa nat ya pı tı nı de ğer li ve ka lı cı kı lan ona ve ri len 
emek tir.

 D) Sa nat ese ri, oku yu cu su nun bek len ti le ri ne ce-
vap ve re bil me li dir.

14) O, geleceğin ozanı değil, geçmişin ozanı; toplu
mun ozanı değil, kendi bireysel dünyasının ozanı 
olmayı seçmiştir. 

 Bu cümlede sözü edilen ki şi için, aşa ğı da ki ler-
den han gi si söy le ne bi lir? 

 A) Tu tu cu, top lum sal

 B) Ger çek çi, ben cil

 C) Ge ri ci, ka ram sar

 D) Tu tu cu, içe dö nük
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1) Aşa ğı da ki  cüm le le rin han gi sin de ne den-so nuç 
iliş ki si var dır?

 
 A) Söy le yiş gü zel li ği ne önem ver di ğin den sa nat 

de ğe ri  ta şı yan eser ler ver miş tir.
 B) Şi ir, öğ ret me ama cı güt mek, bir ta kım ile ti ler 

gön der mek için ya zıl ma ma lı dır.
 C) Şi ir den tat ala bil mek, her di ze nin ta dı nı yü re-

ğin de his set me ye bağ lı dır.
 D) Her şa irin şi ir le ri ara sın da be ğe ni le cek bir şi ir 

var dır.

2) Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ki şi sel gö rüş 
içer mek te dir?

 A) Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu 1889 do ğum lu-
dur.

 B) Ki ra lık Ko nak, Ya ban, An ka ra gi bi ro man la rı 
var dır.

 C) Kur tu luş Sa va şı yıl la rı nı en ba şa rı lı an la tan ya-
za rı mız dır.

 D) “Hü küm Ge ce si”nde Meş ru ti yet yıl la rın da ki 
par ti kav ga la rı an la tı lır.

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de za man kav-
ra mı vur gu lan mış tır?

 A) Li se ar ka daş la rı mı yıl lar son ra tesadüfen gör-
düm.

 B) Yıl lar son ra tesadüfen li se ar ka daş la rı mı gör-
düm.

 C) Li se ar ka daş la rı mı tesadüfen yıl lar son ra gör-
düm.

 D) Gör düm yıl lar son ra li se ar ka daş la rı mı tesa
düfen.

4) (1) Ak şam pen ce re nin ke na rı na otur dum. (2) Bir 
yan dan kah ve mi yu dum la dım bir yan dan  da dı şa-
rı yı iz le dim. (3)  Kız lar sek sek, oğ lan lar ise bil ye 
oy nu yor lar dı. (4) ‹n san lar et raf ta te laş la ev le ri ne 
dön me ye ça lı şı yor lar dı. (5) On la rı iz ler ken ha ya tın 
ne ka dar ça buk tü ken di ği ni dü şün düm.

 Nu ma ra lan mış cüm le ler de göz le me yer ve ri len-
ler tab lo da han gi se çe nek te doğ ru gös te ril miş-
tir?

 

A)

B)

C)

D)

1.
cümle

2.
cümle

5.
cümle

4.
cümle

3.
cümle

5) (1) Bir mü zi kal oyun için ben den şar kı sö zü yaz-
ma mı is te dik le rin de çok he ye can lan mış tım. (2) 
Çün kü o gü ne ka dar hiç şar kı sö zü yaz ma mış tım. 
(3) Ni te kim bir oyun için faz la sa yı la bi le cek söz 
ya zıp oyu nu şi şir miş tim. (4) Oyu nun mü zik le ri ni de 
Ye ni Tür kü gru bun dan bi ri ya pı yor du.

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi-
sin de par ça nın ya za rı ken di ni eleş tir mek te dir?

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

6) Düş le rin ka pı sı, ar dı na ka dar açık tır.

 Aşa ğı da ki le r den han gi si bu cüm le ye an lam ca 
en ya kın dır?

 A)  ‹n san ha yals iz ya şa ya maz.
 B) Ha yal le re sı nır ko yu la maz.
 C) Ha yal ci in san lar gerç ek le ri gö re mez.
 D) Ya ra tı cı lık düş gü cün de sak lı dır.
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7) Han gi cüm le de “do lay lı bir an la tım” söz ko nu su-
dur?

 A) Vatan olmuş yeni kentlerde, ezgilere sığınır 
göçmenler.

 B) Kosova'mı her şeyiyle çok özledim, diyordu.
 C) "Bazen hoşgörü sahte bir aynadır." der Yelda 

Karadaş.
 D) Saygılı davranmanın en çok gençlere yakıştı

ğını söylüyor.

8) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si “doğ ru dan an la tı-
m”a ör nek tir?

 A) Yaz la rı git ti ği miz ah şap ko nak ta de de biz le ri 
ya nı na top lar ya şa dık la rı nı an la tır dı.

 B) Ün lü bir şa ir: “En gü zel kuş ümit tir, ha yal le ri-
miz de hiç sus maz.” de miş tir.

 C) Ak şa müs tü, ara ba mız ge cik ti ği için eve ya ya 
dön dük.

 D) Şa ir, ya yı nev le rin de hiç bi ri nin şi ir ki ta bı nı bas-
mak is te me di ği ni üzü le rek an lat tı.

9) 1. Ahmağın kalbi dilinin ucunda, akıllının dili si
nesinin en uç burcundadır.

 2. Ahmak insanlar çok söylerler ama ne söyle
diklerini bilmezler.

 3. Akıllı insanlar sözlerini gönülden söylerken, 
ahmaklar ağızlarına geldiği gibi söylerler.

 4. Akıllı insanlar her söylenene alınmaz, ahmak
lar ise hemen alınırlar.

     Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi 
ikisi anlamca birbirine yakındır? 

      A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 

10)  Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si nin ile ti si fark-
lı dır?

 

 A) Bi lim de ki baş dön dü rü cü ge liş me ler, in sa nı 
te dir gin edi yor.

 B) Bi lim ge liş tik çe in sa nın mut suz lu ğu da ha da 
art mak ta dır.

 C)  Bi lim, her ke se fark lı fır sat la rın ka pı sı nı aç mış-
tır.

 D) Bi lim, bir çok ola nak su nar; ama mut lu ede mez.

11) Ge çen haf ta ‹z mir’e git tim. (1) Ha ya tı mın en gü zel 
gün le ri nin geç ti ği o gi zem li şeh re. (2) Se kiz sa at lik 
yol cu luk ne re dey se  bü yük bir iş ken ce ye dö nü şe-
cek ti. (3) Ya nım da üç ço cu ğu olan bir ka dın tek 
kol tuk ta otur ma yı is ti yor du. (4) Ney se ki şo för zor-
luk la ik na et ti ka dı nı.

 Bu par ça da nu ma ra lan mış cüm le ler den han gi-
si ken din den ön ce ki cüm le nin ne de ni du ru-
mun da dır?

 A)

C) D)

B)

1 2

3 4

12) Ese ri ne ken di sin den baş ka bir şey kat mak la övü-
nen ler çok al da tı cı bir ku run tu nun kur ba nı dır lar. 

 Bu cüm le ye an lam ca en ya kın yar gı  aşa ğı da-
ki ler den han gi si dir?

 

 A) ‹n san hiç bir zaman ken disinin dışına çıkamaz.

 B) Ken dini aş mak, yeni eser ler üret mek le ger çek-
leşir.

 C) Öz gün lüğü yakalayan yazar, kalıcı olur.

 D) Başarı, sadece ken dini an lat mak la müm kün 
değil dir.

13) ‹n sa nın özü ne gi den yol dü şün me nin oy lum la rın dan 
ge çer. Dü şü nen bir ba şın bo ya sı da ima ye şil dir. Ora-
da so lup sa rar ma, güz ay la rı nın ür per ti si, kı şın so-
ğu ğu du yul maz.

     Al tı çi zi li cüm le nin bu par ça ya kat tı ğı an lam 
aşa ğı da ki ler in han gi si dir?

 

 A) Dü şü nen in sa nın, ha ya tın güç lük le ri ne al dır-
ma dı ğı

 B) Bil gi li in sa nın her yer de, her ko şul da bir çı kış 
yo lu bu la ca ğı

 C) Dü şü nen in sa nın ken di ni ye ni le di ği, ha yat do lu  
ve  üret ken  ol du ğu

 D) Dü şü nen in sa nın, bil gi li ve kor ku suz ol du ğu
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1) Di li sa nat laş tır mak tır oza nın gö re vi. Salt gü ze li 
yü cel tir o. Şi irin ca nı salt gü zel lik tir. Şu ko nu il gi 
çe ker miş, bu ko nu se vi lir miş, öbür ko nu gö nül do-
yu rur muş al dır maz. Ba ude la ire di yor ki : “Şi irin il-
ke si, in sa nın üs tün bir gü zel li ği öz le me si dir. Bu 
il ke coş kun luk ta, bir gö nül taş kın lı ğın da ken di ni 
gös te rir. Bu taş kın lık ak lın yo ğur du ğu doğ ru nun 
dı şın da dır.”

 Bu par ça da, aşa ğı da ki an la tım yollarından han-
gi si kul la nıl mış tır?

 A) Kar şı laş tır ma
 B) Sa yı sal ve ri ler den ya rar lan ma
 C) İlişki kurma
 D) Ta nık gös ter me

2) 
Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz
..................
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril

 Yukarıdaki di ze ler de söz ko nu su olan an la tım 
bi çi mi aşa ğı da ki le rin han gi si dir?

 A) Açık la ma  B) Be tim le me

 C) Tar tış ma  D) Öy kü le me 

3) Arap sa çı na dön müş, bil giy le ede bi yat ara sın da ki 
iliş ki. Oku yu cu lar, ya zar lar, eleş ti ri ci ler, fi lo zof lar 
hep si de bö lün müş bu ko nu da. Ki mi fi lo zo fa gö re, 
gü lünç bir şey ede bi ya tı bil gi yö nün den in ce le yip 
de ğer len dir mek, bil gi baş ka, ede bi yat baş ka; ki mi 
fi lo zof sa, asıl bil gi nin yal nız ca ede bi yat ürün le rin-
de bu lun du ğu na ina nı yor.

 Bu parçanın an la tı mın da aşa ğı da ki le rin han gi-
si kul la nıl mış tır?

 A) Tar tış ma - Kar şı laş tır ma
 B) Açık la ma - Ta nım la ma 
 C) Betimleme - Ta nık gös ter me
 D) Tar tış ma - Sa yı sal ve ri ler den ya rar lan ma

4) Yığın edebiyatı yönünden Türkiye’ye baka-
cak olursak, Avrupa’dakine pek benzeme-
yen bir   görünümle karşılaşırız. Ancak 
günümüzde, Türkiye’de bir “yığın edebiya-
tı” olduğundan hiç çekinmeden söz edebili-
riz: Kerime Nadir, Esat Mahmut, Peride 
Celâl, Ethem İzzet Benice, Murat Sertoğlu. 
Hepsi de Türkiye’deki okuma oranına göre 
çok satıyor. Her biri, her kitabını 3-4 kez 
basmış. Her birinin ortalama 20-25 kitabı 
var.

 

Bu par ça nın an la tı mın da aşa ğı da ki le rin han gi-
sin den ya rar la nıl ma mış tır?

 A)  Ör nek le me  
 B)  Kar şı laş tır ma 
 C)  Sa yı sal ve ri lerden yararlanma 
 D)  Ta nık gös ter me

5) Geç miş le bu gü nün iç içe geç ti ği Kaş’a hiç git ti niz 
mi? Ta rih sel do ku  bo zul ma dan da tu riz me hiz met 
edi le bi le ce ği nin ka nı tı do lu Kaş’ta. Mas ma vi de ni-
zin yu mu şa cık, sı ca cık kum la rın da din le nir ken 
yem ye şil or man lar da ha bir zin de lik ka tı yor in sa na. 
Bu kü çük bel de den bü yük bir ra hat la ma ve gü zel 
duy gu lar la ay rıl ma mak müm kün de ğil.

 Bu par ça nın an la tı mı için aşa ğı da ki le rin han gi-
si söy lene mez?

 A) Be tim le me ya pıl mış tır.

 B) Du yu lar dan ya rar la nıl mış tır.

 C) Öz nel yar gı la ra yer ve ril miş tir.

 D) Oku yu cu nun ka nı la rı nı de ğiş tir mek amaç lan-
mış tır.
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6) Fel se fe ve bi lim, hiç bir za man bir bi rin den ko puk 
ol ma mış tır. Ba zı la rı ter si ni dü şü nür ama fel se fe ve 
bi lim hep bir bi ri ni des tek le miş ve bi ri di ğe ri nin ge-
liş me si ni sağ la mış tır. Bi lim siz fel se fe, sa ğır ve dil-
siz; fel se fe siz bi lim ise kör dür. Bir çok bi li m a da mı-
nın fel se fe ci, bir çok fel se fe ci nin de ay nı za man da 
bi li m a da mı ol ma sı söy le dik le ri mi zin bir gös ter ge-
si dir.

 Bu par ça da ki an la tım bi çi mi ve dü şün ce yi ge-
liş tir me yo lu aşa ğı da ki le rin han gi si dir?

 A) Tar tış ma - Kar şı laş tır ma

 B) Tar tış ma - Ta nım la ma

 C) Açık la ma - Ör nek le me

 D) Tar tış ma - Ta nık gös ter me

7) Akdeniz’in destanlar yuvası sı nır sız ufuk la rı na ba-
kan kü çük te pe mi ni mi ni bir çi çek or ma nı gi biy di. 
İn ce, uzun dal lı ba dem ağaç la rı nın ala ca göl ge le-
ri, sa hi le inen ke çi yo lu na dü şü yor, ilk ba ha rın tat lı 
rüz gâ rıy la sar hoş olan mar tı lar, çıl gın çığ lık lar la 
ha va yı çın la tı yor lar dı. Ba dem bah çe si nin ya nı ge-
niş bir bağ dı. Be yaz taş lar dan ya pıl mış kı sa bir 
du va rın öte sin de ki zey tin lik va di ye ka dar ini yor du.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A) Benzetme  B) Betimleme

 C) İnsandan doğaya aktarma D) Tanımlama

8) Şi ir, ya şa mın ve ya şam da ki tüm ger çek le rin so yut-
lan ma sı dır. Bu nok ta da şi ir, var lı ğın ken di si de ğil 
bir iz le nim sü re ci nin ürü nü dür, di ye bi li riz. Şi ir böy-
le ce in san la rın du yup da an la ta ma dık la rı nın ifa de-
si dir. Ay rı ca şi ir için duy gu ve dü şün ce le rin alı şıl-
ma dık söz cük ler le ak ta rıl ma sı dır da di ye bi li riz.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi ve dü şün ce yi ge-
liş tir me yo lu  aşa ğı da ki le rin han gi si dir?

 A) Açık la ma - Ör nek le me

 B) Tar tış ma - Kar şı laş tır ma

 C) Tar tış ma - Ta nım la ma

 D) Açık la ma - Ta nım la ma

9) 

Topraktan öğrenip kitapsız bilendir
Hoca Nasrettin gibi ağlayan
Bayburtlu Zihni gibi gülendir
     Ferhat’tır,
        Kerem’dir
           ve Keloğlan’dır

 
Bu dize ler de dü şün ce yi ge liş tir mek için aşa ğı-
da ki yol lar dan han gi le ri kul la nıl mış tır?

 A) Ben zet me - Ta nım la ma

 B) Ta nık gös ter me - Ka nıt la ma

 C) Kar şı laş tır ma - Ta nım la ma

 D) Ör nek le me - Ben zet me

10) 
Anlatımda
gereksiz 
sözcük
kullanarak

zedelenmesine
yol açan
anlatım,
bozuktur.

?

 Bu yap bo zun an lam lı bir bü tün ola rak ta mam-
la na bil me si için aşa ğı da ki ler den han gi si kul la-
nıl ma lı dır?

 A) B)

C) D)

duruluğun aç›kl›ğ›n

özgünlüğün ak›c›l›ğ›n

11) Hiç bir ya zar yaz dı ğı öy kü sa yı sı nın ya da ya yım-
la dı ğı ki tap sa yı sı nın çok lu ğuy la anıl mı yor. Oğuz 
Atay, “Kor ku yu Bek ler ken”, Onat Kut lar, “İs hak” ve 
genç yaş ta kay bet ti ği miz Meh met Gün sür de “İçe-
ri Ba kan Kim” ki tap la rıy la öy kü cü lü ğü mü ze dam-
ga la rı nı vur muş lar dır.

 Bu par ça da aşa ğı da ki dü şün ce yi ge liş tir me 
yol la rının han gi si ne baş vu rul muş tur?

 A) Kar şı laş tır ma B) Açık la ma

 C) Ör nek le me D) Ta nık gös ter me
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1) Kü çük Ağa bir gün Ça kır sa ray lı’ya Ak şe hir’e bir 
adam gön der me nin müm kün olup ol ma ya ca ğı nı 
sor du. Ev den ha ber al mak is ti yor du. Ça kır sa ray lı 
“Em ret ağam.” de di ve he men o ge ce Re cep’le iki 
at lı yı yo la çı kar dı. Kü çük Ağa er te si sa ba hı na sıl 
yap tı ğı nı bi le mi yor du. Bü tün ge ce bir dam la uyu-
ya ma mış, nal ses le ri ni bek le miş ti.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A) Öy kü le me  B) Tar tış ma

 C) Be tim le me  D) Açık la ma

2) Köy lü nün av lu ve şa ram pol ler le sı nır lan dı ğı yol, 
bir kaç zik zak tan son ra, kö yün için de ki çeş me nin 
bu lun du ğu mey da na va rır. Her evin önün de, ar ka-
sın da, yan la rın da erik ağaç la rı yük sel miş tir. Bu 
ye şil lik ler ara sın dan ev le rin bü yük bir bö lü mü nü 
zor luk la gö rür sü nüz.

 Bu par ça da ağır ba san an la tım bi çi mi aşa ğı da-
ki ler den han gi si dir?

 A) Be tim le me   B) Öy kü le me

 C) Açık la ma  D) Tar tış ma

3) Bir ül ke nin sa na yi leş me si, ta rım ola nak la rı nın ko-
run ma sı tu rizm de ğer le ri ni, sağ lık kay nak la rı nı 
de ğer len di re bil me si bi lim sel bir yar gı, bi lim sel bir 
ka rar işi dir. Sa na yi leş me ka tık sız, yan sız ola rak 
bi lim sel öl çü ler le plan ve pro je le re dö nüş tü rü le mi-
yor sa hem de si ya sal bas kı lar ara ya gi ri yor sa o 
ül ke de do ğa, çev re yok olur. Yan lış tu rizm, yan lış 
sa na yi leş me gi bi ar ka sı gel me yen yan lış adım lar 
atı lır.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A) Öy kü le me  B) Be tim le me

 C) Tar tış ma  D) Açık la ma

4) Dö ne meç te kar şı ma an sı zın, ara ba ge niş li ğin de 
bir su çı kı yor. İn ce cik bir şı rıl tıy la akı yor naz lı naz-
lı. Ba tak lık ko ku yor san ki. Su yun içi ne kon muş üç 
ıs lak ta şa ba sa rak kar şı ya ge çi yo rum.

 Bu par ça da aşa ğı da ki du yu lar la il gi li ay rın tı la-
rın han gi si ne yer ve ril me miş tir?

 A) B)

C) D)

5) De min oto büs le geç ti ği miz, Sa raç lar Cad de si adı-
nı ta şı yan çar şı yo lun da, he men he men hep si tek 
ve ya iki kat lı dük kân lar dan olu şan iş ye ri, bir kaç 
ta ne de iki üç kat lı bi na var. Fa kat bu kat lar o ka dar 
al çak ki he men hep si, kı rık cam la rı ve mi ni mi ni 
bal kon la rıy la bir ti yat ro de ko ru nu an dı rı yor.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir?

 A) Öy kü le me  B) Tar tış ma
 C) Be tim le me  D) Açık la ma

6) Çalıştığım kitapçıda inceden bir oğlan vardı, biraz 
kırılgandı. Karman çormandı saçları, pek açılma
yan kurumuş beyaz dudakları büzülüp dururdu. 
Gür kaşlarının hemen altındaki çipil çipil gözleri 
tedirgindi. Fotokopi makinesinin ışığı yüzünde gi
dip gelirken kaşları çatılırdı.

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Tartışma  B) Öyküleme

 C) Betimleme  D) Açıklama
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7) Zengin bir dili olan millet kalıcı eserler üretebilir. 
Eskiden yaşayıp kaybolan milletler, kendi dilleriy
le oluşturdukları eserlerle varlıklarını günümüzde 
de devam ettirdiler çünkü dil, birçok güzelliğin 
bilginin kazanılmasında etkilidir.

 Bu parçada aşa ğı da ki an la tım bi çim le rin den 
han gi si ni kul la nmış tır?

 A) Tar tış ma  B) Açık la ma

 C) Öy kü le me  D) Be tim le me

8) Pablo Picasso yetmiş beş yaşında 
öldüğünde geride 240 bin tablo, çizim 
ve eser bıraktı. Bebekliğini dahil etsek 
bile, yaşadığı her güne yaklaşık dokuz 
eser düşüyordu. Onun bu çalışması 
kendisine “çılgın verimli sanatçı” 
lakabının takılmasına yol açmıştı. Bir 
keresinde Picasso, çalışma konusun-
da şunları söylemişti: “Çalıştığımda 
rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni esas 
yoran, hiçbir şey yapmamak ya da 
gelen anlayışsız misafirleri ağırlamak-
tır.”

 Bu parçada han gi an la tım bi çi mi  ve yo lu  kul-
lanıl mış tır?

 A) Öy kü le me - Ör nek le me

 B) Açık la ma - Alın tı yap ma

 C) Be tim le me - Ta nım la ma

 D) Açık la ma - Ben zet me

9) Hem sus kun do ğa yı yok eden dü ze ni sa vun mak, 
hem de ge le ce ğe umut bağ la mak ola sı mı? Yal nız 
kuş lar, ba lık lar, sü rün gen ler, me me li ler mi et ki le-
ni yor çev re kir len me sin den? Yal nız in san la rın be-
den le ri, ten le ri, diş le ri, di şet le ri mi çü rü yor? Ölü me 
sü rük le nen de niz de av la nan kuş ku lu ba lık la rı yi-
yen ki şi nin yal nız vü cut sağ lı ğı mı teh li ke de? Ölüm 
tu za ğı nı, sı nır ta nı maz hırs la rı mız la ka zan dı ğı mı-
zın bi lin cin de mi yiz?

 Bu par çanın anlatımı için aşa ğı da ki ler den han-
gi si söy le ne mez?

     

 A) Tar tış ma cı an la tım bi çi mi kul la nıl mış tır.

 B) Dü şün ce yi da ha et ki li kıl mak için so ru lar dan 
ya rar la nıl mış tır.

 C) Ta nık gös ter me ye yer ve ril miş tir.

 D) İn san dı şın da ki var lık la ra in san özel lik le ri ve-
ril miş tir.

10) Bir apart man da otu ran lar ya şa dık la rı iç çev re de, 
mut fak ta, ban yo da, tu va let te bir di zi “atık” üre me-
si ne ne den olur lar. Ka ra de niz’de ya şa yan lar da bu 
“pis” atık la rı  şu ya da bu dü zey de ki alt ya pı la rı na 
akı tır lar, ora dan da su, de niz ya da top ra ğa sa çar-
lar. Oy sa ile ri ya pı tek no lo ji si ile ya pı laş ma da, bü-
tün bu atık lar, apart man dan çık ma dan ön ce ta ma-
men arın ma sis tem le rin den ge çe rek dı şa rı ya 
ter te miz atıl mak ta dır.

 Bu par çada  baş vurulan düşün ceyi geliş tir me 
yolu aşağıdakiler den han gisidir?

 A) Tanım lama  B) Ör nek leme
 C) Somut lama  D) Kar şılaş tır ma

11) Su la ma dün ya nın en gü neş li, en sı cak ve en ve-
rim li ara zi le ri nin ço ğu nu önem li ta rım üre tim böl-
ge le ri ha li ne ge tir miş tir. Nil Neh ri’nden su al mak-
sı zın Mı sır çok az be sin üre te bi lir di. Ka li for ni ya’da 
ve rim li bir seb ze ve mey ve üre tim böl ge si olan 
Cent ral Val ley, ye ral tı su yunu pom pa la ya rak yü zey 
ka nal la rı ara cı lı ğıy la ile tir ler. Su ol ma say dı bu ka-
dar ve rim li ol maz dı.

 Bu par ça da aşa ğı da ki dü şün ce yi ge liş tir me 
yol la rın dan han gi si kul la nıl mış tır?

 A) Ör nek le me 
 B)  Ta nım la ma
 C) İliş ki kur ma 
 D)  Sa yı sal ve ri ler den ya rar lan ma

12) Ede bi yat bi zi yal nız ca dış dün ya ya ve ha ya ta iliş-
kin bil gi ler le de ğil, ay nı za man da ken di içi miz le, 
ken di duy gu la rı mız la ta nış tı rır. Ede bi yat bir bü yü-
me sa na tı dır, bi zi biz ya par. O, ay nı za man da bir 
za man lar oku du ğu muz da kav ra ya ma dık la rı mı zı 
son ra dan an la mak tır. 

 Bu par ça da aşa ğı da ki an la tım yol la rın dan han-
gi si ne baş vu rul muş tur?

 A) Ta nık gös ter me  B) Ör nek le me
 C) Ben zet me  D) Ta nım la ma
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1) Çok sa yı da di len ci nin dı şın da kıs men sa kin gö rü-
nen hava li ma nı na gel di ğim de genç tak si şo fö rü ne 
ne re de ol du ğu mu ta rif et mek zo run da kal ma ma 
şa şır mış tım. Da ha o an dan iti ba ren kuş ku lan mam 
ge re kir di. He le adam o yo lun kul la nıl ma dı ğı nı söy-
le di ğin de büs bü tün huy lan ma lıy dım.

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  Öyküleme  B) Betimleme

 C) Açıklama  D) Tartışma

2) Odamın penceresindeki ışık içinde görünen bah
çeyi seyrederdim. Güneş ağaçtaki eriklerin üzerin
de gülen yüzüyle ışıldardı. Komşu bahçeden Ayşe 
teyzenin söylediği türkü bana kadar gelirdi. Annem 
kuyudan su çekerken çıkan gıcırtı bana ninni gibi 
gelirdi.

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) Betimleme  B) Öyküleme

 C) Açıklama  D) Tartışma

3) Birçok ya za rın ken di si ni ça ğı nın eği lim le ri ne kap-
tır dı ğı gö rü lü yor. Oy sa bir ya zar ça ğın be ğe ni si ne 
ken di si ni kap tır ma ma lı dır. Ki tap la rı nın, ya pıt la rı nın 
be ğe ni lip be ğe nil me me si, bir ta kım ün lü ki şi le rin 
öv gü le ri ni top la yıp top la ma ma sı, okur ço ğun lu ğu-
nun hay ran lı ğı nı ka za nıp ka zan ma ma sı tek de ğer 
öl çütü ol mamalıdır.

 Bu par çanın an latım biçimi aşağıdakiler den 
han gisidir?

 A) Öyküleme  B) Açıklama

 C) Tartışma  D) Betimleme

4) 1922 Kü çük As ya Fe la ke ti son ra sı, pek çok Rum, 
ye ri ni yur du nu terk ede rek, Yu na nis tan’da gur bet-
çi ol du. Ora nın ege men le ri ta ra fın dan da ka bul 
gör me yip dış la nın ca  ba ra ka lar da ya şa yıp ha yat-
la rı nı ya sa dı şı yol lar dan ka zan ma ya ça lı şan ve 
üs tü ne bir de “Türk to hu mu” di ye çağ rı lan bu in-
san lar, ça re siz lik le ri ni, öz lem le ri ni, acıy la yoğ rul-
muş halk şar kı la rıy la, di le ge tir di ler.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A) Be tim le me  B) Öy kü le me

 C) Açık la ma  D) Tar tış ma

5) Çocuklarımıza yabancı dil öğretmek gereğinden 
söz eder dururuz. Hiç kuşkusuz haksız değiliz. 
Fakat onlara şunu da söylemeyi unutmayalım. 
“Okumayacaksan, bir kitap adamı olmayacaksan 
aman dil öğrenmeye kalkma! Çünkü öğrenemez
sin, öğrendiğini sanırsın. Etrafına öğrendiğini san
dırırsın ve böylelikle ancak kendini beğenmiş olur
sun.”

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  Tartışma  B) Öyküleme

 C) Açıklama  D) Betimleme

6) Her ta ra fa taş kın bir şef ta li ko ku su nun do lup sin-
di ği dur gun, sı cak gün ler de yük sek dal lar da ki faz-
la ol gun bal lı şef ta li ler sap la rın dan kur tu la rak dol-
gun, yu mu şak bir ses le yer le re, çi men ler içi ne, 
ya tan la rın üze ri ne durmaksızın ya vaş ya vaş dö-
kü lür dü.

 Bu par ça nın an la tım bi çi mi aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir?

 A) Açık la ma  B) Öy kü le me

 C) Be tim le me  D) Tar tış ma
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7) Köyün girişinde birkaç köpek bizi görünce havla
maya başladı. Yolun kıyısındaki söğüt ağacının 
altında koyun sürüsü dinleniyordu. Ağacın gölge
sinde biraz durduk. Hava çok sıcak olduğu için 
hafif hafif esen rüzgâr içimizi ferahlatmıştı. Köyde
ki tüm evlerin bahçesinde iğde ağaçları vardı. İğ
denin kokusu da bir hoştu doğrusu.

 Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden 
hangileri kullanılmıştır?

 A) Öyküleme - Açıklama

 B) Betimleme - Tartışma

 C) Açıklama - Betimleme

 D) Öyküleme - Betimleme

8) Hi kâ ye ede bi ya tı ge le ne ği miz de ilk ağız da sa yı la-
bi le cek Ah met Mit hat, Ha lit Zi ya, Meh met Ra uf, 
Hü se yin Rah mi’dir. Ve hi kâ ye ci li ği miz Ömer Sey-
fet tin’le  do ru ğu nu bu lur. Bü tün bu hi kâ ye ler de 
an la tı lan bir çok du rum ve olay, ço cuk lar üze rin den 
on la rın var lı ğı nın uyan dı ra ca ğı mer ha met, acı ma 
ve şef kât duy gu suy la ak ta rıl ma ya ça lı şı lır. Hi kâ-
ye ci li ği miz son ra ki yıl lar da hak sız lık la rı, ada let siz-
li ği an lat ma da ve ak tar ma da yi ne ço cuk kah ra-
man la rın sa vun ma sız lı ğı na yas la nır.

 Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) Açıklama  B) Tartışma

 C) Betimleme  D) Öyküleme

9) De mok ri tos, sof ra sı na ge len tat lı in cir le ri yer ken 
bir bal ko ku su al mış ve he men bir araş tır ma dır 
baş la mış ka fa sın da, o gü ne dek in cir le rin den al-
ma dı ğı ko ku ner den ge le bi lir di ye. Me ra kı nı gi der-
mek için kalk mış sof ra dan, in cir le rin top lan dı ğı 
ye ri gör me ye git mek is te miş.

 Bu par ça da aşağıdaki du yuların hangisinden 
ya rar la nıl ma mış tır?

 A) B)

C) D)

10) Okula giderken her zaman takip ettiğim, kış bo
yunca vıcık vıcık çamurlu yazın tozlu dumanlı yolu 
değiştirdim. Kestirmeden boş arsalar üzerinden 
yürüdüm. Toprak sünger gibiydi. Çimenlikler baş
larını çıkarmışlar, özene bezene güneşleniyorlar. 
Ben de onlara kanıp ceketimin önünü iyice açtım. 
Güneş vücudumda ılık ılık dolaşmaya başladı.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisine yer verilmemiştir?

 A)  Çeşitli duyulardan yararlanmaya

 B) Sıfatlardan ve benzetmelerden yararlanmaya

 C) Öyküleyici anlatımdan yararlanmaya

 D)  Deyimlerden yararlanmaya

11) 
Cumhuriyetçilik, ulusçu, demokratik, 
özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim il- 
kesidir. Yurttaşlar düşüncelerini, tek 
başlarına ya da toplu olarak her türlü 
yollarla yasal sınırlar içinde açıklama 
haklarına sahiptir. Cumhuriyet yöneti-
minde düşünceleri baskı altına almak, 
suç saymak yasaklamak söz konusu 
olamaz. 

 Bu parçada aşa ğı da ki dü şün ce yi ge liş tir me 
yol la rı nın han gi sin den ya rar lan ılmış tır?

 A) İlişki kurma B) Örnekleme

 C) Karşılaştırma D) Tanımlama

12) Oku mak, ka fa sıy la, yü re ğiy le, dü şün ce siy le dün-
ya ya bağ lı in san lar için bu lun maz bir de ğer dir. 
Mon tes qu ieu’nun de di ği gi bi, “Hiç bir sı kın tım yok-
tur ki, bir sa at lik bir oku ma dan son ra yok olup git-
me sin.” Oku ma is teği ol ma dan ya şa mın da an la mı 
yok tur.

 Bu par ça da aşağıdaki dü şün ceyi geliş tir me 
yol ların dan han gisi kul lanıl mış tır?

 

 A) Örnekleme  B) Benzetme

 C) Tanık gösterme  D) Karşılaştırma
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1)
1. Bu yüzden aşk eskidikçe aşktır.

2. Peki yaşadığımız acılar, sıkıntılar ne olacak?   

3. Herkesin kendine göre bir kitap zevki vardır.

4. Bunu ilk defa duymuş gibi davrandı.

 Nu ma ra lan mış bu cüm le ler den han gi si bir pa-
rag ra fın gi riş cüm le si ol ma ya uy gun dur?

  

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

2) 1. An cak bu nu ya par ken, dü şün ce le ri mi zi man-
tık sal bir sı ra için de, her ke sin an la ya ca ğı bir 
dil le ifa de et me li yiz.

 2. Bu nun ya nın da kar şı mız da ki ne say gı duy ma-
lı ve ko nuş ma ku ral la rı na uy ma lı yız. 

 3. Gö rüş ve dü şün ce le ri mi zi kı sa ve öz lü bir bi-
çim de be lirt me li yiz. 

 4. Top lu mu bi rin ci de re ce den il gi len di ren ko nu-
lar da et ki li ve gü zel ko nuş mak için bil gi sa hi bi 
ol ma lı, ken di mi zi iyi ta nı ma lı ve ken di mi ze 
gü ven me li yiz.

 Bu cüm le ler le an lam lı pa rag raf oluş tu rul du ğun-
da doğ ru sı ra la ma na sıl ol ma lı dır?

 A) 1 – 2 – 3 – 4 B) 2 – 3 – 4 – 1

 C) 2 – 4 – 1 – 3 D) 4 – 3 – 2 – 1

3)
Türk edebiyatı 

Batılı anlamdaki 
romanla Fransızcadan 

yapılan çeviriler 
sayesinde tanışmıştır.

Tanzimat’a kadar Türk 
toplumunda romanın 

yerini destanlar, 
efsaneler, mesneviler, 

halk hikâyeleri ve 
masallar tutmuştur.

İlk çeviri roman 
Yusuf Kamil 

Paşa’nın 
Fenelon’dan çevirdiği 

Telemak’tır.

Batılı anlamda 
başarılı romanlar ise 
daha sonra Serveti-
fünun Dönemi’nde 
ortaya çıkmıştır.

1 2

3 4

 Nu ma ra lan mış bu cümlelerle bir pa rag raf oluş-
tu rul mak is ten se en uy gun sı ra la ma aşa ğı da-
ki ler den han gi si olur?

 A) 1 – 2 – 3 – 4  B) 2 – 1 – 3 – 4

 C) 3 – 2 – 1 – 4  D) 4 – 3 – 1 – 2

4) 1. Çün kü ağız fark lı lı ğı çok kü çük yaş lar da an ne 
ba ba dan ve ya kın la rı mız dan duy du ğu muz ko-
nuş ma şek liy le or ta ya çık mış tır.

 2. Ba zı fark lı lık lar dan ötü rü bi zim gi bi ko nuş ma-
yan la rı ayıp la mak son de re ce yan lış bir dav-
ra nış tır.

 3. Bu tür dav ra nış lar iliş ki le ri miz de kar şı lık lı say-
gı yı ze de ler, hoş gö rü yü or ta dan kal dı rır. 

 4. Bi zim top lum için de yal nız kal ma mı za ne den 
olur.

 Bu cüm le ler le an lam lı bir pa rag raf oluş tu rul du-
ğun da sıralama nasıl olmalıdır?

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

 C) 3  2  1  4 D) 4  1  2  3
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5) (1) Ço cuk la rın ko run ma sıy la il gi li ulus la ra ra sı alan-
da bir ör güt ku rul ma sı fik ri ilk kez 1894 yı lın da or-
ta ya çık mış tır. (2) Bu dü şün ce ye il gi gös te ren Av-
ru pa Dev let le ri nin tem sil ci le ri, Pa ris’ te özel bir 
top lan tı yap mış tır. (3) Genç le rin so run la rı, an ne-
le rin ko run ma sı na yö ne lik ulus la ra rası ku rum için 
ilk res mi gi ri şim 1912 yı lın da İs viç re’de ger çek leş-
miş tir. (4) Ben zer ça lış ma la r Bel çi ka’da da ya pıl-
mış tır. (5) Bu ça lış ma la ra 1. Dün ya Sa va şı’nın 
çık ma sıy la ara ve ril miş tir.

 Bu par ça iki ye bö lün mek is ten di ğin de ikin ci 
pa rag raf nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi siy le 
baş la ma lı dır?

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

6) 

1

Atatürk’ün en güçlü eseri üç 
ciltten oluşan “Nutuk”tur. (1) 
Atatürk, bu eserinde Kurtu-
luş Savaşı’nın evrelerini ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarına ait 
siyasal olayları belgelere yer 
vererek anlatmıştır. (2) 

Askerliği, devlet adamlığı kadar kalemi de 
güçlü olan büyük Atatürk, bu alanda dünya-
nın en önde gelen liderlerindendir. (3) İlk iki 
ciltte Samsun’a çıkışıyla ilgili olayları ve 
sonrasını ele alan Atatürk, eserini “Gençli-
ğe Hitabe” ile bitirmiştir. (4) Üçüncü ciltte de 
anlattıklarıyla ilgili çeşitli belgelere yer 
vermiştir.  

 

 

 Bu pa rça da numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

7) (1) At, bi ni ci si ne bağ lı dır. (2) At la rın ya şa dık la rı 
alan la rı ta nı mak önem li dir. (3) Atın üs tün de ki bi ni-
ci ce sur sa at da ce sur dur. (4) Dü şün ce li, dal gın sa 
at da dal gın olur.

 Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle-
lerden hangisi düşüncenin akışını bozmakta-
dır?

 

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

8) (1) Or man çift li ği ne Ak köp rü ta ra fın da ki yol dan 
gi di yor duk. (2) Ata türk, bu es ki çıp lak top rak lar 
üze rin de ki mey ve bah çe si hâ li ne gel miş olan bu 
yer le re ne şe ile ba kı yor du. (3) Şim di göl ge li ği ve 
bol ye şil li ği olan bu yol bo yu, o za man lar he nüz 
kü çük, çe lim siz ağaç la rın sı ra lan dı ğı, yaz mev si-
min de bi le gü zel ol ma yan bir yer di. (4) Çift li ğin o 
par ça sı mey ve bah çe si ha li ne ko nul muş fi dan lar 
sı ra sı ra di kil miş ti.

 Nu ma ra lan mış bu cüm le ler den han gi le ri yer 
de ğiş ti rir se par ça an lam lı bir bü tün olur?

 A) 1 ve 2  B) 2 ve 3 

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 4

9) ... Av cı nın bü tün dik ka tiy le avı nı göz le me si gi bi 
böy le in san lar da bü tün dik kat le riy le he def le ri nin 
ta kip çi si dir ler. Ör ne ğin, bir şa irin dün ya sın da hep 
söz cük ler var dır. Bir mü zis ye nin dün ya sı hep no-
ta lar la örü lü dür. Mes le ği ni se ven bir ma te ma tik çi-
nin ha ya tın da x’ler, y’ler do la şır. 

 Dü şün ce nin akı şı na gö re bu par ça nın ba şı na 
aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ge ti ril me li dir?

 A) Bir ko nu da ken di ni ye tiş tir mek, ol duk ça emek 
is ter.

 B) Her ba şa rı lı in sa nın mut la ka özel bir ye te ne ği 
var dır.

 C) Ba şa rı lı in san la rın zih ni ni hep, il gi duy duk la rı 
ko nu lar meş gul eder.

 D) Sa nat çı lar, yol da yü rür ken de hep ya pıt la rı nı 
ta sar lar lar.

10) ... Ma sallar, ola ğa nüs tü lük le rin an la tıl dı ğı ya pıt lar-
dır. Ma sal la rın me kân la rı ve za man la rı tam ola rak 
be lir li de ğil dir. Ha yal gü cü nün oluş tur du ğu me tin-
ler dir. Öy kü ler de ha yal gü cü nün yar dı mıy la olu-
şur; an cak öy kü de ya şan mış ya da ya şan ma sı 
ola sı olay lar an la tı lır. Öy kü de za man ve me kân 
be lir li ve ger çek tir. Kah ra man la rı ise top lum için de 
ya şa yan in san lar dır.

 Bu par ça nın ba şı na dü şün ce nin akı şı na gö re 
aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ri le bi lir?

 A) Ma sal lar ve öy kü ler fark lı özel lik ler gös te rir.

 B) Ma sal lar ta ri hin bi lin me yen za man la rı na da 
ışık tu tar.

 C) Ede bi ya tı mız da öy kü tü rü ye ni ge liş me ye baş-
la mış tır.

 D) Öy kü ve ma sal bir çok yön den bir bi ri ne ben zer. 
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1) Öz de yiş ler, gül  ya ğı na ben zer. Gül le rin sı kıl ma-
sıy la ön ce gül  su yu olu şur, gül  su yu nun da mı tıl-
ma sıy la da gül  ya ğı olu şur. Öz de yiş ler de uzun 
in ce le me, göz lem ve bil gi edin me le rin so nu cun da 
tüm bun la rın özüm len me siy le olu şur. Bir gram gül 
ya ğı nın ko ku su nun lit re ler ce ko lon ya nın ko ku su na 
be del ol du ğu gi bi, öz lü bir ifa de nin et ki si say fa lar-
ca cı lız cümleye be del dir.

 Bu par ça ya konulabilecek en uy gun baş lık aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Gözlem ve İnceleme
 B) Özdeyişlerin Değeri
 C) Gül yağı Yapımı
 D) Özdeyişlerin Anlamı

2) 
Ancak seçtiğimiz şey, diğerinden 
vazgeçmemizi gerektirir.1

Seçimlerimizle yaşamımızın 
yönünü belirleriz.

2

Belirlediğimiz bu yolda ilerlemek için
de yeni seçimler yapmak zorunda 
kalırız.

3

Kısacası, her seçim bir vazgeçiştir.4

 

 Nu ma ra lan mış cüm le ler le anlamlı bir pa rag raf 
oluş tu rul du ğun da, doğru sı ra la ma aşa ğı da ki-
ler den han gi si ol ma lı dır?

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

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

3) Aşa ğı da ki ler den han gi si bir par ça nın gi riş 
cümle si ola maz?

 A) Ro man da, olay ör gü sü ile ki şi ler ara sın da sü-
rek li bir çe liş ki var dır.

 B) Bi çim, ro ma nın es te tik yö nü dür ve ona gü zel-
lik sağ lar.

 C) Orhan Pamuk’a gö re ro man da bi çim dı şın da 
da gü zel lik el de et me ola na ğı var dır.

 D) Bu iki ya zar ara sın da baş ka ben zer lik ler de 
var:  ki şi le ri ni ya rat ma da ki yön tem le ri…

4) Bü yük lük ve kü çük lük ke sin lik le gö re ce li kav ram-
lar dır. (1) Ör ne ğin bir ko yun, ka rın ca ya gö re bü-
yük, fi le gö re kü çük tür. (2) Bu du rum da önem li 
olan, kü çük ler için de bü yük ol ma mak tır çün kü böy-
le bir bü yük lük an cak ken di ni kan dır mak tır. (3) 
Bü yük ol mak ay rı, bü yük len mek ay rı dır. (4) Ger-
çek ten bü yük olan lar, bü yük len me ge reksi ni mi 
duy maz lar; kü çük olan lar ise ken di le ri ni ol duk la-
rın dan bü yük gös ter me ye ça lı şır lar.

 Bu par ça iki pa rag ra fa ay rıl mak is te nir se ikin ci 
parag ra fın ilk cüm le si aşa ğı da ki ler den han gi si 
olur?

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

5) Be nim için önem li olan tek şey, ül ke min ya za rı 
ola bil mek. Bir gün anı la cak sam ya şa dı ğım top rak-
la rın, şeh rin, so kak la rın bir par ça sı ola rak anı la-
yım. Yaz dık la rım da öy le si ne ben den, öy le si ne 
siz den ol sun is te dim. Da mar la rı nız da akan kan 
ka dar si ze ya kın, ne fe si niz  ka dar sı cak bir dil kul-
lan ma mın ne de ni de bu. Be nim kah ra man la rım la 
her an kar şı la şa bi le si niz is te dim: va pur da, mar ket-
te, iş ye ri niz de...

 Bu sözleri söyleyen bir ya zar için aşa ğı da ki ler-
den han gi si söy le ne mez?

 A) Ulu sal ve yö re sel ko nu la rı yaz ma yı yeğ le mek-
te dir.

 B) Hal kın an la ya ca ğı, do ğal bir dil kul lan mış tır.

 C) Kah ra man la rı ade ta so luk alıp ver mek te dir.

 D) Ev ren sel de ğer le rin pe şin de olan bir ya zar dır
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6) Söz lü an la tım da ol du ğu gi bi ya zı lı an la tım da da 
bel li ku ral la ra uy mak ge re kir. Ya zı lı an la tı mın ka-
lı cı lı ğı nı ve gör sel et ki si ni dü şü ne rek nok ta la ma 
işa ret le ri ni doğ ru ve ye rin de kul lan ma lı yız. Ya zar 
ola lım ya da ol ma ya lım, bu ko nu da ti tiz dav ran ma-
lı yız. Nok ta la ma işa ret le ri, oku duk la rı mı zı doğ ru 
ve ko lay an la ma mı zı sağ lar. Onun için nok ta la ma 
işa ret le ri ne ge re ken öne mi ver me li yiz. 

 Aşa ğı da ki lerin han gi si bu par ça da ile ti len  dü-
şün cey le çe li şir?

 A) Ya zı lı an la tı mın doğ ru lu ğu, nok ta la ma işa ret-
le ri nin ye rin de kul la nıl ma sı na bağ lı dır.

 B) Ya zı lı an la tım da nok ta la ma işa ret le rin den çok, 
dü şün ce le ri mi zin doğ ru lu ğu önem li dir.

 C) Söz lü an la tım da ya zı lı an la tım da ol du ğu gi bi 
ba zı ku ral la ra bağ lı dır.

 D) Ya zar ol ma yan ki şi ler de ya zı lı an la tım da nok-
ta la ma işa ret le ri ni doğ ru kul lan ma lı dır.

7) 

Bir şeyler karalamaya başladığım zaman-
lardı. Özendiğim, onlar gibi yazmalıyım 
dediğim şairler vardı. Onlara benzeyebil-
mek uğruna kaç mısramı çöpe attım, ne 
kadar çok çalıştım. Aradan yıllar geçti ve 
benim yazdıklarım da şiir olarak kabul 
gördü. Şimdilerde ...  

 Bu parça aşa ğı da ki le rin han gi siy le ta mam la-
nır sa par ça dan “ya za rın, ken di ne öz gü bir an la-
tı mın” pe şin de ol du ğu an la mı çı kar?

 A) ba şa rı mı, o us ta la rı tak lit et me ye borç lu ol du-
ğu mu an lı yo rum.

 B) on la rın sa na tım da ka lan iz le ri ni, et ki le ri ni sil-
me ye uğ ra şı yo rum.

 C) ben de şi ir le ri min be ğe nil me si nin ta dı nı çı ka-
rı yo rum.

 D) be nim gi bi genç ya zar la rın ço ğu, ken din den 
ön ce ki ya zar la rı ta nı mı yor.

8)  

Geçmişi hoş kılmak bizim elimizde. Bugün-
kü davranışlarımıza bağlı bir şey bu. Bugün 
ne kadar başarılı ve mutlu olursak dünümüz 
de yarınımız da gerçekten güzel olacaktır.

 

 Bu parçadan çıkarılabilicek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Geç miş ve ge le cek, bu gün yap tık la rı mız la bi-
çim le nir.

 B) Dün de olan la rın so rum lu su, onu ya şa yan lar dır.
 C) Mut lu ve ba şa rı lı in san lar için za man kav ra mı 

yok tur.
 D) İn san lar, ar ka la rı na bak tık la rın da piş man ol-

ma ya cak la rı şey ler yap ma lı dır.

9)    

İlk okuma yazma öğretimi; birlikte yürütü-
len, ayrılmaz bir bütündür. İnsan yaşamı-
nın önemli bir dönemidir. Burada temel 
sorun, okuma-yazma öğretimi sırasında 
öğretmenlerin çocukları bir an önce okur-
yazar durumuna getirmek istemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin birçoğu 
okuma-yazmaya erken geçebilmek için 
çocuk psikolojisine uygun olmayan yön- 
temler seçmektedir. Bu, bir yandan öğren-
cileri, bir yandan da istedikleri verimi 
alamadıkları için öğretmenleri gerilime 
sokar. 

 

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

 A) Oku ma yaz ma öğ re ti mi, öğ ret men ler için yo ğun 
ve yo ru cu bir iş tir.

 B) Öğ ren ci ler oku ma yaz ma öğ ren me de güç lük 
çek mek te dir.

 C) Oku ma yaz ma öğ re ti min de, öğ ret men le rin 
ace le cili ğin den kay nak la nan bir çok olum suz luk 
var dır. 

 D) Oku ma  yaz ma öğ re ti mi, ya şa mı mız da önem-
li ye ri olan an cak ve rim alı na ma yan bir dö nem-
dir.
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1) Şu an dün ya da al tı mil yar in san ya şı yor. Her yüz yıl-
da bir kay bo lup her yüz yıl da bir ye ni den do ğan al tı 
mil yar in san. Dün ya do lup do lup bo şa lır ken, de ği şen 
tek şey par mak iz le ri ve bu run ke mik le ri olu yor. Sa-
vaş lar hiç bit mi yor, kav ga lar tü ken mi yor, in san ken-
di ni bir tür lü aşa mı yor. Ya şa dı ğı sü re bo yun ca, 
komp lo te ori le riy le ken di ni tü ke ti yor.

 Bu par ça nın ko nu su aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Sa va şın ka çı nıl maz ve de ğiş mez bir ger çek 
ol du ğu

 B) Dün ya nü fu su nun gi de rek art ma sı

 C) İn san la rın çok uzun yıl lar ya şa ma sı

 D) Yok ye re ken di mi zi tü ket ti ği miz

2) Sev gi, in sa na güç ve rir; ce sa ret ve rir, ha ya ta ka-
tıl ma is te ği ve rir, üret mek is te ği ve rir, ya rat mak 
is te ği ve rir. Sev gi, ya şa ma nın gü cü dür. Kitap ları 
sever siniz, ağaç ları sever siniz. Sev gi sizi büyütür, 
geliş tirir, güç len dirir. On lar da sizi sever, bunu bilir-
siniz. Hayat la bağ larınız gelişir, zen gin leşir. 

 Bu par çaya konulabilecek en uy gun baş lık 
aşağı dakiler den han gisidir?

 A) Kitap ları Sev mek  B) Hayatımız

 C) Sev gi ve Et kileri  D) İn san Hayatı

3) İn san la rın öl dük ten son ra bi le med ya dan kur tu la-
ma ya ca ğı bir kez da ha ka nıt lan dı. Ka me ra la rın, 
fo toğ raf ma ki ne le ri nin, ses al ma araç la rı nın sı nır 
ta nı maz me ra kı, özel ya şam la rın “Gi ril mez!” ya zı-
lı lev ha sı nı yi ne ih lal et ti. Giz li lik sı nı rın dan içe ri 
gi rip ser best çe ge zi nen med ya, as lın da suç iş le-
di ği nin far kı na bi le var mı yor.

 Bu par ça nın ko nu su aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Med ya nın suç sa yı la bi le cek de re ce de ki me ra kı

 B) Suç iş le yen le rin med ya dan, çok il gi gör me si 

 C) Özel ya şam la ra say gı gös ter me nin ge rek li li ği

 D) An cak me rak lı olan la rın, med ya da ça lı şa bi le-
ce ği

4) 

Sanat eseri ancak değişenin içinde 
değişmeyeni bulmakla olur. Yani yüzyıl-
lar boyu değişmeyecek bir yön bulmak 
gerekir. Yüz yıl önce yapılan bir tablonun 
günümüze kalması bundandır.

 Bu par ça da, sa na tın han gi yö nü vur gu lan mış-
tır?

 A) Gün cel li ği  B) An la şıl ma sı

 C) Ka lı cı lı ğı  D) Za man la de ğiş me si

5) Bi lim yal nız ca ger çe ği arar ve ona de ğer ve rir. 
Ger çek dı şı şey le rin bi lim de ye ri yok tur. O hâl de, 
bi li mi ken di ne kı la vuz ya pan in san ve top lum lar 
ger çe ğin yo lun da iler ler. Gerçeğin ol du ğu yer de 
de iyi lik ve gü zel lik var dır. İn san ya da top lum bu 
yol da dün ya yı, ge le ce ği ve her şe yi ol du ğu gi bi 
gö re bi lir. Böy le olun ca da uy gar lık ya rı şın da gü-
ven li adım lar la iler ler.

 Bu par ça da aşa ğı da ki le rin han gi si ne de ği nil me-
miş tir?

 A) Bi li min yal nız ca ger çe ği ara dı ğı na ve ger çe ğe 
de ğer ver di ği ne

 B) İn san la rın kı la vuz ola rak bi li mi seç ti ğin de ger-
çe ğe ula şa bi le ce ği ne

 C) Bi lim sa ye sin de iyi lik ve gü zel li ğe ula şı la bi le-
ce ği ne

 D) Bi li min tek no lo jiy le bir leş ti ğin de in sa na fay da 
sağ la ya ca ğı na

6) Ben dü şün ce le rim le söz le ri min çe liş me si ni is te-
mem. Bu gü ne ka dar söy le di kle rim le yap tı ğım şey-
le rin bir bi ri ni tut ma dı ğı nı san mı yo rum. Böy le in-
san lar la da hiç an la şa ma mı şım dır. Çün kü bir 
ki şi nin dü şün ce le riy le söz le ri, söz le riy le dav ra nış-
la rı uyum için de ol ma lı dır. Bu nu ha ya tım da ken di-
me il ke edin mi şim dir.

 Bu söz le ri söy le yen bir ki şi aşa ğı da ki ler den 
han gi siy le ni te len di ri le bi lir?

 A) Öz gür dü şün ce li B) Tu tar lı

 C) Hoş gö rü lü D) Ka ram sar
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7) Bi lim, in san ak lı nın ürünü ola rak çık tı or ta ya an cak 
ak lı et ki le di, bes le di ve bi çim len dir di. Bu ba kım dan 
akıl ve bi lim ara sın da kop maz bir bağ var dır. Ak lı 
ve bi li mi ken di le ri ne yol gös te ri ci alan ül ke ler, bu-
gün kü uy gar lı ğı ya ra ta bil di ler. İle ti şim ve tek no lo-
ji de, bu na bağ lı ola rak sa na yi, eği tim, sağ lık, ula-
şım vb. alan lar da bü yük ge liş me ler sağ la dı lar. 

 Bu par ça da aşa ğı da ki ler den han gi si ne de ği nil-
me miş tir?

 A) Akıl ve bi li min, uy gar dev let le re ulaş mak için 
ışık tut tu ğu na

 B) Bi limin ak lın ürü nü ol ma sı na rağ men onu et-
ki le miş ve bes le miş ol du ğu na 

 C) Bi li min top lum la rın ge le nek ve gö re nek le ri ni 
et ki le di ği ne 

 D) Akıl ve bi li min bir bi rin den ay rı dü şü nü le me ye-
ce ği ne

8) Bir el ma nın yü re ğin de giz le nen to hum, gö rün mez 
bir el ma bah çe si dir. Ama bu to hum bir ka ya ya rast 
ge lir se, on dan hiç bir şey çık maz.

 Bu par ça da an la tıl mak is te nen aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A)  De ğe rin ken di si ka dar, onu or ta ya çı ka ra cak 
or tam da önem li dir.

 B) De ğer ler her za man içi miz de giz li dir.

 C) Her de ğer li şey er ya da geç or ta ya çı ka cak tır.

 D) De ğer li olan her şey bir ça ba ve emek so nu cu 
or ta ya çı kar.

9) Ya ra tı cı lık “ha yır” de mek le baş lar. Var ola nı, ev-
ren sel ger çek ler gi bi gö rü nen ina nış la rı, ye ni ye ni 
açı lar dan irde le ye bil mek, duy gu ve dü şün ce le rin 
öz gür lü ğü için de ye ni den yo ğu rup de ği şik bi le şim-
ler el de ede bil mek, ya ra tı cı dav ra nı şın te mel taş-
la rı dır. Her ke sin, her şe ye “evet” de di ği bir top lum, 
yıl gın in san lar dan olu şu yor dur. Bun lar ya ra tı cı 
ola maz; ol sa ol sa iyi bi rer tak lit çi olur lar.

 Bu par ça ya gö re aşa ğı da ki ler den han gi si ya-
ra tı cı bir in sa nın özel li ği ol maz?

 A) Olay la rı ve du rum la rı sor gu la mak

 B) Öz gür ve eleş ti rel dü şün ce den ya na ol mak

 C) Ken di doğ ru la rı nı top lu ma ka bul len dir mek

 D) Öğ ren dik le ri ni ken din ce ye ni den an lam lan dır mak

10) 
Masal düşsel yolculuktur. 
Çocuk büyüme çağında düş 
kurar. Hayaldeki arkadaşı ile 
yolculuğa çıkmaya can atar. 
Çocuğa bu serüveni edebiyat-
la yaşatmayı başarmak ise 
edebiyatın gücü ile orantılıdır. 
Dünya çocuk klasiklerinin tür 
olarak vazgeçilmezi bu 
nedenle masaldır.

 

 Bu par ça ya gö re, ma sal için aşa ğı da ki ler den 
han gi si söy le ne mez?

 A) Dün ya ço cuk kla sik le ri nin ana mal ze me si nin 
ma sal ol du ğu

 B) Ma sa lın ha yal le re açı lan bir pen ce re ol du ğu

 C) Ma sal an la tı cı sı nın önem li bir un sur ol du ğu

 D) Oku yu cu su nu et ki le me si nin ede bi yat gü cüy le il-
gi li ol du ğu

11) Şi ir, düz ya zı dan bam baş ka bir kim lik te dir. Mü zik-
ten baş ka tür lü bir mü zik tir di ye ce ğim. Şi ir de “ne-
fes” ve “ses” iki te mel öge dir. Di ze nin ayak la rı 
yer den kop maz sa ve uç maz sa ya da is ter en ha fif  
per de den ol sun is ter gür ol sun, ku la ğı güzel bir 
ses gi bi dol dur maz sa ger çek şi ir de ğil dir.

 Bu par ça da, şi ir le il gi li an la tıl mak is te nen aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Düz ya zıy la ba zı or tak özel lik le ri nin bu lun du ğu

 B) Mü zik ile iç içe ol du ğu

 C) Oku yu cu ya gö re de ğer ka zan dı ğı

 D) Et ki le yi ci bir ses le okun ma sı ge rek ti ği

12) 

Suyun kıt olmadığı dönemlerde ve yörelerde 
su üstüne kurallara gerek duyulmayabilir. 
Herkes kendi suyunu dilediği yerden alır, 
dilediği gibi kullanır sonra da atık suyunu 
doğaya boca eder. Ama çağdaş dünya, suyun 
iktisadi mal sayılmadığı böyle mutlu dönemle-
ri çok gerilerde bıraktı.

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

 A) Su, her za man de ğer li bir mad de ol muş tur. 

 B) Çağ daş dün ya da su dik kat li şe kil de kul la nıl mak 
zo run da dır. 

 C) Su suz luk çe ken in san lar çok mut suz olur. 

 D) Su yun bol ol du ğu yer ler de in san lar su için sa-
vaş maz lar.
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1) Aşa ğı da ki cüm le ler de ki al tı çi zi li ey lem si ler den 
han gi si sı fat gö re vin de de ğil dir?

 A) Bildiğiherşeybirandaaklındansilinmiştisan
ki.

 B) Buşarkıyıdinledikçedahaçokseviyorum.

 C) Toplantıyakatılacakkişilerüstdüzeyyöneti
cilermiş.

 D) Onuniçinsöylenensözlerinhepsibu.

2) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de isim-fiil var-
dır?

 A) Kullanıpkullanıpatmaktankâğıtkalmadı.

 B) Onuniçinaldığımkazakkoyukırmızıydı.

 C) Bukitaptabilinensorularçoğunlukta.

 D) Okudukçaöyküyüiyiceanlayacaksın.

3) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de al tı çi zi li söz cük 
zarf-fiildir?

 A) Yapılacakişleribirbirsıraladı.

 B) Verdiğisözleriyerinegetirmeyiöğrensin.

 C) Misafirlergelincebanahaberverirsiniz.

 D) Birşeyleröğrenmekonuniçinönemliydi.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ma,me" eki 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

 A) Biryıldahaburadayaşamayıdüşünüyorum.

 B) Dahafazlaüstümegelmeyin,diyesöyleniyor
du.

 C) Saatlerdironuanlamayaçalışıyorum.

 D) Ona,düşündüklerimisöylemeyeçekiniyorum.

5) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf-fiil var-
dır?

 A) Başlayanherişelbetbiter.
 B) Coşuyordukalabalıkgittikçe.
 C) Söyleyiştir,şiirişiiryapan.
 D) İzlediğimfilmiherkeseönerdim.

6) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf-fiil var-
dır?

 A) Anlatılanlaraaşinaolduğuhâldekonuyukav
rayamıyordu.

 B) Başarımdaki budüşüşünnedenini yorgunlu
ğumabağlıyorum.

 C) Senöğretmeninesorusordukçaherşeydaha
dakolaylaşacak.

 D) Geçengünlerinyorgunluğubaşarıyaolaninan
cımıazaltmıyor.

7) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de sı fa t-fiil kul-
la nıl ma mış tır?

 A) Onunla konuşacak, ona derdimi anlatacak
hâlimkalmamıştı.

 B) Onaherşeyianlatmayabaşladım,hiçbirşey
denkorkmayarak.

 C) Anlaşılanokibuadamyoldabizigörseselam
bilevermeyecek.

 D) Nedensonrahepimizoöpülesielleresaygıda
kusurettiğimizianlamıştık.

8) Aşağıdaki di ze ler in han gi sin de ad laş mış sı fa t-
fiil var dır?

 A) Günbatısısularındagüzelliğin

 B) Uzakaynalaravuranbirkaranfil

 C) Uzunkaranlıklarımıtutuşturansın

 D) Masallarımın"KibritçiGüzel"i
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9) Aşa ğı da ki cüm le ler in han gi sin de isim-fiil, 

 sı fa t-fiil ve zarf-fiil bir ara da ör nek len miş tir?

 A) Boşakürekçektiğinianlayıncaişinpeşinibı
raktı.

 B) Kâğıtlarıdikkatliceinceleyippuanlamayıyap
tı.

 C) Konuşmalarımakulakvermeyincebendean
latacaklarımdanvazgeçtim.

 D) Aklınagelenihemensöyleyiverir,patavatsızın
biridir.

10) 

İskelenin altına
Sığınan deniz
Bırak artık saklanmayı
Savaş gemileri
Çoktan çekip gitti

 Bu di ze ler de ki ey lem si ler sı ra sıy la aşa ğı da ki-
ler den han gi si dir?

 A) Sıfatfiil–İsimfiil–Zarffiil

 B) İsimfiil–Sıfatfiil–Sıfatfiil

 C) Zarffiil–İsimfiil–Sıfatfiil

 D) Sıfatfiil–Zarffiil–Zarffiil

11) 1. Geziyegidecekolanlaradınıyazdırsın.

 2. Onabirbakanbirdahabakıyor.

 3. Bütünkonularaçalışıpöylesınavagir.

 4. Öylesöylemekistememiştimben.

 Nu ma ra lan mış bu cüm le ler in han gi iki sin de 
kul la nı lan ey lem si le rin tü rü ay nı dır?

 A)1ve2  B)1ve4

 C)2ve3  D)3ve4

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir den faz la 
ey lem si kul la nıl mış tır?

 A) Verilenödevlerizamanındayapmalısınız.
 B) Yaşlıadamgülümseyerekyanımaoturdu.
 C) İhtiyarlayanyüzügüngeçtikçedahadaçöküyor.
 D) Anlamsızbakışlarıcanımıçoksıktı.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden 
fazla sayıda fiilimsi kullanılmıştır?

 A) Dahaöncedinleyenler,konuyuhatırlayacaktır.

 B) Birkenardadurmuş,banabakıpgülüşüyorlar
dı.

 C) Hissettiklerimianlamanıbeklemiyorumzaten.

 D) Tartışmabirsonucabağlanamadı.

14) Gençliğinde,içindentaşanyaratmagücünü,bugün
bileizinikimseninsürmediğiucuzromanlarıyazarak
savundu.

 Yu ka rı da ki cüm le de kaç ey lem si kul la nıl mış tır?

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

15) Yıllarcaaynıipüzerindeçalışmış,cesaretleihanet
arasındagidipgelenbirsalıncağınsınavındabir
birleriylekaynaşmışikitrapezcigibigüvenlikenet
lemelielleri.

 Bu cüm le de kaç ey lem si var dır?

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

16) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ey lem si ad 
tam la ma sı nın tam la ya nı gö re vin de kul la nıl mış-
tır?

 A) Okuldançıkışısaatbeşibuluyor.

 B) Gülüşüyleadetainsanıniçiniısıtıyor.

 C) Ceptelefonukullanımıoldukçayaygınlaştı.

 D) Yürüyüşyolundabisikletkullanmakyasak.
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1) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ey lem si var-
dır?

 A) Şimdisessizceuyuyordur.

 B) Yağmuryüzümüzüokşuyor.

 C) Anılarınıanlatmayabaşladı.

 D) Oçoksoğukbiriydi.

2) Evdeki kitap sandıklarını, kitaplara zarar

 

vermeden açtık.

 Bu cüm le de han gi sem bol le gös te ri len söz cük 
ey lem si dir?

 
 A) B) C) D)
 

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de isim-fiil var-
dır?

 A) Buzdayürüyenadamkaydı.
 B) Duyduğuhaberleronuüzdü.
 C) İşebaşlayıncabütünsorunlarımbitti.
 D) Görmekiçinbakmakgerek.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil var-
dır?

 A) Bukonuşmayısenmiyaptın?

 B) Anlamadımbirtürlüonunneistediğini

 C) Banabaktıkçagençliğinihatırlıyormuş.

 D) Herkesgelinceonudaarayacakmış.

5) (1)İkiinsanüzerlerindekietlerisıyırıpladeskemi
ğinibirerucundantutarlar.(2)Öncearalarında
sözdebiranlaşmayaparlar.(3)Sonraikiyanaçe
kipkırarlarkemiği.(4)Artıkladeslidirler.(5)Birbir
lerindenbirşeyalmadanönce“aklımda”demele
rigerekir.

 Bu par ça da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi-
le rin de “eylemsi” kul la nıl ma mış tır?

 A)1ve2  B)2ve3

 C)2ve4  D)3ve4

6) Aşa ğı da ki cüm le le ri n han gi sin de sı fa t-fiil yok-
tur?

 
 A) B)

C) D)

Koşan 
çocukları 

seyrediyo-
rum.

Onlara 
bakıp 

durma.

Yapmadığı 
kötülük 

kalmadı.

Gelecek 
günleri 
umutla 

bekliyor.

7) Gördüklerinianlatkisuçluyuyakalayalım.

 Bu cüm le de ki ey lem siy le ay nı tür den ey lem si, 
aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Uyanıncaonukarşımdabuluverdim.
 B) Sevgimigizlemeyibeceremem.
 C) Bizyıllarcaburalardayaşadık.
 D) İnsansevdiğinecanınıbilevermeli.
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8) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de fark lı tür de 
bir ey lem si kul la nıl mış tır?

 A) Gidengitsinaldırmasakın!
 B) Müzikdinlemekruhudinlendirir.
 C) GörülesibirköyŞirince.
 D) Konuyuanlatacakbirivarmı?

9) Aşa ğı da ki cümlelerin hangisinde fark lı tür de 
bir ey lem si kul la nıl mış tır?

 A) Denizetaşataninsanlarabakıyorum.

 B) Okunacakgüzelbirkitabınvarmı?

 C) Evegidergitmezseniaradım.

 D) Sukurumuşçamaşırlarıtoplarmısın?

10) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de fark lı tür de bir ey-
lem si kul la nıl mış tır?

 A) Eylemsilerianlamayanvarmı?

 B) Fotoğrafınabakıpbakıpağlıyordu.

 C) Kendimekalacakbiryerbulmalıyım.

 D) Bunagörünmezkazaderler.

11) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de, di ğer le rin den 
fark lı tür de bir ey lem si var dır?

 A) Sırtındakiağır yüküyerebırakarakbir soluk
aldı.

 B) Sanadabirçalarsaatalalım.

 C) Ödevinitamamlayıpyarınöğretmeneverecek
miş.

 D) Bunlarıdüşündükçemoralibozuluyor.

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de fark lı tür de 
bir ey lem si kul la nıl mış tır?

 A) Öğretmen,sınıftançıkıncakantinekoştular.

 B) Gideceğimizkoy,sankicennettenbirköşeymiş

 C) Ortalığıinletenbirsesleyatağımızdanfırladık.

 D) Sorumluluktan kaçmayan insanlar başarıya
ulaşır.

13) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de, sı fa t-fiil ad laş mış-
tır?

 A) Susayanadamçeşmedensuiçiyordu.

 B) Sınıftançıkançocuğu,azarlıyordu.

 C) Suçişleyenlerecezasıverilmeli.

 D) Yanıtıbulanöğrenciyiödüllendirdim.

14) 
Tanıdık bir yüz gören yalnız insan mutlu 
olur. Konuşacağı, dinleyeceği, yüzüne 
bakacağı bir insan bulmuştur. Sevinerek 
veda eder güne.

 Bu par ça da kaç ey lem si var dır?

 A) 4  B) 5 C) 6 D) 7

15) 
İletişimsizliğin egemen olduğu, sözün 
anlamını hızla yitirdiği günümüzde, sessiz-
liği ve ölümü yeniden düşünürken, ya- 
şamın pırıltısı ve gizemini yeniden ya- 
kalamanın yollarını arıyor yazar.

 Yukarıdaki cümlede kaç ey lem si var dır?

 A) 3  B) 4 C) 5 D) 6
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1) 

1. Ak saçlı başını alıp eline

2. Kara hülyalara dal anneciğim

3. O titrek kalbini bahtın yeline

4. Bir ince tüy gibi sal anneciğim

 Yu ka rı da nu ma ra lan mış di ze le rin han gi sin de 
ey lem si var dır?

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

2) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ey lem si yok-
tur?

 A) Boşunauğraşma;o,bildiğindenşaşmaz.

 B) Onuçağırmadım,buyüzdenkırılmış.

 C) Konuşmasısaatlercesürdüdiyesıkıldım.

 D) Sağasolakoşarakçığlıklaratıyordu.

3) Aşa ğı da ki ata söz le ri nin han gi sin de  sı fa t-ey lem, 
di ğer le rin den fark lı bir gö rev de kul la nıl mış tır?

 A) Gezentilkiyatanaslandanyeğdir.

 B) Minareyiçalankılıfınıhazırlar.

 C) Eğilenbaşkesilmez.

 D) Ateşolmayanyerdendumançıkmaz.

4) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf-fiil kul la-
nıl mış tır?

 A) Omahzunduruşunuhiçunutamam.

 B) Akacakkandamardadurmaz.

 C) Bundansonraödevleriniziyaparakgelin.

 D) Geridönülmezyollaragirdik.

5) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de sı fa t-fiil (or-
taç) yok tur?

 A) Sınavdabildiğimkonulardansorugeldi.

 B) Gelecekyılbizdeburayayerleşeceğiz.

 C) Öğretmen,herkeseikişerromanverdi.

 D) Geçenyazburayaçoksayıdaturistgelmiştir.

6) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “–me” eki, 
fark lı bir gö rev de dir?

 A) Düşünmeyeteneğiinsanamahsustur.

 B) Uzunbirkonuşmadansonraodayıterketti.

 C) Onunağlamasınadayanamam.

 D) Artıküzerimegelmeyin.

7) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de sı fa t-fiil yok-
tur?

 A) Konuşanlarıcezalandıracakmışöğretmen.

 B) Aldığıparayalnızonayetiyor.

 C) Tatilimigeçirmekiçingeldim.

 D) BulunmazHintkumaşımısın?
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8) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf-fiil var-
dır?

 A) Benidinlerkengülümsüyordu.

 B) Canısıkılanbanaçatıyor.

 C) Zorşartlardayaşamayaalışıktı.

 D) Aldığıeşyalarıgerigetirmez.

9) Babalarındankalanmirasıpaylaştılar.

 Bu cüm le de ki ey lem siy le ay nı tür den ey lem si, 
aşa ğı da ki le rin han gi sin de var dır?

 A) Evekoşakoşagitti.

 B) Onuevdeçalışırkenbuldum.

 C) Sınavahiçdurmadançalıştı.

 D) İstediğibilgisayarıbugünalacağım.

10) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de isim-fiil,  sı-
fa t-fiil ve zarf-fiil var dır?

 A) Gülüşmelerisinirimibozdu.

 B) İstediğimolupbitenionaanlatmaktı.

 C) Odadanayrılırkenkapıyıkapatalım.

 D) Belkibirgünyanımagelipgönlümüalır.

11) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ey lem si du-
rum eki al mış tır?

 A) Bilmediğimbirsoruyanasılyanıtvereyim?

 B) O,herzamanyardımlaşmayıseverdi.

 C) İnşaatıbitmişdairelersatılacakmış.

 D) Çözemeyeceğinsorulardafazlavakitkaybet
me.

12) 

Kazanan kişi kazandıklarından elde 
ettiği şeyleri; çalışmayı istediği, bunu 
yaparak mutlu olduğu için elde etmiştir.

 Bu cüm le de kaç ey lem si var dır?

 A)3  B)5 C)7 D)9

13) 

Seni sevmenin heyecanı

İçinde bilindik bir mutluluk

Her şeye umutla bakıyorum

 Bu di ze ler de kaç ey lem si kul la nıl mış tır?

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

14) 

Sınavı kazanabilmek için, sınava hazır-
lananın çok çalışması, sabırlı olması ve 
emeğinin karşılığını alacağına inanması 
lazım.

 

 Yukarıdaki parçada kaç ey lem si (fi ilim si) var-
dır?

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



8.Sınıf

TÜ
RK

ÇE

2. ÜNİTE
EYLEMSİ (FİİLİMSİ)

➤  GÖREV VE TÜR BİLGİSİ

TEST 22

1) 
1

2

3

4

Oyalanarak zaman geçirme.

Numaralanmış cümleleri yazın.

Anneannemin öpülesi elleri vardı.

Kâğıttaki yazıyı okuyamadım.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinde fiilimsi yoktur?

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

2) 

Soruyu düşün .......... 

öyle cevap verdi.

 Bu cümlede boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ey-
lem si ek le rin den han gi si gel me li dir?

 A)–en  B)–mek

 C)–üp  D)–dükçe

3) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de kul la nı lan 
ey lem si nin tü rü fark lı dır?

 A) Sabahakadaruyumayanannemdi.
 B) Gelecekyılburadaçalışacakmış.
 C) Kitaptaçözülmediksorukalmamış.

 D) Evegelirgelmezbuzdolabınayöneldi.

4) ÖzkanMert,çağınatanıklıkeden,çağınınkalp 
                1

 atışlarınıyakalayan,renklibirşiirinizinisürerken  
         2     3

 hersözcüğüyaşamdanalınmışuzunsoluklubir 
         4 

 şiirindeöncüsüoldu.                   

 Bu cüm le de ki numaralanmış söz cük ler den 
han gi si fark lı tür de bir ey lem si dir?

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

5) 
Sesin perde perde genişledikçe
Solan gözlerinden yağarken gece
Sürer eteğini silik ve ince
Bir gölge bahçenin uzaklarında

 Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden 
hangisi eylemsi değlidir?

 A) genişledikçe

 B) solan

 C) yağarken

 D) sürer

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil var-
dır?

 A) Öğretmenatamalarıbugünyapılıyormuş.

 B) Senigörüpöyleişegideceğim.

 C) Annesihiçaravermedençalışıyor.

 D) Bugünbeklenmedikbirişimçıktı.
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7) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir den faz la 
ey lem si var dır?

 A) Kızımı özlediğim için geçen ay Amerika’ya
gittim.

 B) Sengelmeyincebizbaşkayeregittik.

 C) Koşaradımyanımızdanuzaklaştı.

 D) İnsan sevmediği işi yapmamalı, diyor öğret
menimiz.

8) 

1 Onun geleceğini neden 
söylemedin?

2 Çamurlu yollarda bata çıka
ilerliyorduk.

3 Beni tanımakta güçlük
çekmiş.

4 Boşa harcanan zamana
acıyorum.

İs
im

-f
iil

S
›f

at
-f

iil

Z
ar

f-
fi

il

✓

✓

✓

✓
 

Tablodakicümlelerdegeçeneylemsilerinçeşitleri
karşılarınaişaretlenmiştir.

 Buna göre hangi cümledeki eylemsi yanlış işa-
retlenmiştir?

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

9) 1. Etkıymaişinikasapyapacak.

 2. Kasaptanbirkaçkilogramkıymaaldım.

 3. Sehpadaparlak,altınbirçakmakduruyordu.

 4. Tabloyuasmakiçinduvaraçiviçakmakgerek
ti.

 Yu ka rı da ki nu ma ra lan mış cüm le ler de al tı çi zi li 
söz cük ler den han gi le ri eylemsi gö re viy le kul-
la nıl mış tır?

 A)1ve3  B)1ve4

 C)2ve3  D)3ve4

10) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de eylemsinin 
türü diğerlerinden farklıdır?

 A) Çocukken inandığım bir numaralı kural, her
şeyinolanaklıolduğuydu.

 B) Bugün için olanaksız görünen kimi şeylerin
yarınolmayacağınıkimgarantiedebilir?

 C) Birtuşabasıncasiliniyorherşey,yenibirsayfa
açılıyor.

 D) Gözyaşlarıylaıslanmış,ucuyakılmışmektup
lardayokartık.

11) İşeyararbiradamolmak,nekadariyinekadar
tatlıdiyerekgüldü.

 Bu cüm le de ki ey lem si le rin tü rü aşa ğı da ki le rin 
han gi sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?

 A) SıfatfiilİsimfiilZarffiil

 B) Sıfatfiilİsimfiilİsimfiil

 C) ZarffiilSıfatfiilİsimfiil

 D) İsimfiilZarffiilSıfatfiil

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de sı fa t-fiil ad 
tam la ma sı nın tam la ya nı ola rak kul la nıl mış tır?

 A) Karakterinivehayatgörüşünüözetledi.

 B) Uzandıklarıçimlergörülmeyedeğerdi.

 C) Benikarşılayanlarınçoğuarkadaşlarımdı.

 D) Ondanbaşkatutunacakkimsesikalmamıştı.

13) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de farklı bir ey-
lemsi kullanılmıştır?

 A) Geçmişteyaşadığımızolaylarıkonuşuyorduk.

 B) Dünküsınavdabildiğisorularıçözememiş.

 C) Çocuk,bakışlarınıadamınüzerindegezdirdi.

 D) Saksıdakikurumuşçiçekleresuverdim.
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➤  YAPI VE BİÇİM BİLGİSİ

3. ÜNİTE

1) Aşa ğı da ki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış 
gösterilmiştir?

 A)	 Halil	İbrahim,	bu	anlatılanları	çok	değişik	duy-
gularla	dinlemişti.

	 B)	 Vücudun	geride	kalan	bütün	kısımlarını	saran		
sızı	gibi	bir	duyguydu	bu.

	 C)	 Turhan'ın	 bu	 konudaki	 tek	 umudu,	 Sedat	
Ören'in	tarlasındaydı.

	 D)	 Ofisim,	depodan	küçük	bölmelerle	ayrılmış	eski	
bir	odaydı.

2) Nasıl?	Neyi?	Ne	zaman?	Kime?

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda veri
len soruların tümüne yanıt vermektedir? 

	 A)	 Yı	lın	tüm	ta	til	gün	le	rin	de	en	az	bir	ro	man	oku
ma	ya	ça	lış	tım.

	 B)	 Yaz	 anı	la	rı	nı	 bi	ze	 ta	til	 dö	nü	şün	de	 he	ye	can	
için	de	an	lat	tı.

	 C)	 Ge	çen	gün	mar	ket	ten	al	dı	ğım	bü	tün	sa	kız	la	rı	
oku	lu	na	gö	tür	müş.

 D) Ev	den	ge	lir	ken	okul	 yol	un	da	sı	nıf	ar	ka	da	şı	ma	
rast	la	dım.

3) Aşa ğı da ki so ru cüm le le rin den han gi si öz ne yi 
bul dur ma ya yö ne lik tir?

	 A)	 Sen	ba	na	ne	söy	le	ye	cek	tin?
	 B)	 Dün	ak	şam	ara	yan	kim	miş?
	 C)	 Ora	da	ne	ler	ko	nu	şul	du?
	 D)	 Si	ne	ma	ya	kim	le	gi	de	cek	sin?

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi temel ögeler
den meydana gelmektedir?

	 A)	 Gök	yü	zü	nün	baş	ka	ren	gi	de	var	mış.
	 B)	 Bel	ki	şans	bi	ze	de	gü	ler.
	 C)	 Ço	cuk	bah	çe	de	ko	şup	du	ru	yor.
	 D)	 Yar	dım	la	rı	için	ar	ka	daş	la	rı	na	te	şek	kür	et	ti.

5) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si nin yük le mi sı fat 
tam la ma sı dır?

	 A)	 Bu	man	za	ra	res	mi	ni	iyi	bul	dun.

	 B)	 Şu	bat	ayı	bu	se	ne	yir	mi	do	kuz	çe	ki	yor.

	 C)	 Çok	yor	gun	gö	rü	nü	yor	ih	ti	yar	adam.

	 D)	 Ya	şa	dık	la	rı	mız	ko	ca	man	bir	ya	lan	dı.

6) Aşa ğı da ki le rin han gi sin de cüm le öge le ri ne 
doğ ru ay rıl mış tır?

	 A)	 O	ko	ca	üç	kö	şe	li	/	göl	ge	/	ço	cu	ğun	çev	re	sin	de	
/	ge	niş	bir	dö	ne	meç	/	ya	pı	yor	du.

	 B)	 O	ko	ca	üç	kö	şe	li	göl	ge	/	ço	cu	ğun	çev	re	sin	de	
/	ge	niş	bir	/	dö	ne	meç	ya	pı	yor	du.

	 C)	 O	ko	ca	üç	kö	şe	li	göl	ge	/	ço	cu	ğun	çev	re	sin	de	
/	ge	niş	bir	dö	ne	meç	/	ya	pı	yor	du.

	 D)	 O	ko	ca	üç	kö	şe	li	göl	ge	/	ço	cu	ğun	çev	re	sin	de	
ge	niş	bir	dö	ne	meç	/	ya	pı	yor	du.
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7) Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si öge le ri ne yan
lış ay rıl mış tır?

	 A)	 Ço	cuk	la	rın	es	ki	giy	si	le	ri	nin	tü	mü	nü	/	yar	dı	ma	
muh	taç	ço	cuk	la	ra	/	ver	miş	tik.

	 B)	 Ödev	le	ri	mi	bi	ti	re	me	di	ğim	için	/	si	ne	ma	ya	/	gi
de	me	dim.

	 C)	 Yı	ka	nan	ara	ba	nın	cam	la	rı	/	uzun	yo	la	çı	kın	ca	
/	kir	len	di.

	 D)	 Uzun	bir	/	yol	cu	luk	tan	son	ra	an	ne	an	nem	le	rin	
ya	şa	dı	ğı	ken	te	/	ge	le	bil	dik.

8) Aşa ğı da ki cüm le ler in han gi sin de nes ne yok
tur?

	 A)	 Ar	ka	da	şı,	Ah	met’i	bek	le	di.

	 B)	 Müş	te	ri	ler,	kah	ve	yi	dol	dur	du.

	 C)	 Er	han,	oy	na	dı	ğı	pu	lu	şak	lat	tı.

	 D)	 Kar	deş	le	r	hep	vaz	ge	çil	mez	dir.

9) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de öge le re ayır
ma da yan lış lık ya pıl mış tır?

	 A)	 Du	va	ra	asıl	mış	/	es	ki	bir	fo	toğ	raf	tır	/	ha	yat.

	 B)	 O	ya	şa	dı	ğı	sü	re	ce	/	ben	/	ök	süz	/	sa	yıl	mam.

	 C)	 Sa	na	tın	ve	ha	ya	tın	pa	ti	ka	la	rın	da	/	ge	zin	dim.

	 D)	 O	/	ba	zı	la	rı	nın	ha	ta	la	rı	na	/	göz	yu	mar	dı.

10) Aşa ğı da ki cümlelerin hangisinde zarf tüm  le ci 
vur  gu la nmış tır?

 

	 A)	 Sonunda	her	şeyi	anlatmaya	karar	verdi.

	 B)	 Sıkıntısını	 anlatabileceği	 bir	 arkadaşı	 bile	
yoktu.

	 C)	 Verdiği	yanıtları	birer	birer	kontrol	etti.

	 D)	 Geldiğinden	beri	arka	odadan	çıkmadı.

11) Aşa ğı da ki so ru cüm le le rin den han gi si do lay lı 
tüm le ci bul dur ma ya yö ne lik tir?

	 A)	 İs	tek	le	ri	ni	zi	ne	den	açık	ça	be	lirt	mi	yor	su	nuz?

	 B)	 Bun	lar	dan	han	gi	si	ni	da	ha	çok	be	ğen	din?

	 C)	 Se	ni	 ik	na	ede	bil	mek	için	ne	söy	le	mem	ge	re
ki	yor?

	 D)	 Bu	söz	le	ri	kim	den	duy	ma	yı	ter	cih	eder	din?

12) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf tüm le ci 
yok tur?

	 A)	 Kı	sa	sü	re	de	önem	li	ba	şa	rı	lar	el	de	et	tik.

	 B)	 Uzak	lar	dan	in	ce	bir	ses	ge	li	yor	du.

	 C)	 Ço	cuk	la	rı	son	iş	ol	duk	ça	yor	muş	tu.

	 D)	 Dı	şa	rı	da	olan	la	rı	he	ye	can	la	sey	re	di	yor	du.

13) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de do lay lı tüm leç 
vur gu lan mış tır?

	 A)	 Onur’la	dün	ak	şam	si	ne	ma	da	kar	şı	laş	tık.
	 B)	 He	ye	can	dan	eli	aya	ğı	na	do	laş	tı.
	 C)	 Bu	haf	ta	so	nu	oda	mı	te	miz	le	me	li	yim.
	 D)	 Bi	zi,	or	tak	bir	ar	ka	da	şı	mız	ta	nış	tır	mış	tı.

14) “Bir	den	ka	pan	dı	bir	bi	ri	ar	dın	ca	per	de	ler.” cüm le
si nin öge sı ra la nı şı aşa ğı da ki ler den han gi si
dir?

	 A)	 Zarf	tüm	le	ci	–	Yük	lem	–	Zarf	tüm	le	ci	–	Öz	ne

	 B)	 Zarf	tüm	le	ci	–	Yük	lem	–	Öz	ne

	 C)	 Zarf	tüm	le	ci	–	Yük	lem	–	Öz	ne	–	Nes	ne

	 D)	 Nes	ne	–	Yük	lem	–	Öz	ne	–	Zarf	tüm	le	ci
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CÜMLENİN ÖGELERİ

➤  YAPI VE BİÇİM BİLGİSİ

1. 

Kardeşim hiçbir zaman büyüklerine 
karşı gelmez.

 Bu cümlede altı çizili sözcüğe sorulacak soru
lardan hangisinin yanıtı yoktur?

	 A)	 Ne	zaman?	 B)	Kime?

	 C)	 Kim?	 D)	Niçin?

2. •	Ne	zaman?

	 •	Kimi?

	 •	Nerede?

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla yu
karıdaki soruların yanıtı vardır?

	 A)	 Akşamleyin	babamla	bu	konuyu	konuştuk.

	 B)	 Geçen	yıl	yüzme	kursuna	giderdim.

	 C)	 Dün	sabah	arkadaşımı	parkta	gördüm.

	 D)	 Sınava	kadar	hepimiz	çok	çalışmalıyız.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme soru
lan “Neyi?” sorusunun yanıtı yoktur?

	 A)	 Bu	kalemi	yerde	gördüm.

	 B)	 Sen	de	biraz	yardımcı	ol.

	 C)	 Yalnız	başına	ağaçları	suladı.

	 D)	 Çantasını	akşamdan	hazırladı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, 
eylemi gerçekleştireni karşılamaktadır?

 A) Cep	telefonu	ile	oynuyordu.

	 B)	 Bu	konuyu	babama	soracağım.

 C) Öğretmenimiz,	ödevleri	kontrol	etti.

 D) Annem	için	güzel	bir	hediye	aldım.

5. 

Kirli çamaşırları sepete koydu.1

Yazı yazarken sözlük kullanırım.2

Eve varınca bizi arayın.3

Hakan’ı gezerken gördüm.4

 

Numaralandırılmış cümleler hakkında aşağıda
kilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 1	numaralı	cümlede	eyleme	sorulacak	“Niçin?”	
sorusunun	cevabı	vardır.

	 B)	 2	numaralı	cümlede	eyleme	sorulacak	“Ne?”	
sorusunun	cevabı	vardır.

	 C)	 3	 numaralı	 cümlede	 eyleme	 sorulacak	 “Ne	
zaman?”	sorusunun	cevabı	vardır.

	 D)	 4	numaralı	cümlede	eyleme	sorulacak	“Kimi?”	
sorusunun	cevabı	vardır.
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme soru
lan “Nasıl?” sorusunun cevabı vardır?

	 A)	 Elindekileri	usulca	masaya	bıraktı.

	 B)	 Parkta	bir	saat	boyunca	yürüyüş	yaptık.

	 C)	 Günlerce	başım	ağrıdı.

	 D)	 Teyzemi	çok	severim.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin ne
rede gerçekleştiği belli değildir?

	 A)	 Ödevlerimi	kütüphanede	yaptım.

	 B)	 Çantasını	aldığı	gibi	sınıftan	çıktı.

	 C)	 Yemek	masasını	birlikte	hazırladık.

	 D)	 Bu	filmi	sinemada	izlemiştim.

8. 

Geçen hafta okulun karşısında bir 
kırtasiye açıldı.

 

Bu cümlenin eylemine aşağıdaki sorulardan 
hangisi sorulursa yanıt alınamaz?

	 A)	 Nerede?	 B)	Ne?

	 C)	 Nasıl?	 D)	Ne	zaman?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme soru
lan “Nereden?” sorusuna cevap alamayız?

	 A)	 Çantasından	bir	kitap	çıkardı.

	 B)	 Özge’yi	çocukluğumdan	beri	tanırım.

	 C)	 Yemeğini	bitirmeden	sofradan	kalktı.

	 D)	 Oyuncakçıdan	kardeşim	için	oyuncak	aldık.

10. 

Sınıfın kapısını açık bırak-
mamalısınız.

 

 Bu cümledeki altı çizili söz, hangi sorunun ya
nıtıdır?

	 A)	 Neyi?	 B)	Nereye?

	 C)	 Nasıl?	 D)	Kim?

11. 

Memleketini, tatilde olduğu için çok özlemişti. 

Bu cümlede, sırasıyla hangi soruların yanıtları 
vardır?

	 A)	 Nereye,	nasıl,	niçin?

	 B)	 Niçin,	ne	kadar,	nasıl?

	 C)	 Kimi,	ne	kadar,	niçin?

	 D)	 Neyi,	niçin,	ne	kadar?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme yö
neltilen “Niçin?” sorusunun cevabı vardır? 

 A)	 Pencereden	bize	el	salladı.

	 B)	 Bu	çantayı	dün	aldık.

	 C)	 Elindeki	paket	çok	ağırdı.

	 D)	 Oyun	oynamak	istediği	için	dışarı	çıktı.
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1. 

Bundan sonra eve geç kalmayacak-

sın.

 Bu cümledeki altı çizili söz, hangi sorunun ya
nıtıdır?

 A)	Nasıl?	 	 B)	Nereye?

	 C)	Ne	zaman?	 	 D)	Kim?

2. Babam, geçen hafta
Bursa’ya gitmişti.

 

 Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin 
yanıtı yoktur?

 A)	Ne	zaman?	 	 B)	Nereye?

	 C)	Kim?	 	 D)	Nasıl?

3. 
Akşam olunca hepimizi
bir hüzün kaplardı.

 

 Bu cümlede, sırasıyla hangi soruların yanıtları 
vardır?

 A)	 Nasıl,	neyi,	nerede?

	 B)	 Ne	zaman,	kimi,	ne?

	 C)	 Nerede,	kimi,	ne?

	 D)	 Ne	zaman,	kime,	nasıl?

4. •	Kim?	
 •	Nerede?	
 •	Neyi?
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırasıyla yu

karıdaki soruların yanıtı vardır?

 A)	 Bu	mevsimde	selvi	ağaçları	yapraklarını	döker.

	 B)	 Annesi	burada	olmadığı	için	kendisi	de	gelme-
di.

	 C)	 Barış,	kütüphanede	ödevini	yapıyordu.

	 D)	 Kardeşim	okula	gitmemek	için	bahaneler	uy-
duruyordu.

5. Güzel düşünen insanlar,hayatta hep 
güzelliklerle karşılaşır.

 Bu cümlede hangi sorunun yanıtı vardır?

 A)	Ne?	 	 B)	Kim?

	 C)	Nereye?	 	 D)	Niçin?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme soru
lan "Ne?" sorusunun yanıtı yoktur?

 A)	 Ömer,	sıkılınca	dışarı	çıktı.

	 B)	 Masanın	üzerinde	bir	vazo	var.

	 C)	 Filmimiz	20.30'da	başlayacak.

	 D)	 Tatlı	söz,	kapalı	kapıları	açan	bir	anahtardır.


