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 Sevgili öğrenciler,

 Sizler için yepyeni ve orijinal bir kitap hazırladık.

 Malumunuzdur ki TYT (Temel Yeterlilik Testi) seçeceğiniz bölümde 

önemli  bir aşamadır. Türkçe de bu testteki en etkili bölümdür. İyi bir dil bilgisi 

ve okuduğunu anlayıp yorumlama bu yolda işinizi çok kolaylaştıracaktır. Nitekim 

okuduğunu anlayan biri diğer branşlarda da zorlanmayacaktır.

 ÖSYM’nin sorduğu soruları yıllara göre analiz ederek bütün soru tiplerini 

sizlere sunmaya gayret gösterdik.

 Testleri “Öğreten, Keşfettiren, Ayırt Edici ve MFTS Tarzı” olarak bölümlere 

ayırdık. “Öğreten” test ile temel bilgileri, “Keşfettiren” test ile öğrendiklerinizi 

pekiştirmenizi  “Ayırt Edici” test ile düşünme becerilerinizi geliştirmenizi en 

nihayetinde “MFTS Tarzı” ile bakış açınızı değiştirmenizi ve ÖSYM soru tiplerini 

konu sonlarında görmenizi hedefledik. 

 

 Görsel yorumlama sorularıyla kitaba renk kattık.

 

 Eserin size fayda sağlayacağını umuyor, sizlere başarılar diliyoruz.

 Türk Dili ve Edebiyatı Yayın Kurulu
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Mehmet Akif ERSOY

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
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Mustafa Kemal ATATÜRK
Başöğretmen

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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SÖZCÜKTE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkmak” söz-
cüğü “yapılmak, yürümek” anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Bu iş yerinde işler erkenden çıkmaz.

B) Bu araştırmadan istenilen sonuç çıkmadı.

C) Evin karanlık bölümünden bir anda çıktı.

D) Bu odanın tadilatı bize on milyara çıktı.

E) Sabahın erken saatlerinde sokağa çıktı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması 
yapılmamıştır?

A) Avrupa, yaşanan her şeye rağmen göç dalga-
sını engelleyemiyordu.

B) Garson işe gelemeyeceğini iş yerine bildirdi.

C) Okuldan izin almadan bütün hafta spor etkin-
liklerine katıldılar.

D) Öğretmen bugün derse biraz geç kalacağını 
bildirdi.

E) “Mülksüzler” romanı birkaç saatte hemen oku-
nup bitecek bir eserdi.

3. Maile Meloy’un öykülerinden uyarlanan yaşa-
mın içinden damıtılarak alınan psikolojik dram, 
Kuzeybatı Amerika’da yaşayan, farklı sınıflara ait 
dört kadının içsel yolculuklarını gerçekçi, etkileyici 
ve yalın bir anlatımla vurguluyor.

 Yukarıdaki parçada geçen “yaşamın içinden da-
mıtılarak alınmak” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekliğin dışında bir kurgu yaratmak

B) Öykülere yeni anlamlar yüklemek

C) Yaşanan gerçeklikler içinden seçmek

D) Yaşamın eğlenceli yönleriyle ilgilenmek

E) En ince ayrıntısına kadar incelemek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama 
yapılmıştır?

A) Hayat damla damla akıyor avuçlarımdan.

B) Sonbaharın ilk günlerinde sıcacık bir hava 
vardı.

C) Yapraklar sararmaya başlayınca yaz bitmiştir 
artık.

D) Sessiz sokakların birinde umarsızca yürüyordu.

E) Sokak kedileri aç kalmasın diye barınak yap-
mıştı.

5. I. Sonbaharla birlikte havalar iyiden iyiye soğu-
maya başladı.

 II. Özel bir okul için olsa olsa birkaç bin lira bula-
bilirdi.

 III.  Havalar yavaş yavaş istenilen sıcaklık değer-
lerine ulaşacak.

 IV.  Kişi bazı sorunları üstünkörü çözmek isterse 
başarıyı yakalayamaz. 

 V.  Çalakalem yazılarının merkezinde, yöre insa-
nının yaşayışı vardı.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çi-
zili sözcüklerden hangisi yakın anlamlıdır?

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

 D) IV ve V E) I ve V

6. Ünlü ressamımız, tablolarım duygularımın ayna-
sıdır, diyor. Ona belli ---- katılıyorum. Zaten ger-
çekler ---- süzgecinden geçtiğinde çiçek açar.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) kapsamda - aklın

B) miktarda - hayatın

C) ölçüde - duygu

D) dönemde - yaşamın

E) oranda - kişinin

TÜRKÇE  SORU BANKASI
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7. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı yolla 
oluşturulmuştur?

A) Denizin karşı yakasında irili ufaklı birçok ada-
cık vardı.

B) Roman karakteri er geç yazarın hayallerini 
yansıtacak.

C) Kitap aşağı yukarı istenilen satış rakamlarına 
ulaştı.

D) Öğretmenin verdiği tüm görevleri az çok yeri-
ne getirmişti.

E) Bu kitapta yalan yanlış birçok tanımla karşıla-
şırsınız.

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek 
hem de mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Son pişmanlık fayda etmez.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Mum dibine ışık vermez.

D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

E) Damlaya damlaya göl olur.

9. Dilimizde akıl sözcüğünün kullanımı oldukça

 yaygındır. Bir kimsenin aklına gelmeyen bir

 çarenin başka birinin aklına gelmesi için

 akıl  akıldan üstündür deyimi, danışmak, görüş
            I
 almak  için akıl almak deyimi, önlem ve çareyi
      II
 zamanında düşünmek akıl etmek deyimi, şuurunu
          III
 kaybetmek, delirmek için aklı çıkmak deyimi, 
               IV
 düşünceyi belli bir konu ve sorun üzerinde

 toplayamamak anlamında  ise aklı dağılmak
            V
 deyimi kullanılır. 

     Yukarıdaki parçada geçen numaralanmış söz 
öbeklerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

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

10. Binlerce nükteyi ---- getiren bu ilgi çekici kitap, 
edebiyat tarihimizin ---- renkli bir cephesine ışık 
tutmaktadır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) dile - bilinen

B) derleyip - bilindik 

C) toparlayıp - popüler 

D) bir araya - az bilinen

E) akla - siyah

11. ---- öğrendim ki bağırıp çağırmana gerek yok, se-
sini duyurmak için bir ---- yeter.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) çok geç olmadan - çığlık

B) son zamanlarda - sözcük 

C) yıllar sonra - fısıltı

D) hiç değilse - suskunluk

E) suskunluğunda - bağırtın

12. Büyüdükçe çocuğun

 bağımsızlık gereksinimi (özgürlük isteği)
             I
 kuvvetlenir. Kendi sınırlarını (yaşam alanını)
           II
 ve gücünü keşfetme çabası içine girer. Kendi

 yaşamının kaptanı olmak ister. Bu istek özellikle

 ergenlik çağında zirveye çıkar. (en üst seviyeye)
             III
 Birçok ana-baba, çocuklarının kendi

 yaşamının kaptanı (yön vericisi) olma isteğini
       IV
 anlamaz. Ya da anlamak istemez (kabullenmemek)
          V
 ve bu yaşlarda çocuklarıyla büyük çatışmalar

 içine girerler.

 Bu parçada numaralanmış sözlerin hangi-
si, ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca 
uyuşmamaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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SÖZCÜKTE ANLAM
TEST 2

1-A 2-E 3-C 4-A 5-D 6-C
7-E 8-A 9-D 10-D 11-C 12-B

SÖZCÜKTE ANLAM
ÖĞRETEN TEST 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cükler deyim olarak kullanılmamıştır?

A) Uzun uğraşlar sonucu bir haftada kazdığı ku-
yuya kendi düştü.

B) Ağzını kiraya vermiş gibi düşüncelerini hiçbir 
zaman belli etmiyordu.

C) Teslim olan düşmanlarına aman vererek hep-
sini evlerine yolladı.

D) Son günlerde işi ağırdan alıyor bir türlü isteni-
len randımanı vermiyordu.

E) Çocuk kimseyi alttan almıyor, o da bu duruma 
içten içe sinirleniyordu.

2. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıy-
la birlikte kullanılmamıştır?

A) Farkında olmadan, istemeden pot kırmış; bal-
tayı taşa vurmuştu.

B) Bu işlerle boşuna uğraşıyor, adeta havanda 
su dövüyordu.

C) Oldukça yoksulluk çekiyor, aç susuz kalmış, 
sokakta dolaşıyordu.

D) Onun gibi terbiyeli biri bile bin dereden su ge-
tirir karşısındakini kandırırdı.

E) Paralar su gibi harcanıyor, ay sonu gelmeden 
maaşın hayalini kuruyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Ekim ayının gelmesiyle beraber tiyatro, perde-
lerini araladı. 

B) Hocanın tahtaya çizdiği doğruları aynı şekilde 
defterimize geçirmemiz istendi.

C) Tüplerden birini elimden aldı ve tüm sınıfın kor-
ku dolu bakışları arasında sıvıları karıştırdı.

D) Dördün katlarını ezberleyebilmem tam iki gü-
nümü almıştı.

E) Duvardaki boşluğu küçük bir kâğıt parçasıyla 
kapatmışlardı.

4. I.  Karşı arsada yapılan yeni bina tam üç yüz mil-
yara çıktı.

 II.  Başından beri okulumuzun durumuyla alakalı 
gazetelerde haberler çıkıyordu.

 III.  Bu kadar kumaştan bir takım elbise çıkar mı 
acaba?

 IV.  Evin çatı katını çıkmadan yağmur yağmaya ve 
hava soğumaya başladı.

 V.  Üstteki komşuya çıkarken hırsız ile göz göze 
geldik.

 Yukarıdaki cümlelerde “çıkmak” kelimesi kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “özgünlüğü 
olmayan” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Sermaye toplama çalışmalarımız için on dört 
yeni elemana ihtiyacımız vardı.

B) Sanıldığının aksine aklı fikri çalışmakta olan, 
işten kaçmayan bir insandı Seyfi. 

C) Kararımızın doğru olduğunu bir yıllık kârı üç 
ayda yapmamız sayesinde anladık.

D) Bana bir daha böyle orta malı fikirlerle gelme-
ni istemiyorum.

E) Karadeniz civarındaki köylerin tamamında in-
sanları hayata bağlayan manzaralar vardır.

6. Aşağıdaki durumlardan hangisi “yorgunluğunu 
almak” deyiminin anlamıyla uyuşmamaktadır?

A) Akşam mesaisinde fabrikaya gelen arkadaş-
lar biraz dinlenmemizi sağladı.

B) Sizlere yardımcı olacağız ve hepinizin tek tek 
rahat etmesine çalışacağız.

C) Dünkü konuşmamızdan sonra kafamdaki tüm 
sorunları bir kenara bırakmayı başardım.

D) Turnuvanın üçüncü etabında koçumuz bizleri 
kenara çekip hepimize soluk aldırdı.

E) Günlük işlerde çalışmasını yasaklayarak as-
lında annemin rahat etmesini de sağladı.
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7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “zihni yoran 
sorunlarla sürekli uğraşmak” anlamında bir de-
yim kullanılmıştır?

A) Toplantı salonunda belli bir süre tartıştıktan 
sonra her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı.

B) Kafasını dinlendirmek için en yakın arkada-
şıyla bir haftalığına Muğla’ya kaçmayı düşü-
nüyordu.

C) Çocuk babasının yanına geldiğinden beri kafa 
şişirmekten başka hiçbir şey yapmıyordu.

D) Günlerden beri kafa eskitiyoruz ama hâlen şir-
ketin bu en büyük problemini çözemedik.

E) Matematik sorularını formül kullanmadan çöz-
düğünü iddia eden çocuk aslında kafa ütüle-
mekten başka bir şey yapmıyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Savaş meydanlarında çocuk katleden bu in-
sanın şimdi sahnelerde parlatılıyor oluşudur 
trajik olan.

B) Ne kendi biriktirdiği parasından ne de kardeşi-
ninkinden bir zırnık bile koklatmıyordu kimseye.

C) Yolculuğumuz esnasında sıra dışı manzarala-
ra şahit olmuş ve bunlardan çok etkilenmiştik.

D) Bitkileri sularken onlara bir anne şefkatiyle 
yaklaşması hepimizin ruhunu okşuyordu.

E) Bu köyde kara haberler hemen duyulur, güzel 
hadiseleri öğrenmek ise emek ister.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurmak” keli-
mesi “aklına koymak” anlamında kullanılmıştır? 

A) O gitmeyi bir kez kurdu mu bir daha hiç kimse 
onu yolundan vazgeçiremez!

B) Çirkin yapıları perdeleyecek güzel yapılar ve 
meydanlar kurmamız gerek.

C) Kurduğumuz sofraya ve duyurduğumuz dave-
te yaklaşık olarak yirmi kişi katıldı.

D) Annem, babamın söylediği sözleri kendi ken-
dine kurdu da kurdu.

E) Teyzemler her sene köylerinde toplanır ve el 
birliğiyle turşu kurarlar.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi so-
yut anlamda kullanılmamıştır?

A) Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmezseniz iyi 
bir şair olabilirsiniz. 

B) Anne, baba olmak her şeyden önce sınırsız 
bir özveri gerektirir.

C) İyi bir altyapı kadar sağlam bir bilgi de gerek-
lidir öğretmenlikte.

D) Edebiyatçı için sözcüğün değeri neyse müzis-
yen için de ses odur.

E) Hayatım boyunca hiç bu kadar korku duydu-
ğumu hatırlamıyorum.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma 
sözcük kullanılmamıştır?

A) Radyodan gelen cızırtıyı ne ben ne de araba-
yı götürdüğüm usta halledebilmişti.

B) Çocukların kendi aralarında fısıldaşmaları 
tüm misafirleri meraklandırmıştı.

C) Gittiğimiz dağ köyünde sabahları uyandığı-
mızda ilk önce öten kuşları duyuyorduk.

D) Gece duyduğumuz gürültüyle birlikte yatakla-
rımızdan fırlayıp ne olduğuna baktık.

E) Deprem olmadan dakikalar önce köpeklerin 
havlamasını duyduk ve evden çıktık.

12. Aşağıdakilerden hangisinde ikilemenin cümle-
ye kattığı anlam ötekilerden faklıdır?

A) Okulun üst katındaki kütüphanede aşağı yu-
karı iki saat geçirmiştik.

B) Karşıya yeni açılan kolejde olsa olsa üç yüz 
kadar öğrenci vardır.

C) İşten atıldığında alacağın tazminat etse etse 
yirmi bin lira.

D) Marketten aldığımız tüm bu malzemeler tutsa 
tutsa bin lira tutar.

E) Zümreden gelen görevlerin tamamlanması 
çok çok iki gün sürer.
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “anne” keli-
mesi özel anlamda kullanılmıştır?

A) Anne, sadece kendi evladına değil tüm çocuk-
lara şefkatle yaklaşmayı başaran kişidir.

B) Bana göre anne, kendi hayatından feragat 
edebilen dünyadaki yegâne insandır.

C) Genç anne, yakınlardaki pazarda çocuğunu 
kaybettiğini söyleyip insanlardan yardım isti-
yordu.

D) Anne, evladı için hayatını tehlikeye atmakta 
bir saniye bile tereddüt göstermeyen biridir.

E) Günümüzdeki anne, bundan yüz yıl önceki 
annelere göre çok daha şanslı ve imkân sahi-
bidir.

2. Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem 
de mecaz anlamlı bir söz öbeği kullanılmıştır?

A) Hayallerinizdeki doruğa tırmanabilmek için 
sıkı bir çalışma ve disiplin içinde olmalısınız!

B) Yardım istediğimiz her seferinde bin dereden 
su getirip yakasını kurtarmaya bakardı.

C) Fiyatların bu denli düşük seviyelerde olması 
hükümetin doğru politikaları sayesindedir. 

D) Her ders sakız çiğnemesi, uyarı almasına ve 
sonunda da disipline gitmesine neden oldu.

E) Gece vakti düdük çalarak sokaktan geçen 
bekçiler mahalleliye güven vermeye başladı.

3. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türe-
miş bir eylem vardır?

A) Bina bodrumlarında ve yangın merdiveninde 
eşya bulundurulmaması ile ilgili kurallar ev sa-
hiplerine tebliğ edildi. 

B) Ülkemizde her üç haneden ikisi artık sigorta 
şirketleri sayesinde güvence altına alındı.

C) Yıldızların muhteşem görüntüsünü izleyebil-
mek için öncelikli olarak ışık kirliliğinin bulun-
madığı bir yer seçilmelidir. 

D) Televizyondaki bir programa çıkan orta yaşlar-
daki adam hayvan taklidi yapıyor ve âdeta 
gerçek kedi gibi miyavlıyordu.

E) Finans uzmanlarına göre son beş yıldır görü-
len ekonomik durgunluk özellikle küçük esna-
fı bitme noktasına getirmiş durumda.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili 
sözcük terim anlam taşımamaktadır?

A) Romanda anlatım yöntemleri belirlenirken 
okuyucu kitlesinin oluşturduğu bütün de göz 
önüne alınmalıdır.

B) Hiçbir eğitim veya ders almadan beste yapa-
bileceğine inanan sözde sanatçılar var bu ül-
kede.

C) Kale önünde topla buluşan futbolcu, hiç dü-
şünmeden yarım bir voleyle golü bulmayı ve 
takımını öne geçirmeyi başardı.

D) Oyun içerisinde kullandığımız tüm kostümleri 
ve dekorları ayarlamak yeni bulduğumuz ele-
manın işiydi.

E) Şiirlerini oluştururken kendi fikirlerini taşıma-
yan insanlara sataşır ve açıkçası bu alışkanlı-
ğında biraz da ölçüyü kaçırdığı olurdu. 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut an-
lamlı bir sözcük soyut anlam oluşturacak şe-
kilde kullanılmıştır?

A) Marketten aldığımız malzemelerin hepsini içi 
görünmeyen poşetlere doldurup ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırdık. 

B) Saatlerce çalışıp çabaladıktan sonra belediye 
başkanıyla görüşmeye fırsat bulabildik, dertle-
rimizi ona tek tek anlattık.

C) Telefonlarımı açmamasını da anlayabilirdim 
ama bir gün boyunca kendisinden haber al-
mamı engelleyince aramızdaki tüm bağ kopu-
verdi.

D) Parasız yatılı sınavlarına girebilmek için gere-
ken evrakları temin ettik, dosyaladık ve gerek-
li yerlere ulaşmasını sağladık. 

E) Tamirat esnasında binada bulunmamamız ge-
rektiğini, istersek kalabileceğimiz uygun bir 
yer ayarlayabileceklerini söylediler. 
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6. “Saf” kelimesi aşağıdaki sözcüklerin hangisin-
de “katıksız, arı” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu kadar eğitime rağmen çocuğun nasıl hâlâ 
böyle saf kalabildiğine akıl sır erdiremedim 
doğrusu.

B) Konuyu anlamak, sorularını çözmek, iyi bir 
yere yerleşmek saf okumakla olacak bir iş de-
ğil!

C) Tatilde gezme fırsatı bulduğumuz bu tarihi yapı-
da tüm kapı kolları ve çeşmeler saf altındandı.

D) Bu adamın artık saf saf sorular sormaktan 
vazgeçmesi gerektiği kanısındayım.

E) Camiye girdiğimizde bayramın da verdiği coş-
kuyla tüm saflardaki insan sayısı artmıştı.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişileştir-
me yoktur?

A) Gittiğin günden beri odan, eşyaların, tüm ki-
tapların hüzün içerisinde bekliyordu gelmeni.

B) Apartmanın garajından çalınan son model 
araba ara sokaklarda sessizce ilerliyordu.

C) Bu mahallede gördüğüm tüm ağaçlar, beton 
yığınları arasında kaldıkları için tedirgindi.

D) Ceviz ağacının yeni yerinden rahatsız olduğu-
nu anlamak için botanikçi olmak gerekmiyordu.

E) Şehir meydanına dikilen eser kendini beğen-
miş bir duruşla önünden gelip geçenleri se-
lamlıyordu.

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri 
arasında genelden özele doğru gidilmemiştir?

A) Sanatçı dediğimiz insanlar birer şair veya ya-
zar olmaktan ziyade yol gösteren birer meşa-
ledir.

B) Çocuklar apartmana büyük bir neşeyle girdiler 
ve hediyelerini bulmak için daireyi aradılar.

C) Bu hafta vizyona giren film tüm dünyada ses 
getirdiği gibi Türkiye’nin de beğenisini kazandı.

D) Çalıkuşu eseri bugüne kadar okuduğum tüm 
romanlar arasında ilgimi en çok çeken kitaptı.

E) Sınıftaki çocuklara sevdikleri sporu sordu-
ğumda hemen hemen hepsi futbol cevabını 
verdi.

9. Aşağıdaki cümlelerde verilen ikilemelerden 
hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklı-
dır?

A) Üst komşumuz, yeni evine taşındıktan sonra 
kalan tek tük eşyasını da bodruma bıraktı.

B) Ufak tefek sorunları çözebilmek için kurumu-
muza gönderildiğini söyledi müfettiş. 

C) Dün kiraladığımız arabayla eğri büğrü yollar-
dan geçip gitmek istediğimiz köye vardık.

D) Yıllardır kullanılmayan apartman dairesinde 
her yeri delik deşik olmuş eşyalar çıktı.

E) Sokaktaki çocukların hepsinin üzerinde eski 
püskü kıyafetler vardı.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “yeni” sözcüğü 
ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yeni gömleğimi giymek için önemli bir toplantı 
veya etkinlik olmasını bekliyorum.

B) Bütün yeni daireleri satmışlardı; ellerinde sa-
dece on yıllık, harap evler kalmıştı.

C) Oğluna aldığı yeni bilgisayarı göstermek için 
birkaç saat daha beklemesi gerekiyordu. 

D) Böylesine yeni fikirlere kapımız her zaman 
açıktır. Bunu aklınızdan çıkarmamanızı isteriz.

E) Kardeşim, gittiği müzik kursunun girişinde yeni 
ve pırıl pırıl bir piyano gördü ve çok etkilendi.

11. (I) Babamın sürekli doktora git dediğimiz ama git-
mediği bir sorunu var: horultu. (II) Fokur fokur kay-
nayan bir çaydanlık gibi horul horul horuldayan bir 
babam var. (III) Bazen geceleri sesten uyanıp pat-
layacak gibi oluyorum. (IV) Bazen dayanamayıp 
yanına gidince kafasının yanında parmaklarımı 
şaklatıyorum. (V) Bazen de musluğu açıp şırıl şırıl 
onun sesini dinliyorum.

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde yansıma anlamında kullanılan söz-
cük yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. Son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla

 filizlendiği söylenebilir. J. K. Rowling’in Harry Potter
        I
 kitaplarıyla canlanan ve S. Meyer’in Alacakaranlık
     II
 serisinin, kelimenin tam anlamıyla parlattığı
               III
 kahramanlarla devam eden süreç, özellikle S.

 Collins’in Açlık Oyunları’yla taçlandırdığı yoldan
       IV
 ilerliyor. Bu süre yüksek bütçeli ve beyaz perdenin

 genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama filmlerin

 etkisi inanılmaz...
          V

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmamıştır?

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

2. I.  Fillerin Asya fili ve Afrika fili olmak üzere iki 
türü bilinmektedir.

 II.  Türkiye’de ilk kez fil doğumuna ev sahipliği ya-
pan şehir İzmir’dir. 

 III.  Afrika ülkelerinde her yıl ölen fillerin sayısı do-
ğan fillerin sayısını geçti.

 IV.  Tanzanya’da sadece son üç yıl içinde fil nüfu-
su yüzde 42 oranında azaldı.

 V.  Bengal eyaletinde bulunan bir köy fil tarafın-
dan yerle bir edildi.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin genel-
den özele sıralanışı aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir?

A)  I – III – II – IV – V

B)  I – III – IV – II – V

C)  III – I – V – IV – II

D)  III – V – I – IV – II

E)  V – III – IV – II – I

3. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme, cümlede 
nitel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Büyük küçük minderleri koltuğun üzerine sı-
rayla dizdi.

B) Elindeki çiçekleri deste deste önüme attı.

C) Etrafımda güçlü kuvvetli insan neredeyse kal-
madı.

D) İrili ufaklı deniz kabuklarını toplayarak evinde-
ki kavanoza koydu.

E) Ağır ağır poşetleri taşıdığı için her gün beli ağ-
rıyor.

4. I.  Her gün aynı yemeği yemekten usandım artık.

 II.  Durmadan, yılmadan çalışmak büyük bir er-
demdir.

 III.  Eleştirmenlerin ön yargılı tavırlarından sıkıl-
mamak elde değil.

 IV.  Medeni insanlar kendini edasıyla belli eder.

 V.  İlkel toplumlar da sanat yaparak düşüncelerini 
ifade ettiler.

 Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam ilişkisi 
yönünden eşleştirildiğinde hangisi dışarıda 
kalır?

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

5.  Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması (me-
cazımürsel) vardır?

A) Yurt dışına giden başarılı öğrencilerimiz, ken-
di ülkelerine dönsün isteriz.

B) Yaşanan sorunlar nedeniyle genç beyinler, ça-
lışma ortamı bulamıyor.

C) Teknolojik ve ekonomik yetersizlik nedeniyle 
insanlar gelişmelere ayak uyduramıyor.

D) Uygunsuz davranış, önemsenmeme arkada-
şıyla olan ilişkisini yıpratmıştı.

E) Var olan ile olmayanı ayırt etmek için düşün-
mek yeterlidir.
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6.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nitel 
anlam taşımaktadır?

A) Arkadaşıyla daha yakın olabilmek için uzun 
bir yol yürürdü.

B) Yaptığı işten güzel para kazandıklarını söyle-
diler.

C) Evlerinin geniş odaları, uzun koridorları vardı.

D) Çocuk parkı, yüksek binaların arasında kal-
mış.

E) Sırtındaki ağır yükle zar zor ilerliyordu.

7. (I) Kitapların kokusu bir başka güzeldir. (II) İnsanı 
rahatsız etmeyen aksine mutlu eden bir kokudur. 
(III) Bazıları her ne kadar ağır bir koku olduğu-
nu söylese de kitabın her hali güzeldir bence.

 (IV) Zaten kitabın kokusundan rahatsız olanlar, ki-
tabı okumaktan da nasibini alamayan insanlardır. 
(V) Kitap, insanlar için değerli olmalıdır ki bizler de 
değerli olalım.

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-
lamlı bir sözcük kullanılmıştır?

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

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut an-
lamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Konuşarak bütün sorunları çözebilirsiniz.

B) Çalışan insanlara o gözle bakman yanlış.

C) Sınav konusunda ciddi şüphelerim var.

D) Bize sormadan gidip patronla konuşmamalıy-
dın.

E) Büyük çiftlikte çalışan işçiler paralarını istedi.

9. Delilik gençliğin dostu, akıllılık yaşlılığın süsü.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerde görülen 
anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde var-
dır?

A) Hepimiz pasif yaşantılarımızın aktif üyeleri de-
ğil miyiz?

B) Leb demeden leblebiyi anlayan öğrencilerim 
olduğu için çok mutluyum. 

C) İçimizde nelerin olduğunu anlatabilsek keşke.

D) Cirit, yüzyıldan fazla bir tarihe sahiptir.

E) Gecenin karanlığında ruhum bir yıldız bekli-
yor.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamca 
birbirine yakın sözcükler vardır?

A) Sevgi paylaştıkça büyür ve bir anlam kazanır.

B) Dürüst olabilmek için doğru tavırları takınmak 
gerekir.

C) Alın çizgileri oluşmaya başladığında güzellik 
kıymetlenir.

D) Disiplinsiz bir çalışma beraberinde başarı ge-
tirmez.

E) Kuşlar, sabah yüzünü gösterdiği anda yuvala-
rından uçarlar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açık-
lamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Kulağı delik kapı komşum, yaptıklarından 
utanmıyordu.

B) Çocuğun doğumuyla gözleri yaşardı, sevinci-
ni gizleyemedi.

C) Bu durumun altında kalamazdı, onunla konuş-
malıydı.

D) Karşımdaki çocuk bana öfkeyle baktı, beni 
korkuttu.

E) Her işi yüzüne gözüne bulaştırır, ona kızma-
ma neden olurdu.
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ÖĞRETEN TEST 4

1. I.  Bir gün gelecek yaşadığımız sorunların elbet 
çözümünü bulacağız.

 II. Çarpım tablosunu ezberlemeden bölme işle-
mini öğrenmeye çalışmak saçmalıktır.

 III.  Kitaplar dünyaya bakış açımızı hem geliştirir 
hem de değiştirir.

 IV.  Dünyayı savaş değil, herkesin birlikte olabile-
ceği barış kurtaracak.

 V.  Söyledikleriyle beni övdü mü yerdi mi anlaya-
madım.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin-
de karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

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

2. I.  Dışarıda müthiş bir kar var.

 II.  Genç kadının elleri soğuktan morarmıştı.

 III.  Kıyafetlerin kirden rengi başkalaşmıştı.

 IV.  Bu pinti adam üç kuruşun hesabını yapar.

 V.  Bu savaşta yıllar önce birçok sivil kaybı ya-
şandı.

 Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ses-
teştir?

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

3. I. Belediyenin yaptığı tüm uyarılara rağmen 
parklardaki lalelere basan insanları görüyo-
ruz.

 II.  Dün akşam yapılan operasyonda polisler, hır-
sızlık yapan gençleri suçüstündeyken bastı. 

 III.  Genç yazar, bu yıl yeni kitabını büyük bir istek 
ve beklentiyle bastığını ifade etti.

 IV.  Akşamları eve yorgun geldiği için yemek yap-
mak yerine ekmeğin içine bir şeyler basıp yer.

 V.  Yollarını ot basmış, çamları yükselip saçakları-
na el atmış olan bu büyük köşkte yaşardı.

 Yukarıdaki cümlelerde geçen “basmak” sözcü-
ğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

4. I.  Dumanlı bir kentin nemli evlerinde hayallerimi 
düşünerek yaşardım, ben.

 II.  Ellerimiz, gökyüzündeki karayı ararken rüya-
larımız, bir oluktan Akdeniz’e akardı.

 III.  Ay, bir ekmek hamuru gibi geceleri gökyüzün-
de yavaş yavaş büyüyordu.

  IV.  Karalama defterlerinin üzerinde bırakılan aşka 
sahip çıkacak biri vardır, elbette.

 V.  İnsan, yeni güller yetiştiremediği sürece nasıl 
gül kokusu almak ister ki?

 Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde somut-
laştırmaya yer verilmiştir?

A) I ve II  B) II ve IV C) III ve V 

 D) I ve III E) I ve IV

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim ak-
tarması kullanılmıştır?

A) Annem, yıllar önce tulumbanın önündeki ya-
lakta çamaşır yıkardı.

B) Hangi dilde yazıldığını anlamadığım bir yazıt 
bulmuştum, o dağlarda.

C) Köklerinden kopmuş ağaçlar, acılarıyla önü-
müzde sıralanırdı.

D) Kavrulmuş susam ve buğday kokardı kentin el 
değmemiş semtleri.

E) Adlarımızı aklında tutmaya çalışma, kitapları-
mızı saklaman yeterlidir. 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili 
söz terim olduğu halde terim anlamının dışın-
da kullanılmıştır?

A) Sizin kayıt altına aldığınız bu şiirleri, kim ya-
yınlayacak?

B) Yaşlandıkça hücrelerin yenilenmesi çok daha 
zor oluyor.

C) Matematikte problemleri çözmenin açısını 
bulmak gerekir.

D) Öğrenciler, oynayacakları oyunun dekorunu 
da hazırladılar.

E) Hastalığının nedeni bu mevsimde türeyen 
bakterilerdi.
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7. I. Evine doğru ağır ağır giderken arkasından 
ona seslendiklerini duydu.

 II.  Taraftarlarımızın hemen hemen stadyuma ge-
leceği haberini aldık.

 III.  Yurt dışına gidecek olan yolcular akın akın 
uçağa binmeye başladılar.

 IV.  Sahile doğru yavaş yavaş ilerlerken karşısına 
küçük bir park çıktı.

 V.  Kentin sokaklarını uzun uzun dolaştıktan son-
ra evine geri döndü.

 Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde iki-
lemeler cümleye aynı anlamı katmıştır?

A) II ve IV B) II ve V  C) II ve III

 D) I ve IV E) I ve III

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, 
birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını 
içermez?

A) Yeni yetme, çelimsiz yazarlara baktığımızda 
leyleğin yuvadan attığı yavru gibidirler ve okur 
çevrelerince pek de ilgi görememektedirler.

B) Ekranlarımızda gördüğümüz birçok tanıdık 
yüzün martaval attıklarını görüyoruz lakin izle-
yiciler, uydurmaya aldırış etmemektedir.

C) Söylenenlere bir türlü ağız, dil vermiyor; başı-
nı önüne eğip kulaklarını kapatarak aldırış et-
meden hep sessiz kalıyordu.

D) Teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasına rağ-
men bazı kesimler elifi görse mertek sanıyor-
lar ve okuma yazmayı bile bilmiyorlar.

E) Özellikle yeni neslin fesat kumkumasına düş-
memesi dikkat çekicidir, yardımlaşmayı davra-
nış haline getirdiklerini görebiliyoruz.

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcük 
benzetme amacı güdülmeden başka bir söz-
cüğün yerine kullanılmıştır?

A) Her sabah başka bahar olsa da ben usandım

    Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım

B) Güç bela bir bilet aldım gişeden

      Yolculuk başladı Haydarpaşa’dan

C) Dadaloğlu’m der ki belim büküldü

      Gözümün cevheri yere döküldü

D) Gönlüm gibi ey name yarda kaldın

      Baş üzre yerin var ham-ı destanda kaldın

E) Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü

      Göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu işin sana birkaç gömlek büyük olduğunu 
fark etmişsindir.

B) Gözlerinin en durgun olduğu yerde küçük ka-
yıklar vardı.

C) Birinin yere düştüğünü gördüğümde elim aya-
ğım çözülür.

D) Sen bunu yazacak bir yüreğe sahip değilsin, 
biliyoruz.

E) Bir ateş düştü bu yüreğe, her gün yanacaktır, 
biliyorum. 

11. Bu gelgitlerden bıktım usandım.

 Yukarıdaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatımın geri kalanını böyle geçirmek iste-
miyorum.

B) Denizden gelen soğuk rüzgâr duvarlara çar-
pıp duruyordu.

C) Canım o kadar yandı ki bir an kendimi kaybet-
tim.

D) Yer ile gök bir araya gelse de seninle kavuş-
mamız imkânsız.

E) Aşk ve nefret arasında boşuna gidip gelmişim 
bunca zaman.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin 
tümü gerçek anlamlıdır?

A) Mutfaktaki eşyaların tamamını temizlemiş; 
bardakları da çamaşır suyuna koymuştu.

B) Ateşli bir tartışmanın içinde kalmış olmak he-
pimizi tedirgin bir havaya soktu.

C) Sınıfın en arkasında oturan çocuk içine kapa-
nık ama başarılı bir öğrenciydi.

D) Bu çirkin davranışlarınla ailendeki ve okulun-
daki kimseyi memnun edemezsin!

E) İnsanların geri düşüncelerine hiçbir zaman ta-
hammül edemez ve tepki gösterirdi.

2. Aşağıdakilerden hangisinde “şişmek” sözcüğü 
“sıkılmak, daralmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Yeni aldığı bisikletinin ön tekerleğini kaldırıma 
çarptığı için lastik balon gibi şişmişti.

B) Yurt dışı gezisiyle ilgili anlattığı sıkıcı, gereksiz 
hikâyeler bir türlü bitmediğinden içimiz şişmişti.

C) Evde yaptığı ekmek hamurunu şişmesi için bir 
beze sarar ve saatlerce bekletirdi.

D) Ağaçtan meyve koparmaya çalıştığı sırada 
saldıran arılar yüzünden yüzü davul gibi şiş-
miş.

E) Dünkü halı saha maçında darbe alan sağ aya-
ğım yaptığım onca tedaviye rağmen şişti.

3. Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlam taşıyan 
altı çizili kelimelerden hangisinin türü farklı-
dır? 

A) Her sorunun bir çözüm yolu, her kapının da 
bir anahtarı vardır. 

B) Öğrencileri ne isterse istesin rahmetli hiçbirini 
kırmazdı.

C) Tatlı bir meltemin esmesiyle beraber aklıma 
eski şiirlerim geldi. 

D) Sanatçılar kuru kalabalıkların peşinden gitme-
yi seçmemelidirler. 

E) Günümüzde neredeyse hiçbir kanalın tadı 
tuzu kalmadı doğrusu. 

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması 
yanlış verilmiştir?

A) İnce eleyip sık dokumak: Çok dikkatli bir bi-
çimde incelemek.

B) Mal canın yongasıdır: Malları, insanların çok 
değerli parçalarıdır. 

C) Ter dökmek: Zor bir mesele üzerinde uğraş-
mak. 

D) İki dirhem bir çekirdek: Açlık ve sefalet içinde 
olmak.

E) Üstüne alınmak: Kendini suçladıklarını san-
mak. 

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir şeye sa-
hip olma hakkı, o eşyayı en iyi kullanan kişiye ait-
tir.” anlamına gelmektedir?

A) At binenin kılıç kuşananındır. 

B) Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever. 

C) Ateş düştüğü yeri yakar. 

D) Mum dibine ışık vermez. 

E) Bir baş soğan tüm kazanı kokutur. 

6. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirilen öge 
cansız bir varlıktır?

A) Yuvanın içerisinde bekleyip duran karıncalar 
artık sabırsızlanmıştı. 

B) Kuşlar kendi aralarındaki şarkıya bütün hay-
vanları davet etti. 

C) Sokağa bırakılan küçük kedi umutla yeni sahi-
bini bekliyordu. 

D) Bahçedeki sincabın az önceki hırsızlığı tavşa-
nı bile utandırmıştı. 

E) Gözlükleri odanın bir tarafında sessizce kade-
rinin ona yaptıklarını izliyordu. 
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7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş

  Akşam gelip konan sabah göç imiş

B) Tırnağın var ise başın kaşı

  Kimseden kimseye vefa yok imiş

C) Bu dünyada istediğimiz gibi gelmedik,

  Bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.

D) Cümleler doğrudur sen doğru isen,

  Doğrular bulunmaz sen eğri isen.

E) Hiç çoban koyunu güder mi dağda

  Olmasa gözleri süt yoğurt yağda.

8. Çocuk annesinin gösterdiği alakadan bunalmıştı.

 Altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakiler-
den hangisinde kullanılmıştır?

A) Bayağı durumlar karşısında insanın yapacak 
pek de bir şeyi yoktur.

B) Kaldırımda yürürken birden önüme bir araba 
çıktı.

C) Üç beyazdan uzak duracaksın: un, şeker, tuz.

D) Yazarın yeni çıkan kitabına okuyucularının il-
gisi büyüktü.

E) Sözcükler kültürün taşıyıcısıdır, derdi sanatçı-
mız.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen du-
rum, “içi içine sığmamak” deyimiyle uyuşma-
maktadır?

A) Çocuk, babasının elindeki oyuncağı görünce 
avuçlarını birbirine vura vura ona koştu.

B) Yerinde duramıyor, ne zaman gelecekler diye 
gözlerini saatten bir an olsun ayıramıyordu.

C) Okullar kapandıktan sonra ailesiyle geziye çı-
kacağı günü iple çekiyordu.

D) Uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de 
söyleyemedikleri için fırsat kolluyordu.

E) Kalabalığın içinde gözleri ona ilişince kalbi ye-
rinden çıkacak gibi atmaya başladı.

10. Yahya Kemal’i şimdi arkadaş defterlerinden oku-
yorum. Bu bana ayrı bir lezzet veriyor. Öteden 
beri ezberimde olan mısraları her yazının şekline 
göre ayrı ayrı çözmeye çalıştıkça onlara başka 
türlü dikkat ediyorum.

 Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi-
nin eş anlamlısı kullanılmamıştır?

A) Tat  B) Dost  C) Biçim

 D) Dize  E) İnşa

11. “Okulu aradığımda kimse cevap vermedi.” 

 Cümlesindeki altı çizili sözde görülen anlam 
olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Son dönemlerde bacasız sanayi ülke ekono-
misine canlılık kattı.

B) İncir mevsimi geldiğinde dolaptaki rafları incir-
le dolduracağım.

C) Sonbahar rüzgârının esintisi hafiften hissedili-
yordu.

D) Balkon demirlerine tutunan çocuğu görünce 
çığlık attım.

E) Bir sonraki ay evi taşımak zorunda kalacağız.

12. Hani bir gün seninle Topkapı’dan

 Geliyorduk, yol üstü bir meydan

 Bir çınar gördük: Enli, boylu, vakûr

 Bir ağaç; hiç eğilmemiş, mağrûr

 Koca bir gövde; belki altı asır,

 Belki ondan da fazla, dalgın, ağır,

 Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş;

 Öyle serpilmiş, öyle yükselmiş

 Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur? 

A) Somutlaştırma B) Kişileştirme

C) Deyim aktarması D) Ad aktarması

 E) Sesteş sözcük
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1. Ruhum gözlerini açmış benden uzakta

 Gel, gel, gel diye sesleniyor

 Etrafı ise keskin bir koku sarmakta

 Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez? 

A) Somutlama

B) Kişileştirme

C) Yineleme

D) Duyu aktarması

E) Terim anlam

2. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı söz-
cükler bir arada kullanılmıştır?

A) Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa 
yoksulluğudur. 

B) Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun 
kadar alçalamaz.

C) İnsan, kendisine bir anlam arayan tek varlıktır.

D) Neşe, çoğu zaman derin acıları saklamak 
üzere bir çabadır.

E) Suçunu gizlemek, onu işlemekten daha beter 
bir suçtur.

3. Evine çok bağlı kişiler dışarıdan gelecek zararlara 
göğüs gerebilecek kudrettedirler.

 Yukarıdaki anlam olayı aşağıdakilerden hangi-
sinde yoktur?

A) Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.

B) Nâzım Hikmet okurken içim titrer.

C) Bir an önce üstündekileri çıkarıp yenilerini giydi.

D) Bir zamanlar bu gazeteden ne sağlam kalem-
ler geçti.

E) Zamanında işe gitmek için bir saat erken kal-
kıyorum.

4. Bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün bir-
çok senelerinden daha dolu olduğunu fark edince 
insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünürüm.

 Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük yerine 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uy-
gundur?

A) karamsarlığını

B) boşluğunu

C) yalnızlığını

D) bahtsızlığını

E) üzgünlüğünü

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Pabuç sözcüğünün tınısı ayakkabı sözcüğün-
den daha güzel gelmiyor mu?

B) Bu besinlerin kontrolünü gıda mühendislerinin 
eksiksiz yapması gerek.

C) Girişken insanlar hayatın her alanında atak 
olurlar.

D) Konut kredisi çekince sonunda ev alabildik.

E) Pazardaki armutları seçmeme pazarcı izin 
vermedi.

6. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemeler 
yapılışı yönüyle gruplandırılırsa hangisi dışta 
kalır?

A) Tuhaf tuhaf işler peşindesin sürekli.

B) Sizin bu yaptığınızı ya dost düşman duysa.

C) Seninle yaşadığımız bütün acı tatlı anlar zih-
nimde kaldı.

D) Kedisiyle sıkı fıkı ilişki içinde olan arkadaşım 
kedisi kaçınca üzüldü.

E) Uyandığında kimseyi yanında göremeyen ço-
cuk, ağlaya ağlaya bir hal oldu.
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7. I.  Duygularının günden güne eskidiğini fark etti.

 II.  Bu insanlar hep ezilmişti hayatları boyunca.

 III.  Sırt ağrım yüzünden ders çalışamıyorum.

 IV.  Sevde’nin ayağında topuk dikeni çıkmış.

 V. Yaşamın kıyısına tutunmaktır bunun adı.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen altı 
çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla 
kullanılmıştır?

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

 D) IV ve V E) V ve III

8. Gerçek keşif, yeni topraklar bulmakta değil, yeni 
gözlerle bakmakla ilgilidir. 

 Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayal unsurlarıyla süslemek 

B) Görünenden ziyade görünenin arkasını yo-
rumlamak

C) Değişimi kendinde hissetmek

D) Tazelenmiş bir bakışla görmek

E) Toprakla insan ilişkisini sorgulamak

9. Aşağıdakilerden hangisinde “kalkmak” sözcü-
ğünün anlamı ile kullanımı birbirine uymamak-
tadır? 

 

       Anlam                  Kullanım      

A) Gitmek üzere 
yerinden 
ayrılmak

Havadan dolayı 
burada daha fazla 

kalamadık.

B) Uyanarak 
yataktan 
ayrılmak                               

Sabah 07.00’de 
kalkıp erkenden işe 

gittim.

C) Varlığı, hayatı 
son bulmak

Güneşin altında 
kalsaydık zarar 

görecektik.

D) Güncelliğini 
yitirmek 

Bu gelenek çoktan 
kalktı.

E) Başka yere 
gitmek, 

taşınmak

Hükümet konağı 
başka bir sokağa 

kalktı.      

10. Gelir gelmez üstündeki kıyafetleri değiştirdi.
    I       II
 Gündüz giydiği kıyafetler gece dışarı çıkacağı
      III         IV
 zaman asla giymezdi.

 Numaralanmış sözcüklerin hangilerinde zıt 
anlam ilişkisi vardır?

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

 D) III ve IV E) III ve I

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim 
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sevgiyi paylaşmak kişideki sevginin daha da 
artmasını sağlar.

B) Sözcüklerin kökleri onların tarihteki yerleri 
hakkında bilgi verir.

C) Kitap okumanın anlamayı kolaylaştırdığı is-
patlanmış bir gerçek.

D) Sabahleyin o tatlı maviyle gözlerimi açtığımda 
ruhum aydınlanıyor.

E) Tiyatro bu yıl da ekim ayında perdelerini ara-
ladı.

12.  “Barınacak bir çatısı olsaydı bu duruma düşmez-
di.” cümlesindeki altı çizili sözde görülen an-
lam olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Uşak hızlıca merdivenlerden indi.

B) Memet Fuat’ın denemelerini okumak gerekli.

C) Günde bir litre su içmenin çok faydası var.

D) Her yeni model çıktığında elimdekini değişti-
remem.

E) Dosyaları kaldırmak için bir kutuda topladı.
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1. Bir sözcüğün benzetme amacı taşımadan başka 
bir sözcük yerine kullanılmasına “ad aktarması” 
denir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması 
yapılmamıştır?

A) Ocağın üstündeki çaydanlık fokur fokur kaynı-
yordu.

B) Piyanonun başında Mozart çalması bizi çok 
şaşırtmıştı.

C) Evin izni olmadan alınan kararlar, bazen sıkın-
tı yaratır.

D) Elinizdeki tanıtım kitapları, birinci hamura ba-
sılmıştı.

E) Her sabah simitçi hep bu saatlerde geçiyor 
buralardan.

2. İçeriden acı bir çığlık yükseldi bir anda.

 Yukarıdaki cümlede altı çizili bölümdeki anlam 
olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yağmur yağdığında toprak kokusu yayılır her 
yere.

B) Rüzgârla birlikte hava sıcaklıkları da yüksel-
mişti.

C) Dışarıda alışık olmadığımız keskin bir soğuk 
vardı.

D) Tarlayı sabahın ilk ışıklarıyla sulamaya başlı-
yordu.

E) Saksılara ektiğimiz acı biber tohumları yeşer-
mişti.

3. Türkçe çok zengin bir dildir. Bu zenginliği en büyük 
göstergelerinden biri de deyimlerdir. Dilimizde pek 
çok deyim kullanılmaktadır. Davranışları, anlayış-
ları, dünya görüşleri birbirine uymuş kimselerden 
her biri için “kafa dengi”, bir konu üzerinde çok 
düşünmek, zihin yormak “kafa patlatmak” deyimle 
ifade ederiz. Bir konu üzerinde kavrayışı çok iyi 
olan biri içinse ---- deyimini kullanırız.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki de-
yimlerden hangisi getirilmelidir?

A) kafa yormak B) kafası işlemek

C) kafa tutmak D) kafa şişirmek

 E) kafası kızmak

4. Şiir kendi serüvenini, kendi ereğini kendisi çizme-
lidir; önceden şiirde öykü hazinesi tamtakırdı, şi-
irin öyküsünü önceden hazırlamak doğru olmasa 
gerek.

 Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cüm-
leye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir?

A) Konusu anlatılan bir yerde başlayıp bir yerde 
biten şiir eksik kalır.

B) Şiirde öykü tekniği, şiirin anlaşılmasına engel 
bir durumdur.

C) Bir zamanlar bomboş olan kütüphanemiz şiir 
kitaplarıyla doldu.

D) Yenilikçi düşünce her şeyden önce formüllerin 
düşmanıdır.

E) İnsan makine denen varlıklarla her şeyiyle 
dolu motifler yaratabilir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geliri ve gide-
rini karşılayamamak” anlamında kullanılan bir 
deyim vardır?

A) Son zamanlarda boğazına kadar borç batağı-
na saplanmıştı.

B) Bir türlü iki yakası bir araya gelmiyordu bura-
daki esnafın.

C) Yapılan yardımları kibarca geri çevirmek zo-
runda kaldı.

D) Bütçe sürekli açık verdiğinden çalışanlar 
bunu, kendi yöntemleriyle çözer.

E) Sanatın bir mücadele biçimi olduğunu kafası-
na koymuştu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anla-
mına uygun kullanılmamıştır?

A) Bu dört başı mamur başarılı bir çalışma, yeni 
yayınevinde basılmış.

B) Uzun süredir bu filmi merak ediyorum ama yö-
netmen hiç renk vermiyor.

C) Söylenenlere kulak kabartmış, istemeden bir-
çok şeyi öğrenmişti.

D) Tezgâhta, hiç kimsenin sırrını açıklamayan 
ağzı sıkı bir çalışanı vardı.

E) Sabahın ilk ışıklarıyla güneş doğar doğmaz 
yola koyuldu çocuklar.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sağlık” keli-
mesi atasözü veya deyim içerisinde kullanıl-
mamıştır?

A) Yarım saattir bize dediğini bırakmadı. Ağzına 
sağlık ki geldin de bizi bu dertten kurtardın.

B) Annelerin en hamaratı! Her şey çok güzel ve 
lezzetli olmuş. Ellerine sağlık!

C) Her şeyin başı sağlık. Kimin ne zaman öleceği, 
ne zaman elden ayaktan düşeceği belli değil.

D) Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkemizde 
ayak ve el sağlığına gereken önem verilmiyor. 

E) Ayağına sağlık! Bizi bu mutlu günümüzde yal-
nız bırakmamış olmana çok sevindik.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “vermek” 
sözcüğü “ondan bilmek, atfetmek” anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) Sorular karşısında verdiği cevaplar tüm okları 
ona çevirmişti.

B) Arabanın burnunu sahile bakan sokakta deni-
ze doğru verdiler.

C) Uzun bir aradan sonra dikkatleri üzerine çe-
ken bir eser vermişti.

D) Çocuğun bu tavırlarını çekingen ve cahil dav-
ranışlarına verdi.

E) Mayısın sonlarına doğru bahçedeki kiraz ilk 
meyvelerini verdi.

9. Sanatı yansıtma olarak tanımlayanlar için eserin 
en önemli özelliği dış dünyanın, hayatın, insanın 
bir aynası olmasıydı.

 Yukarıdaki parçada geçen “dış dünyanın, ha-
yatın, insanın bir aynası olması” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekleri yansıtmanın amaçlandığı

B) Gerçekliğin dışında kurgusal olanın anlatılması

C) Yaşananların kurmaca bir anlatımla verilmesi

D) Düşsel ögelerden yeterince faydalanılması

E) Hayal ürünü ürünlerin ortaya koymaya çalışıl-
ması

10. 

 

 Yukarıdaki görseli en iyi anlatan atasözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya 
satardım.

B) Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.

C) Alma alı, sat yağızı, besle kırı, bin doruya.

D) Ayda gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.

E) Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar 
gah gerisine.

11. Balta sözcüğü birçok deyim içinde kullanılmaktadır.

 Zarar görmeyen kimsenin olmadığını bildirmek

 için “balta değmedik ağaç olmaz” deyimi, bir
           I
 engelden, bir sıkıntıdan kurtulmak için

 “baltası kütükten çıkmak” deyimi, sıkıntılı bir işe
             II
 bulaşmış olduğunu anlatmak için

 “baltayı taşa vurmak” deyimi, belli bir iş
          III
 tutturamamak için “bir baltaya sap olamamak”
                 IV
 deyimi ve balta ile kesmek parçalamak için ise

 “balta vurmak” deyimi kullanılır.
           V

 Yukarıdaki parçada numaralı deyimlerden 
hangisi yanlış açıklanmıştır?

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




