
İMES
EĞİTİM YAYINLARI

TÜRKÇE

CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM
Cümlede Anlam ve Anlatım ..... 2
Anlamlarına Göre Cümleler ..... 2
Anlatımlarına Göre Cümleler ..... 5

Kazanımlar
 – Metinde geçen cümlelerin anlamlarını tespit eder.
 – Cümlenin anlatım özelliklerini belirler.

İM
ES  

 

EĞ
İTİ

M Y
AYIN

LA
RI 

 

ÖRNEKTİR



2 Türkçe 

ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM
KAZANIM TESTİ

(I) Bazı insanlar yalnızlığı, kendileriyle baş başa olmayı çok 
severler. (II) İçlerinde kopan fırtınaları, bir sır gibi herkesten 
gizlerler. (III) Duygularını kimseyle paylaşmak istemezler. 
(IV) Dahası bunun yanlış olduğunu düşünürler. (V) Bu yüz-
den çevrelerinde pek sevilmezler.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri, an-
lamca birbirine en yakındır?
CCC_
A)  I. ve II.  B) I. ve IV.  C) II. ve III. 

D)  II. ve IV.  E) IV. ve V. 

(I) Bu eser aslında insan psikolojisiyle ilgili bilimsel bir yapıt. 
(II) Fakat öyle açık, yalın bir dili var ki bu eseri bugün he-
men herkes okuyor. (III) Öyle ki eser iki yılda tam on baskı 
yaptı. (IV) Bence bu, pek çok yazara nasip olmayacak bir 
başarı. (V) Dilerim yazar, aynı açıklık ve yalınlıkla yazmayı 
sürdürerek bu başarısına yenilerini ekler. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yargı, gerekçesiyle verilmiştir?
BBB_

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz ko-
nusudur?
BBB_
A) Neye ihtiyacı olduğunu bilmiyoruz ki ona yardım ede-

bilelim. 
B) Ay’da olduğu gibi, Dünya’da yer çekiminin olmadığını 

farz edelim.  
C) Gelecek yıl eşimle Avrupa’yı karış karış dolaşmayı 

planlıyorum. 
D) Bu gidişle daha yoksul hâle geleceğiz, üç kuruşa 

muhtaç yaşayacağız. 
E) Adamın ne kadar sağlıklı ve dinç olduğu basamakları 

ikişer ikişer çıkmasından belli.

(I) Bu kentin çok eski bir geçmişi var. (II) Tarih kitaplarına 
göre, kent, yaklaşık 2000 yıl önce kurulmuş. (III) Kentin gi-
rişinde büyük bir kervansarayın kalıntıları bulundu. (IV) Bu 
kalıntılar, tarihî İpek Yolu’nun buradan geçtiğine ilişkin iddi-
aları daha da kuvvetlendiriyor. (V) Söz konusu kervansaray 
kalıntıları geçen yıl turizme açıldı ve turistlerin çok ilgi gös-
terdikleri bir tarihî mekân hâline geldi.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde be-
lirtilenler “tahmin” niteliği taşımaktadır?
DDD_

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER
Sınavlarda bugüne kadar cümlede anlam konusuyla ilgili 
çok sayıda soru sorulmuştur. Bu soruları da dikkate alarak 
cümleleri anlamlarına göre çok sayıda başlık altında ince-
lemek mümkündür. Bu başlıkların, ÖSYM’nin son yıllardaki 
soru tarzı açısından önemli bulduğumuz birkaçı şunlardır:

A. Yakın Anlamlı Cümleler
Farklı sözcüklerle ve cümle yapısıyla oluşturulmuş olsalar 
da aşağı yukarı aynı şeyi söyleyen, yargıları birbiriyle aynı 
doğrultuda olan cümlelerdir: 
Topluma fildişi kuleden bakan sanatçının geleceğe kalma 
şansı yoktur.
Kendini toplumdan soyutlayan sanatçı, ölümsüzlük katına 
asla yükselemez.

B. Yargısı Gerekçelendirilmiş Cümleler
Yargısı amacıyla ya da nedeniyle verilmiş cümlelerdir:
Çok üşüdüğü için hastalanmış. (Neden belirtilmiş.)
Üşümemek için kalın giyinmiştim. (Amaç belirtilmiş.)

C. Varsayım Cümleleri
Henüz gerçekleşmemiş bir durumu, davranışı bir an için 
gerçekleşmiş, olmuş kabul etme anlamını içeren cümleler-
dir: 
Bir an, onun da seninle geldiğini düşünelim.

D. Tahmin (Olasılık) Cümleleri
Bilinmedik bir duruma ilişkin, kesinlikten yoksun, kişisel yar-
gılardır: 
Hava soğudu, ayaz çıkabilir. 

1.C  2.B  3.B  4.D
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ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

3Türkçe 

KAZANIM TESTİ

E. Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
Bilinmedik bir duruma ilişkin kesin hüküm bildiren, kişisel 
yargılardır: 
Dayımın bu işi de başaracağından hiç kuşkum yok. 

F. Gözlem Cümleleri
Görme duyusu başta olmak üzere beş duyumuzun bir veya 
birkaçıyla algılanabilen ayrıntıları içeren cümlelerdir. Betim-
leme cümleleri ile öyküleme cümleleri bu türdendir: 
Bir arabanın zor sığdığı, dar, bozuk yol, derin bir vadide son 
buluyordu.

G. Öneri Cümleleri
Yol gösteren, ne yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini 
ifade eden cümlelerdir: 
Kompozisyonlarınızı yazarken edebiyat parçalamaktan ka-
çınmanızda, ustalığı doğru söylenmiş yalın sözde arama-
nızda fayda var.

Ğ. Yorum Cümleleri
Bir olaya, duruma, davranışa, esere vb. ilişkin bir tahmini, 
ön yargıyı, beklentiyi vb. dile getiren, öznel anlatımlı cüm-
lelerdir:
Müdürün bugünlerde yüzü hiç gülmüyor, sanırım önemli bir 
sorunu var. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı (peşin hü-
küm) söz konusudur?
BBB_
A) Bu serveti nasıl edindiğini kimse bilmiyor. 
B) Eminim, size de aynı numarayı yapacak.
C) Onun canını sıkanın ne olduğunu biliyorum
D) Yaptığım hiçbir hatayı bağışlamayacakmış.
E) Sanırım, kadın son sözlerimi yanlış anladı.

(I) Bir gün, Ferda’yı görmek için evine gitmeye karar ver-
dim. (II) Kapıyı bana, uzun boylu, esmer bir genç kız açtı. 
(III) Duvarları sarıya boyalı dar bir koridordan geçip küçük 
bir odaya girdik. (IV) Odanın duvarları da koridorunki gibi 
sarıya boyanmıştı. (V) Sağda, kapıya yakın bir yerde, kim 
bilir hangi dönemlerden kalma, bir çalar saat asılıydı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
gözlem söz konusu değildir?
AAA_

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

Aşağıdakilerin hangisinde bir öneri, gerekçesiyle veril-
miştir? 
EEE_
A) Çok korktuğunuzu biliyorum ama inanın, bunda korku-

lacak bir şey yok. 
B) Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz; dilerim, başarılı 

olursunuz. 
C) Bencil olmayın; mutluluğu sahiplenmekte değil, paylaş-

makta arayın. 
D) Canla başla çalışıyorsun, belli ki işini her şeyden çok 

seviyorsun. 
E) Gerçek eleştiri nesnellik gerektirir, eleştirirken duygula-

rınızın esiri olmayın.
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(I) Çeviri metninden yola çıkan yazar, oyunu yeniden ve 
oldukça güzel bir biçimde oluşturmuş. (II) Metin, yerel mo-
tiflerle yalınlaşırken evrenselliğini de yitirmemiş. (III) Ayrıca 
oyunun dokusunda yer alan dostluk, fedakârlık, bağlılık gibi 
duygular, inandırıcı ve dengeli bir biçimde verilmiş   (IV) Öte 
yandan tipler üzerinde yeterince durulmamış, bunlar soluk 
birer görüntü olarak kalmış. (V) Oyunda anlatılanların geç-
tiği yer ve zaman belirtilmemiş. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ya-
zar bir yorum yapmamıştır?
EEE_

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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KAZANIM TESTİ

H. Değerlendirme Cümleleri
Bir davranışa, esere, tutuma, yaklaşıma vb. değer biçen; 
onun doğru ya da yanlış, olumlu ya da olumsuz olduğunu 
dile getiren cümlelerdir. Eleştiri cümleleri bu türdendir: 
Fuzuli’nin karamsarlığı, içtenliği de olmasa hiç çekilmez. 

I. Uyarı Cümleleri
Bir tehlikeyi, yaşanabilecek bir olumsuzluğu haber veren 
cümlelerdir. 
Yazılarınızı uzun cümlelerle oluşturursanız anlatım bozuk-
lukları kaçınılmaz olur.

İ. İçeriğe İlişkin Cümleler 
Eserin konusuna, temasına ilişkin cümlelerdir:
Bu eseri okuyunca İstanbul’un tarihî mekânlarını çok yakın 
dan görmüş, tanımış olacaksınız.

J. Üsluba İlişkin Cümleler 
Yazarın dili ve anlatımıyla ilgili cümlelerdir: 
Mehmet Eroğlu, “Unutan Adam” adlı eserinde söyleyecekle-
rini akıcı, özgün bir anlatımla dile getiriyor.  

K. Gerçekleşmemiş Beklenti Cümleleri
Beklentinin istenen düzeyde, biçimde, zamanda gerçekleş-
meyip boşa çıktığını anlatan cümlelerdir:
İzmir’e geldiğinde beni arar sanmıştım.

L. Aşamalı Durum Cümleleri
Bir durumdan diğer bir duruma aşama aşama geçildiğini be-
lirten cümlelerdir:
Bu derenin suyu gün geçtikçe azalıyor.

M. Yakınma Cümleleri
Şikâyet eder bir tavırda anlatma, sızlanma anlamındaki 
cümlelerdir:
Köyün yollarının ısrarla yapılmaması burada ulaşımı çok 
aksatıyor.

N. Koşul Cümleleri
Eylemin gerçekleşmesinin bir ön koşula bağlı olduğu cüm-
lelerdir:
Eğitime gereken önem verilmedikçe ülke yeterince gelişemez.

(I) Cemal Süreya, yaklaşık on yıldır eleştirmenlik yapıyor. 
(II) Zaman zaman kırıcı bir üslup kullansa da iyiyi kötüden, 
güzeli çirkinden ayırmada üstüne yok. (III) Gerçek sanat ya-
pıtlarını eliyle koymuş gibi buluyor. (IV) Ele aldığı her eseri, 
nesnel bir yaklaşımla değerlendirmeye büyük bir özen gös-
teriyor. (V) Eserin olumlu ve olumsuz taraflarını, güzellik bi-
liminin ve aklın ışığında araştırıp başarıyla ortaya koyuyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Ce-
mal Süreya’ya yönelik olumlu ya da olumsuz bir eleştiri 
söz konusu değildir?
AAA_

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

(I) O, Türk edebiyatının en özgün yazarlarından biridir. (II) 
Yazı hayatına şiirle başlayan yazar, bir süre sonra öyküde 
karar kılmıştır. (III) Kısa, devrik cümlelere düşkünlük gös-
termesi, öykülerine şiir tadı kazandırmıştır. (IV) Öykülerinin 
çoğunu, çocukluk ya da askerlik anılarından hareketle yaz-
dığı görülür. (V) Dikkati çeken tek kusuru, kimi öykülerinde 
kişilerini, kendi görüşlerini okura iletmenin bir aracı olarak 
kullanmasıdır.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, 
sözü edilen yazarın üslubuna değinilmiştir?
CCC_

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

(I) “Kavga”nın ikinci basımını nihayet okudum. (II) Muzaf-
fer Buyrukçu, kitabın ilk basımındaki kimi dizgi yanlışlarını 
gidermiş. (III) Kitaptaki öykülerin çoğunda, Balkanlardan 
gelme bir göçmen ailesinin yaşamından kesitler veriliyor. 
(IV) Mallarını, mülklerini, varsıl bir yaşama biçimini bırakıp 
İstanbul’un bir gecekondu semtine yerleşen ailenin yoksul-
luk içinde geçen yaşamı anlatılıyor. (V) “Kavga” şiirsel anla-
tımı nedeniyle, özellikle düşünmeyi seven okurlarca zevkle 
okunacaktır. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, 
sözü edilen kitabın içeriği hakkında bilgi verilmiştir?
DDD_
A) I. ve II.  B) II. ve III.  C) I. ve III. 

D) III. ve IV.  E) IV. ve V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir uyarı söz konusudur?
DDD_
A) Hatamın farkına ancak günler sonra varabildim. 
B) Bence, bu sorunu ancak senin gibi biri çözebilir. 
C) Yağmur yüzünden işe bir süre ara verebiliriz. 
D) Bu iş, sana çok sıkıntılı günler yaşatabilir. 
E) Bu çocukça davranışını asla unutmayacağım!

Ö
rn

ek
-9

Ö
rn

ek
-1

2
Ö

rn
ek

-1
1

Ö
rn

ek
-1

0

9.A  10.D  11.D  12.C 

İM
ES  

 

EĞ
İTİ

M Y
AYIN

LA
RI 

 

ÖRNEKTİR



ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

5Türkçe 

KAZANIM TESTİ

ANLATIMLARINA GÖRE CÜMLELER
Cümleler, anlatımlarına göre aşağıdaki başlıklar altında in-
celenebilir:

A. Somut Anlatım Cümleleri
Somut durumları, davranışları vb. ifade eden ya da soyut 
kavramları, durumları vb. somut varlıklarmış gibi anlatan, 
sanatlı ifadeler içeren cümlelerdir:
Kendi sesinden yoksun bir şairin ölümsüzler kervanına ka-
tılması mümkün değildir.

B. Soyut Anlatım Cümleleri
Soyut kavramlardan, durumlardan söz eden ve bunları so-
mut hâle getirecek ifadeler içermeyen cümlelerdir: 
Yaşam, sorgulandığı kadar anlam ve değer kazanır.

C. Nesnel Anlatım Cümleleri
Bir doğruyu, bilinen bir gerçeği, yaşanan bir olayı dile geti-
ren; doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen yargılar içe-
ren cümlelerdir. Sanatlı, süslü, mecazlı ifadeler içermez. 
Duyguları, kişisel bir görüşü veya zevki, yorumu, tahmini, 
ön yargıyı, izlenimi ifade etmez: 
Dün, sis yüzünden ulaşım aksadı. 
Kızımın notları bu dönem yükseldi. 
Bir hecede en çok bir ünlü bulunur.

D. Öznel Anlatım Cümleleri
Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan yargılar bildiren; 
sözü söyleyenin zevkini, duygusunu, tahminini, ön yargısı-
nı, önerisini, izlenimini, yorumunu veya kişisel görüşünü 
dile getiren cümlelerdir: 
Kitap okumanızda fayda var. 
Dosyayı öğretmen almış olabilir. 
Bu davranış sana hiç yakışmıyor.

E. Doğrudan Anlatım Cümleleri
Sözü söyleyenin, yaşadığı ya da tanığı olduğu durumları, 
davranışları ifade ettiği cümleler ile başka birine ait cümle 
ya da cümleleri, kipini ve kişisini değiştirmeden, yan cümle-
ciğe çevirmeden aktardığı doğrudan aktarma cümleleridir: 
Anonsu duyan kalabalık hareketlendi.
Öğretmen, son sınavınızı yarın yapacağım, dedi. 
Müdür, soranlara “Durumu ilgili yerlere ilettim.” diyor.

(I) Bu yapıt, Halikarnas Balıkçısı’nın sürgünden sonra yer-
leştiği Bodrum’da yazılmıştır. (II) Tutkuyla anlatılan deniz, 
romanın tatlı tatlı okunmasını sağlıyor. (III) Öyle ki siz de 
denizin nimetleriyle yaşamak isteyen denizcilerin fırtınalı 
yaşamına dalıyorsunuz. (IV) Dilindeki özensizlik sizi rahat-
sız etmezse bu romanı bir solukta okuyacaksınız. (V) Ama 
dikkatli bir okursanız ve anlatıma da önem veriyorsanız ro-
manı okurken biraz zorlanacağınızdan eminim. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ka-
nıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir yargı söz 
konusudur? 
AAA_

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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Aşağıdakilerden hangisi “doğrudan anlatım” cümlesi de-
ğildir?
DDD_
A) Kardeşimin ne zaman döneceğini bilmiyorum. 
B) Düşündüklerimin ancak pek azını yapabildim.
C) Bu köyde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. 
D) Bana, roman okumayı çok sevdiğini söyledi. 
E) Anlattıklarımı dikkatle dinleyin, dedim ben size.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlatımdan 
söz edilemez?
BBB_
A) Sanatta ustalık, sanatçının eserine kendi mührünü vur-

masıdır.
B) İnsanları sevmek için onları yakından tanıyıp anlamak 

gerekir.
C) Arif, yüzünde dallanıp budaklanan bir endişeyle ona ba-

kıyordu.
D) Büyüklük tepelerine giden yollar, inişli çıkışlıdır.
E) Bir zamanlar Türk edebiyatının en verimsiz toprağı de-

nemeydi.

(I) Bu, akıcı dili ve sürükleyici içeriğiyle her çocuğun seve-
rek okuyacağı bir öykü kitabı. (II) Yazar, çarçabuk akıldan 
silinen ayrıntıları, çarpıcı bir anlatımla vermiş. (III) Kimi bil-
gileri çocuklara şeker ikram eder gibi sunmuş. (IV) Hem cilt-
li, hem karton kapaklı olarak piyasaya sunulan kitap, alıcıya 
iki değişik fiyat seçeneği sunuyor. (V) Kitabın kapağı da en 
az içeriği kadar çarpıcı.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, an-
latım nesneldir? 
DDD_

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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KAZANIM TESTİ

F. Dolaylı Anlatım Cümleleri 
Konuşanın, başka birine ait cümle ya da cümleleri yan cüm-
leciğe çevirerek aktardığı dolaylı aktarma cümlesidir: 
Yazar, kitabının ön sözünde, başkasının ayak izine basarak 
yürümeyi sevmediğini söylüyor. 

G. Genelleme Cümleleri
Özel durumlardan, kişilere özgü davranışlardan çıkarılan 
sonucu, bir genellemeyi dile getiren, istisnaları içermeyen 
cümledir: 
Karadeniz insanı sert yaradılışlıdır.

Ğ. Karşılaştırma Cümleleri
İfade edilmek istenenin benzerliklerden ya da farklılıklardan 
söz edilerek anlatıldığı cümledir:
Fuzulideki karamsarlık Baki’de yerini iyimserliğe bırakır.

H. Tanım Cümleleri
Bir varlığın ne olduğunu veya olmadığını, söz konusu varlı-
ğın en az bir ya da birkaç özelliğinden söz ederek kesin bir 
dille ifade eden cümledir. Tanım cümlesinde,  “... nedir?” ya 
da “... ne değildir?” sorularının yanıtı verilir:
Öğüt vermek amacıyla kurgulanmış olay ve durumların an-
latıldığı, kişileri insan dışındaki varlıklardan oluşan manzum 
ya da mensur kısa masallara fabl denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz ko-
nusudur?
AAA_
A) Bu bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağmurlu 

geçer. 
B) Her insana yardım edemeyeceğini artık öğrenmen gerek. 
C) Kadın elindeki gazeteyi bırakıp bana yardım etmek istedi. 
D) Onun ne kadar hoşgörülü, iyi niyetli biri olduğunu yakın-

da öğrenirsin. 
E) Bu parayla gönlümden geçen her şeyi yapabileceğimi 

bilmiyor değilim.

(I) Şiir yalnız bilgiyle yazılmaz, duyguyla da yazılır; bilgiyi 
duyguya, duyguyu imgeye dönüştürmek de şairin asıl işidir. 
(II) İmgeleştirme süreci ve sistemi özgün olmayan şairin, 
etkileyici olabileceğine hiç inanmadım. (III) Ancak gerçek ve 
usta ozanlar yeni imge sistemleri getirirler. (IV) Getirilen bu 
imge sistemleri belirli bir zaman parçası içinde ülkenin şiiri-
ne egemen olur. (V) İmge sistemi, ozanın, nesnel gerçeği, 
öznel merceğinden geçirip söze dönüştürmesidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım 
yapılmıştır?
EEE_

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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Kimi yargılar, “Çocuklar macera romanlarını severek okur-
lar.” cümlesinde olduğu gibi, genel bir nitelik taşır. 
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen yargı türü-
ne örnek olamaz?
DDD_
A) Yaşlılar, ölümün eşiğindeyken bile önlerinde uzun bir 

gelecek olduğunu düşünürler. 
B) Gençler, hiçbir konuda yaşlılar kadar sağlıklı ve mantıklı 

düşünemezler. 
C) Karadeniz insanı, sert yaradılışlı görünmesine karşın 

aslında çok duygusaldır. 
D) Bilim, gerçekleri kendisine özgü kavramlarla dile getiren 

bir soyutlamadır. 
E) Şairler duygusal, duygusal oldukları kadar da sorumlu ve 

duyarlı insanlardır.

Ö
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Aşağıdakilerin hangisinde anlatım dolaylı değildir? 
CCC_
A) Bana, iki gün içinde döneceğini söyledi. 
B) Yarın şiddetli bir fırtına olacağı duyuruldu.
C) Bu başlık metnin içeriğine uygun düşmemiş. 
D) Son kitabı, en geç, ocakta raflarda olacakmış. 
E) Olup bitenleri yıllarca kimseye anlatmamış.
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1. Son zamanlarda aldığı işler hayli fazlaydı. Evine 
bile zaman ayıramıyor, çocuklarının yüzünü gö-
remiyordu. Kısaca işi ----

 Bu cümle, düşüncenin akışına göre, aşağıda-
kilerden hangisiyle tamamlanabilir?

DDD

A) baştan bozuktu. 
B) başından savıyordu.
C) evine taşıyordu.  
D) başından aşkındı.
E) başka türlü yürüyordu.

DDD

2. Aşağıdaki numaralanmış dizelerden hangi-
sinde “önemsememe, boşvermişlik” söz konu-
sudur? 

A) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar  
 Unutuşun o tunç kapısını zorlar
B) Temiz şeyler düşündük, tertemiz
 Uzun yollar boyunca, beraber
C) Kendi aydınlığıyla bağlanmış göle
 Duruyor kuğu, rüyalarıyla donmuş
D) Bendim, diyor bir eski zaman kuğusu
 Mağrur ama umutsuz kanat sıyıran
E) Aşkın acılığı dolmuş içime sarhoşum
 Yarılsın artık tekne, alsın beni deniz 

EEE

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşün-
ce içermemektedir?

A) Halen müzelerimiz, diğer ihtiyaçları bir yana, 
personel bakımından bile son derece kötü 
durumdadır.

B)  Bu istatistiklerin doğru verilere ve bilimsel 
yöntemlere dayanmadığını görmek için uz-
man olmaya gerek yok.

C)  Hazırlıkları aylar süren yeni ekonomik pake-
tin de diğerleri gibi soruna kalıcı bir çözüm 
olmayacağı açık.

D)  1989’da Türk Bilim Tarihi Kurumunun ku-
rulması, Türkiye’de bu konuda atılmış çok 
önemli bir adımdır.

E)  Dünya Bankası, 1978 yılından beri, her yıl 
belirli konularda Dünya Kalkınma Raporu ya-
yınlamaktadır.

EEE

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir 
değerlendirme söz konusudur?  

A)  Kitabın ilk baskısı 1954’te, Bilgi Yayınevi ta-
rafından yapılmış. 

B)  Yazar, ikinci baskısında eserin anlatımında 
bazı düzeltmeler yapmış. 

C)  Romanda olaylar, çoğunlukla, geriye dönüş-
ler yapılarak anlatılmış. 

D)  Roman, sanatlı ve süslü sayılabilecek bir dille 
kaleme alınmış. 

E)  Yazar, ön sözünde, romanı gerçek bir olay-
dan hareketle yazdığını söylüyor.

DDD
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden, ayraç 
içinde verilen anlam çıkarılamaz?

CCC

A) Çalışmaların bu hızla sürdürülmesi hâlinde 
köprü, planlanandan daha önceki bir zaman-
da hizmete açılabilir. (Öncelik) 

B) Kendi değerlerinizi çocuklarınıza dayatma-
nız, onların yaratıcı bir birey olmalarının 
önündeki en büyük engeldir. (Uyarma) 

C) Toplantıda işveren temsilcisi de hükümet 
temsilcisiyle aşağı yukarı aynı tezi savundu. 
(Benzerlik) 

D) Yasalar kimseye makamından, mevkiinden, 
cinsiyetinden, ırkından ya da dininden dolayı 
ayrıcalık tanımaz. (Eşitlik) 

E) Elektrik kesilmelerinde bu sistem otomatik 
olarak devreye girecek ve cihazınızın zarar 
görmemesini sağlayacaktır. (Önlem)

AAA

6. I.   İyi paketlenmemiş duygu ve düşünceler şiir 
değeri taşamaz.

 II.  Ölçü ve uyağı önemsemeyen bir şairin başa-
rı şansı yoktur. 

 III.  Şiiri şiir yapan, içerdiği duygu ve düşünce 
değil, biçimdir.

 IV. Gerçek şiirde anlam aramak, zevksizliğin en 
açık ifadesidir. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca bir-
birine en yakındır?

 

A)  I. ve II. B)  I. ve III. C)  II. ve III. 
D)  II. ve IV.  E)  III. ve IV. 

BBB

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “beğen-
me, takdir etme” söz konusudur?

CCC

A) Kitap dediğin bir şeyler öğretir.
B) Öğrenci dediğin azimli olur.
C) Şiir dediğin böyle olur!
D) Ağaç dediğin meyve verir.
E) Dost dediğin sır tutar.

CCC

8. Girdiğim sınavda sorulan soruların cevap anah-
tarına bakınca yaptığım yanlışları anlamıştım. 
- - - -

 Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa cümleye “İş işten geçmiş, yapıla-
cak bir şey kalmamış.” anlamı katılır?

DDD

A) ancak çaydan geçip derede boğulmamalıy-
dım. 

B) fakat bu işi oldubittiye getirmemeliydim. 
C) artık işi oluruna bırakmak istemiyordum. 
D) ama geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye.
E) hemen kolları sıvamam gerekiyordu.

DDD

9. “Şiir yazmak için yaşıyorum.” diyecek kadar ken-
dini şiire adamış bir insandı.

 Yukarıda sözü edilen kişi için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir? 

DDD

A) Dünyaya neden geldiğini bilmeyen 
B) Şiir dışındaki bütün türleri reddeden 
C) Çağının en iyi şiirini yazmaya çalışan 
D) Hayatını şiire adayan, şiirle var olan 
E) Her günü, saati şiir yazmakla geçen

DDD

10. Sınırsız hayal gücü olan yazarlar dahi anıların-
dan faydalanırlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl-
mak istenenle aynıdır?

EEE

A) Yazarlar için anılar önemli unsurdur.
B) Gerçekçi yapıtlar ortaya konulacaksa yaşan-

mış olaylardan yararlanılmalıdır. 
C) Eserin kalıcılığı eserin sahibi olan yazarın ya-

şamıyla bağlantılıdır.
D) Yazarın gücü, ortaya koyduğu ürünlere bağlıdır. 
E) Her yazar kendi yaşamından bir şeyler katar 

eserine.
EEE

5.A  6.B  7.C  8.D  9.D  10.E
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1. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşün-
ce içermemektedir?

A) Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan on se-
kizinci yüzyılda, akla değer verilmiş; tarih, in-
san aklının gelişim evrelerini anlamaya çalı-
şan bir etkinlik ve bir soruşturma alanı olarak 
görülmüştür.

B) Buna karşılık, bölgenin doğusunda 1980 önce-
sindeki hızlı kentleşme, Türkiye ortalamalarının 
altına inerek durağan bir nitelik kazanmış gibi 
görünmektedir.

C) Hızla gelişmekte olan hayvancılık işletmele-
rindeki modernleşmenin ve yoğun işletme-
ciliğin yakın gelecekte ciddi çevre sorunları 
yaratacağı açıktır.

D) Okumayı sadece basılı materyallere indirge-
mek okuma ortamlarındaki ve okumanın iş-
levlerindeki değişimleri göz ardı etmektir.

E) Teknolojiyle bu denli iç içe olan bir çağda, 
teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, ça-
ğın ihtiyaç duyduğu birey tipini yetiştirmede 
önemli bir adım olacaktır.

AAA

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri 
söz konusudur?

BBB

A) Şiirlerinizi okuduk ve birkaçını dergimizin ey-
lül sayısında yayımlamaya karar verdik. 

B) Şiirlerinizin aslında tümü güzel ama bazıların-
da uyak kaygısıyla içerik feda edilmiş. 

C) Şiirlerinizde uyağı fazla önemsememenizin 
şiiriniz açısından iyi olacağını düşünüyoruz. 

D) Dergimizde yayımlamayı düşünmediğimiz şi-
irleri bu yazımızın ekinde size iade ediyoruz. 

E) Şiire olan düşkünlüğünüz bizi çok mutlu etti, 
size çalışmalarınızda sabır ve başarı diliyoruz.

CCC

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel 
anlatım söz konusudur?

BBB

A) Toplumla en iyi iletişimi kurabilen sanatçı, ro-
mancıdır. 

B) Yazarın Alman edebiyatına kazandırdığı ilk 
roman budur. 

C) Kuşaklar arasındaki çatışmayı giderebilecek 
tek kişi sanatçıdır.

D) Romancı dili etkili ve güzel kullanmadıkça 
okuru etkileyemez.

E) Sanat eserleri içinde en önemli politik rolü, ro-
man üstlenmiştir.

BBB

4. Gün de doğar, gün de doğar 
 Bir gün mutlak gün doğar 
 Gün doğmadan neler doğar 
 Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda 
 Yukarıdaki dörtlüğün ikinci dizesine egemen 

olan duygu, aşağıdakilerden hangisidir?
CCC

A) Ümit B) Korku C) Hasret
D) Sevinç E) Yılgınlık

AAA

5. Çağdaş öykünün en tipik özelliği, okura “Bu öy-
künün devamı da var galiba.” dedirtmesidir.  

 Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümle-
ye en yakındır?

CCC

A) Çağdaş öykülerde yazar, kişiliğini gizlemeye 
özen gösterir. 

B) Çağdaş öyküler, çoğunlukla, bitmemişlik ha-
vasıyla son bulur. 

C) Çağdaş öykülerde, okuru şaşırtan, ilginç olay-
lar ele alınır. 

D) Çağdaş öyküde yazarın tek amacı, okurun 
hayal gücünü geliştirmektir. 

E) Çağdaş öykülerde yazar, daha çok, kendi ya-
şamından kesitler sunar.

BBB

TEST  2
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6. (I) Eleştiri, sanat yapıtlarının çeşitli yönleriyle ele 
alınıp değerlendirildiği bir yazı türüdür. (II) Bir 
başka ifadeyle, bir yapıtın olumlu-olumsuz yan-
larının ayrı ayrı kefelere konulup tartılmasıdır. 
(III) Bu nedenle de eline kalemi alan her hevesli-
nin eleştiri yazması mümkün değildir. (IV) Eleştiri 
yazarı, her şeyden önce sanat zevki gelişmiş bir 
insan olmalıdır. (V) Aksi hâlde eleştirinin ne sa-
natın gelişmesine ne de okura bir katkısı olur.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde tanım söz konusudur?            

 

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

AAA

7. (I) Geminin güvertesinde, bir parça ip gördü, onu 
almak için eğildi. (II) Bu, kenevirden yapılmış ince, 
çok iyi bir durumda, özenle sekiz şeklinde yuvar-
lanmış bir kurdele idi. (III) Uzunca da sayılırdı, en 
azından bir hatta iki metre kadardı. (IV) Şüphesiz 
biri onu, bir başka yerde kullanmak için veya bir 
koleksiyona koymak için kıvırmıştı. (V) Dikkatsizlik 
eseri oraya düşürmüştü.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gilerinde amaç söz konusudur?

CCC

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

CCC

8. (I) Köşedeki çay bahçesinin yerine, belediye ta-
rafından üç katlı bir hizmet binası yaptırılmıştı. 
(II) Binanın giriş katında iki yüz kişilik bir konfe-
rans salonu ve bir kafeterya vardı. (III) İkinci kat-
taki bölge müdürü odası, ötekilerden çok daha 
gösterişli bir şekilde dekore edilmişti. (IV) Teras 
katın ana caddeye bakan tarafı yemekhane ola-
rak düzenlenmişti. (V) Son kattaki odaların ikisi, 
bakanlık müfettişlerine çalışma odası olarak ay-
rılmıştı.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğerle-
rinden farklıdır?

DDD

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

9. Biçimiyle içeriği kavgalı bir yapıt, sıradan olma-
nın ötesine geçemez. 

 Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümle-
ye en yakındır?

 

A) Biçim ve içerik bakımından özgünlük taşıma-
yan bir yapıtın hiçbir sanat değeri yoktur. 

B) Bir yapıtın sıradanlığı aşabilmesi, biçimiyle 
içeriğinin uyumlu olmasını gerektirir.

C) Konusu ne kadar ilginç olursa olsun, etkili bir 
anlatımdan yoksun hiçbir yapıt, sanat değeri 
taşımaz. 

D) Bir eseri sıradanlıktan kurtaracak en önemli 
özellik, anlatım kusursuzluğudur. 

E) Konusu ilginç olmayan bir yapıt, anlatımı gü-
zel olsa da sıradanlıktan kurtulamaz.

BBB

10. (I) Amcam kötü bir insandı belki. (II) Ama Cemil 
Bey kadar da kötü değildi. (III) Açık yaraya tuz 
ekmez, hiçbir yangına körükle gitmezdi. (IV) Za-
man zaman kimi insanlara haksızlık ettiği olurdu. 
(V) Ama en azından, hatasını anlayınca özür di-
lemeyi bilirdi. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yazar, amcasıyla ilgi görüşlerini kina-
yeli bir söyleyişle dile getirmiştir?

 

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

11. I.    En çok da küçük oğlunun sınavı kazanama-
yışına üzülüyordu.

 II. Bu davranışı, onun kültürlü biri olmadığını 
gösteriyor.

 III. Sanık, hiçbir suçu olmadığını söyleyerek 
kürsüden indi.

 Bu cümlelerle aşağıdakilerden hangisi ör-
neklenemez?

 

A) Nesnel anlatım cümlesi
B) Öznel anlatım cümlesi
C) Dolaylı anlatım cümlesi
D) Anlamca olumsuz cümle
E) Doğrudan anlatım cümlesi 

DDD

TEST 2
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İM
ES  

 

EĞ
İTİ

M Y
AYIN

LA
RI 

 

ÖRNEKTİR



11Türkçe 

ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM


 İM

ES
  E

ği
tim

  Y
ay

ın
la

rı 


TEST  3

1. (I) Denemecinin yazar kimliği, yazdıklarıyla or-
taya çıkar. (II) Edebiyatın bütün alanları, onun 
ekseninde oluşur. (III) Denemeci; destancı, öy-
kücü, romancı, oyun yazarına benzer.(IV) Dene-
meci edebiyatın içinden hayata, hayatın içinden 
edebiyata ve insanı ilgilendiren her şeye bakan 
kişidir. (V) Denemecinin yazısını okunur kılan 
şeyin de bu olduğu söylenebilir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi tanım cümlesidir?

DDD

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

2. (I) Elimizdeki kitap, sürekli bir arayış içinde olan 
ama ne aradığını da tam olarak bilmeyen bir 
erkeğin öyküsü. (II) Son yıllarda karşımıza sık 
çıkan derme çatma yapıtlardan biri kesinlikle de-
ğil. (III) Usta işi bir kurgusu; akıcı, diyalogların 
ön plana çıkarıldığı bir anlatımı var kitabın. (IV) 
Eminim, yazarın ikinci kitabı olmasına rağmen 
çok tutulacak bu roman. (V) Özellikle yetişkin 
okurlar tarafından zevkle ve bir solukta okuna-
cak. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisi, sözü edilen eserin içeriğine ilişkindir?

CCC

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

3. (I) Oyun seçimleri çok önemli, o yüzden hep be-
raber test ediyoruz oyunları. (II) Kuralları, oynaya 
oynaya oturtuyoruz. (III) Mesela bu aralar “Secret 
Words” diye bir kelime oyunu çıkartacağız piyasa-
ya, dört beş aydır onu oynuyoruz. (IV) Amaç can 
sıkıcı şeyleri en aza indirmek. (V) Ama kurallar tam 
oturmadığından bazen kavga çıkıyor.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gilerinde yargı gerekçesiyle verilmiştir?

BBB

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

BBB

4. (I) Yazar, bu kitabında, gençlik yıllarından ilginç 
kesitler sunuyor bize. (II) Eser, bu yönüyle, bir 
anılar toplamı her şeyden önce. (III) Hepsi bir-
birinden şiirsel, duru ve akıcı on kısa öyküden 
oluşuyor. (IV) Ama anlatılan, sadece yazarın ha-
yatından kesitler değil. (V) Eser aynı zamanda, 
II. Dünya Savaşı’nın insanımıza yaşattığı acıla-
rın tanığı.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde, sözü edilen yazarın üslubuna deği-
nilmiştir?

DDD

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

5. (I) Muhsin Ertuğrul, ömrünü Türk tiyatrosuna 
adamış bir insandı. (II) Öyleyken tiyatro çevre-
sinden en çok tekme yiyen de o oldu. (III) Ama 
o, bunlara aldırmadı; çalışmalarını büyük bir 
inançla sürdürdü. (IV) Çünkü yüreği tiyatro aş-
kıyla çarpan bir insandı ve istese de tiyatrodan 
kopamazdı. (V) Hepsi birbirinden güzel birçok 
oyun sahneleyerek Türk tiyatrosunun en tanın-
mış sanatçısı oldu. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde karşılaştırma söz konusudur?

DDD

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

DDD

6. Öyle romanlar vardır ki gerçek yüzlerini bize an-
cak eleştirmenlerin yardımıyla gösterebilmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıkarı-
labilecek bir yargıdır?

DDD

A) Edebî yapıtlar ancak düşünülerek, sorgulana-
rak okunduklarında anlaşılabilir. 

B) Edebiyat eleştirisinde temel amaç, kitabı oku-
ra sevdirmektir. 

C) Edebî yapıtların doğru algılanıp anlaşılmasın-
da eleştirmenlerin rolü büyüktür. 

D) Edebî yapıtlara değer biçmek, sanıldığı kadar 
kolay bir iş değildir. 

E) Eleştirinin gelişmediği bir toplumda edebiya-
tın gelişmesi mümkün değildir. 

CCC

1.D  2.A  3.B  4.C  5.D  6.C
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TEST 3

7. (I) Martin Eden, Amarikalı yazar Jack London 
tarafından yazılmış yarı otobiyografik bir roman. 
(II) Çevirmenin notundan öğrendiğimize göre 
yazar, bu romanını kendi yaşamından hareket-
le yazmış. (III) Romanda, sevdiği kıza ulaşmak 
için sınıf değiştirme mücadelesi veren bir gencin 
inanılmaz sabrı ve insanüstü direnci anlatılıyor. 
(IV) Roman, inancın ve sevginin insana neler 
yaptırabileceğinin güzel bir örneği aslında. (V) 
Heyecanla ve bir solukta okuyacağınız bu roma-
nın sonunda, eminim, hepiniz kendinizi bir parça 
değişmiş bulacaksınız. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yan-
lıştır?

 

A)  I. cümlede nesnel bir yargı söz konusudur. 
B)  II. cümlede öznel bir yargı söz konusudur. 
C)  III. cümlede içeriğe ilişkin bir yargı söz konu-

sudur. 
D)  IV. cümlede kişisel bir değerlendirme yapıl-

mıştır. 
E)  V. cümlede bir öngörüde bulunulmuştur.

BBB

8. Türk öykü ve romanının gelişmesinde eleştirinin 
önemli bir rolü olduğunu söyleyemem. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bu cümlenin 
neden-sonuç yönünden açıklaması olabilir?

 

A) Türk öykü ve romanının Batı roman ve öykü-
süyle kıyaslanamayacak kadar kısa bir geç-
mişi var. 

B) Türk edebiyatı, yapıcı ve yazarın yaratıcılı-
ğını geliştirici bir eleştiri geleneğinden hâlâ 
yoksun. 

C) Bizde eleştiri türünün ilk örneklerini, Tanzimat 
şair ve yazarlarından Namık Kemal vermiştir. 

D) Öykü ve roman eleştirimizin gelişmesinde 
Nurullah Ataç’ın önemli bir yeri vardır. 

E) Öykü ve roman eleştirisinde tam bir nesnellik 
aramak, öykü ve romanın ne olduğunu bilme-
mek demektir. 

BBB

9. Küçük bir şakayla başlayan her şey, yanlış an-
laşılmalar ve kötü tesadüflerle büyüdükçe büyü-
müş; çocuk, söylediği yalanın kurbanı olmuştu. 
Nihayetinde ---

 Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisiyle tamamlanabilir?

 

A) işler çığırından çıkmıştı.
B) her şey yolunda gidiyordu.
C) dananın kuyruğu kopmuştu.
D) ona abayı yakmıştı.
E) iş inada binmişti.

AAA

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olum-
suzdur?

 

A) Ne ağlayıp duruyor bu çocuklar burada?
B) Böbürlenen insanlardan nefret ederim.
C) Olanları ne sen sor, ne ben söyleyeyim!
D) Ne düşündüğünüzü anlamıyor değilim.
E) Borcunu ancak üç hafta sonra ödeyebildi.

CCC

11. “Para bitti, inşaat yarım kaldı.” cümlesinde, in-
şaatın yarım kalması, paranın bitmesine bağlan-
mıştır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben-
zer bir durum söz konusudur?

 

A) Sokakta karşılaştık, ayaküstü konuştuk biraz.
B) Bugün günlerden pazar, açık mağaza bula-

mayabiliriz.
C) İki yıldır emekli, Etiler’de küçük bir mağazası 

var.
D) On yıldır burada çalışıyor, çok seviyoruz onu.
E) Kolumdan tuttu, beni kendine doğru hızla 

çekti.
BBB

7.B  8.B  9.A  10.C  11.B
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TEST  4

1. Özellikle sıradan okura sık sık, “Bunu ben de ya-
zarım.” dedirtse de onun şiirleri gerçekte, kuyum-
cu titizliğiyle biçimlendirilmiş dizelerden oluşan, 
tek bir sözcüğüne dokunulduğunda bile çökebi-
lecek ölçüde darası alınmış bir şiirdir. 

 Yukarıdaki cümlede şiirlerinden söz edilen 
şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-
lir?

EEE

A) Şiirlerini ince bir işçilikle ve hiçbir gereksizliğe 
yer vermeden yazdığı 

B) Sıradan okurlara da ulaşmayı amaçladığın-
dan şiirde açıklığa önem verdiği 

C) Şiirde içerikten çok biçimi önemsediği ve öz-
günlüğü söyleyişte aradığı 

D) Her okurun kendince anlamlar çıkarabildiği, 
yoruma açık şiirler yazmayı amaçladığı 

E) Edebiyatımızın hem biçim hem de içerik yö-
nünden özgün şairlerinden biri olduğu 

AAA

2. I.  Yanlış yapmayı göze alamayan bir insan, 
hiçbir şey yapamaz. 

 II.  Yanlışlarından ders almayı bilmeyen bin in-
san, yanlışlarından kurtulamaz.  

 III.  Bir şeyler yapmayı düşünen insan, yanlış 
yapmaktan korkmamalıdır.  

 IV.  Yanlışı doğrudan ayıramayan bir insan, hiç-
bir şey yapmamalıdır.  

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri, anlamca birbirine en yakındır?

EEE

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

BBB

3. Eleştiri bizde öteden beri yanlış algılanmış, bir 
yapıtın olumsuz yönlerini ortaya koyma işi olarak 
düşünülmüştür.

 Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisi arasın-
da neden-sonuç yönünden bir ilişki kurula-
maz?

EEE

A) Eleştiride yergiye ağırlık verilmiş ve eleştirile-
rin çoğunda yalnız yergi yapılmıştır. 

B) Türk edebiyatında nesnel bir eleştiri geleneği-
nin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

C) Yapılan eleştirilerin ne edebiyatımıza ne de 
yapıt üretenlere önemli bir katkısı olmuştur. 

D) Eleştiri yazıları, edebiyatı ve edebiyatçıyı 
yönlendirme işlevini yerine getirememiştir. 

E) Eleştirmenlerimiz arasında, az sayıda da olsa 
gerçek eleştirinin ne olduğunu bilenler vardır.

EEE

4. (I) Sait Faik, bir bakıma, çağdaş öykü tekniğinin 
bizdeki ilk ustasıdır. (II) Öykülerine çoğunlukla 
doğrudan bir girişle başlar. (III) Öykü kişilerinin 
boyuyla posuyla, öykü ortamının özellikleriyle 
uğraştırmaz bizi. (IV) Özenle seçtiği yaşam ke-
sitlerini görüntülemeye çalışan gizli bir kamera-
man gibi davranır. (V) Bu nedenle de hiçbir öykü 
kişisi kendisi olmaktan çıkmaz, rol yapmaz onun 
eserlerinde. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde, Sait Faik’in öykü kişilerinin doğallı-
ğına değinilmiştir?

EEE

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

5. (I) Berber, kızıl saçlı, top sakallı müşterisini unu-
tup aynadaki görüntüsüne baktı uzun uzun. (II) 
Kahverengi, çekik gözlerinin altında derin kırı-
şıklıklar vardı. (III) Ağarmış saçları, her zamanki 
gibi darmadağınıktı. (IV) Dudaklarını nerdeyse 
tümüyle kapatan gür bıyıkları, içtiği tütünden 
sapsarı kesilmişti. (V) Yüzü incelmiş, yanakları 
iyiden iyiye çökmüştü.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde hem öyküleme hem de betimleme ya-
pılmıştır?

EEE

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

1.A  2.B  3.E  4.E  5.A
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TEST 4

6. Bir şarabın yılını ve kalitesini anlamak için bütün 
bir fıçıyı içmeye gerek yoktur.

 Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen, aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

AAA

A) Yaşadığı günün kıymetini bilmeyen, güzel bir 
geleceği boşuna arar. 

B) Yaşamdaki birçok şeyin değeri, çağdan çağa, 
insandan insana değişir. 

C) Bir sanat eserine nesnel bir değer biçmek, 
son derece güç, hatta imkânsız bir iştir. 

D) Büyük felaketlerin kazandıracağı deneyim, 
küçük felaketlerden de kazanılabilir.

E) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir dav-
ranışı başkalarına yapmamız yanlıştır.

DDD

7. (I) “Alışkanlık işte!” deyip geçmesin kimse. (II) 
Düşünmeden yaptığımız bir davranış, tekrarla-
nırsa bazen bizim en büyük düşmanımız olur. 
(III) Kolay kolay terk edemeyeceğimiz bir alış-
kanlığa dönüşür. (IV) Kişiliğimize vurulmuş so-
ğuk bir damga hâline gelir. (V) Bu nedenle de 
davranışlarımızı zaman zaman sorgulamalıyız. 
(VI) En doğru, en yararlı davranışları alışkanlık 
edinmeye özen göstermeliyiz. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi çıkarılırsa, parçanın anlamında 
önemli bir daralma olmaz?

 

A)  I.      B) II.       C) IV.         D) V.  E) VI. 
CCC

8. (I) Kıyı kahvelerinin ne hoş yerler olduğunu siz 
de bilirsiniz. (II) Dün, bunlardan birinde bir saat 
kadar oturdum. (III) Açıklarda iyice koyulaşan 
denizin güzelliğini uzun uzun seyrettim. (IV) 
Sonra bakışlarımı ufuk çizgisinde sabitleyip gün 
batımının hüznünü yaşadım. (V) Ufkun büyüle-
yici kızıllığına baka baka çocukluğumu ve seni 
düşündüm. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yazar, duygularına yer vermemiştir?

 

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

9. I. Şehir, bulunduğumuz yerden oldukça gör-
kemli görünüyordu.

 II. Nurullah Ataç, eleştiri türünün bizde yeterin-
ce gelişmediğini söylerdi hep.

 III. “Dede Korkut Hikayeleri”nde toplam on iki 
öykü bulunmaktadır.

 IV. Andre Gide, bir yazısında “Karamsarlık sa-
natçıya yakışmaz.” der.

 Yukarıdaki cümlelerle aşağıdakilerden hangi-
si örneklenemez?

 

A) Nesnel yargı
B) Öznel yargı
C) Üsluba ilişkin yargı
D) Doğrudan anlatım cümlesi
E) Dolaylı anlatım cümlesi

CCC

10. Türkçe derslerinde sınavların klasik yöntemle 
yapılmasında büyük fayda vardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede belirti-
len yargının bir gerekçesi niteliğindedir?

 

A) Sorulara kendi ifadeleriyle cevap vermek zo-
runda kalan öğrencinin yazılı anlatım yetene-
ği gelişir. 

B) Kimi öğretmenler, kendilerine kolaylık sağ-
ladığını düşünerek sınavlarda test tekniğini 
uygulamaktadır. 

C) Test tekniği yakın zamanlara kadar Türk eği-
tim sisteminde hemen hemen hiç uygulanmı-
yordu. 

D) Klasik sınavın en belirleyici özelliği, soruları-
nın çeldiricilerle verilen bir cevaba dayalı ol-
mamasıdır. 

E) Eskiden bütün okullarda sınavlar yalnız klasik 
yöntemle yapılırdı. 

AAA

6.D  7.C  8.B  9.C  10.A
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ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

1. (I) Sarayın giriş tarafı, sultanın kabul ve görüş-
meleri; tören salonunun diğer tarafındaki kanat 
ise harem bölümü olarak kullanılmıştır. (II) Sa-
rayın mobilyaları, halıları, perdeleri ve diğer tüm 
eşyası bugüne sağlam ve eksiksiz ulaşmıştır. 
(III) Farklı ahşap parkelerle kaplı zeminlere ipek 
ve yün halılar serilmiştir. (IV) Duvar ve tavanlar 
devrin Avrupalı sanatkârlarının yaptıkları resim-
ler ve altın işlemelerle süslenmiştir. (V) Saray, 
hiçbir sarayda bulunmayan bir zenginlik ve ihti-
şama sahiptir.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde kişisel düşünceye yer verilmiştir?

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

2. (I) Türk tiyatro izleyicisi Batı’nın tiyatro izleyicisin-
den farklıdır. (II) Çünkü bizim tiyatro izleyicimizin 
zevki tek yönlüdür. (III) Kişilerin ve olayların ağır 
aksak yönlerinin eleştirildiği oyunlara bayılır. (IV) 
En büyük ilgiyi, sağa sola çamur atan oyunlara 
gösterir. (V) Buna karşılık lirik, duygusal oyunla-
ra ufak bir alkışı bile çok görür.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gileri anlamca birbirine en yakındır?

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

DDD

3. (I) Yaz günü evde çoluk çocuk toplandılar. (II) 
Bir kaptan oluşan yemeklerini yediler. (III) Ye-
mek odasının yanında bulunan özensiz bir oda-
ya geçtiler. (IV) Büyükler yemekten sonra içilen 
eşsiz kahvenin tadıyla rahatladılar. (V) İki çocuk 
yukarı çıktı.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangileri “öznellik” taşımaktadır?

DDD

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

DDD

4. “İçerik yönünden zengin, söyleyiş yönünden 
güçsüz bir şiiri vardır.” cümlesiyle aşağıdaki-
lerden hangisi arasında, anlatımda başvuru-
lan yol bakımından bir benzerlik vardır?

 

A) Çocuğun eğitiminde aile de okul kadar önemli 
bir rol oynar. 

B) Bu deprem Türkiye’yi hem maddi hem mane-
vi yönden sarstı. 

C) Eserin tekdüze bir anlatımı var, dahası kurgu-
sunda da iş yok. 

D) Yazarın kurgulamadaki ustalığını, anlatımın-
da bulamazsınız. 

E) Türkiye, bu sorunu daha önce de birkaç kez 
yaşamıştır.

DDD

5. I.   Her eleştirmen, aynı zamanda iyi bir zevk 
terbiyecisi olmak zorundadır.  

 II.  Okur kendi zevkine güvenebilseydi, eleştir-
menlere gerek kalmazdı. 

 III.  Eleştirmenlerin bir görevi de okurun zevkini 
değiştirip geliştirmektir. 

 IV.  Zevkini yenilemeyen eleştirmen, okurun ge-
risinde kalır ve okunmaz olur. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
leri, anlamca birbirine en yakındır?

CCC

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

BBB

6. (I) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 1935 yılında yayım-
ladığı Havaya Çizilen Dünya’da Türk şiiri yeni bir 
yön kazanmıştır. (II) Ne var ki bu bir kan dolaşımı 
hâline gelmemiştir, dikkati yoğun bir şekilde üstüne 
çekmiştir, o kadar. (III) Bunda Havaya Çizilen Dün-
ya’da yüksek bir dil beğenisi olmamasının payı da 
vardır belki. (IV) Gerçekten bu kitaptaki  şiirlerde 
hiçbir söyleyiş özeni, koyuluk kazandırma gibi bir 
çaba yok. (V) Sadece bir yerde müthiş bir öz parla-
ması, korkunç bir çağrışım seçiliyor.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisinden itibaren olumsuz eleştiri yapıl-
maya başlanmıştır?

BBB

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

TEST  5
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7. (I) Sanayi Devrimi’nden itibaren birey ikinci pla-
na atıldı. (II) İnsanoğlunun geleceği, teknolojinin 
gelişmesinde arandı. (III) Makineleşmenin her 
şeyi güzelleştireceğine inanıldı. (IV) Nitekim tek-
noloji geliştikçe hayat kolaylaştı, üretim hızlandı, 
ürünlerin kalitesi arttı. (V) Öyleyken, insan, ara-
dığı mutluluğu hiçbir zaman bulamadı. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde “aşamalı bir durum, bir durumun giderek 
ilerlemesi” anlamı vardır?

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

8. “Kitaplarda iyi niyetin insana neler kazandırdığı 
çok işlenmiştir de neler kaybettirdiği üstünde pek 
durulmamıştır.” cümlesinde bir varlığın olumlu 
ve olumsuz yönleri bir arada verilmiştir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzer bir 
anlatım söz konusudur?

AAA

A) Atom gücü gibi bir şeydir bilgisayar; insanoğlu 
onu, yapmak için de kullanabilir, yıkmak için de.

B) Gerçek sanatçı bilginliğe özenmediği gibi 
gerçek bilgin de sanatçılığa özenmez.

C) Ne tavuk yumurtadan çıkar ne yumurta tavuk-
tan ama birinin olmadığı yerde öteki de yoktur.

D) Zamanla televizyon cazibesini yitirmiş, yerini 
bilgisayara bırakmıştır.

E) Bilgisayarı iyi kullanabilen insanlar olduğu gibi 
çalıştırmayı bile bilmeyen insanlar da vardır.

AAA

9. Yaşadığı çağa tanıklık etmek zorunda olduğun-
dan sanatçının bakışları böyle bir sorumluluğu 
olmayan sıradan insanın bakışlarından keskin 
olmalıdır. 

 Yukarıdaki cümleye göre, sanatçının sıradan 
insandan farkı, aşağıdakilerden hangisidir?

AAA

A) Geleceği görebilmesi 
B) Kendisini işine adaması 
C) İyi bir gözlemci olması 
D) Dili etkili ve güzel kullanması 
E) Bilgiye ve kültüre değer vermesi

CCC

10. Kendisine “Yahu, bu kadar övdüğün şu senin 
Leylan da pek güzel bir kız değilmiş!” diyenlere 
Mecnun ”Siz onu bir de benim gözümle görebil-
seniz...” demiş. 

 Bu cümleden, “güzellik” kavramıyla ilgili ola-
rak aşağıdaki yargıların hangisine kesinlikle 
varılabilir?

AAA

A) Güzellik anlayışı çağdan çağa değişir. 
B) Her güzelin birtakım kusurları bulunur. 
C) Güzellik göreceli bir kavramdır. 
D) İnsan için önemli olan, ruh güzelliğidir. 
E) Her insan “güzel”i “çirkin”den ayıramaz.

CCC

11. (I) Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışına görev-
lendireceği öğretmenleri belirlemek üzere açtığı 
sınav, dün yapıldı. (II) Sınava, yurdun çeşitli il ve 
ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin öğretmen katıl-
dı. (III) Sınav nedeniyle Ankara’daki lise ve dengi 
okulların bir kısmında öğretime bir gün ara ve-
rildi. (IV) Sınavda,  farklı alanlardan toplam 180 
soru soruldu. (V) Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 
sınavın sonuçları en geç iki hafta sonra açıkla-
nacak. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi tek başına bir haber niteliği taşımak-
tadır?

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

12. Aşağıdakilerin hangisinde, ikinci yargı birin-
ciye ilişkin bir yorumdur?

BBB

A) İki kızım da evlendi, evlenmeyen bir oğlum 
kaldı. 

B) Salon kalabalıktı, yaşlı bir adam kürsüde ko-
nuşuyordu. 

C) Uzunca bir süre hep şiir yazdım, sonra öykü-
ye yöneldim.

D) Okulu geçen yıl bitirdim, şimdi burada mastır 
yapıyorum.

E) Artık bizi pek rahatsız etmiyor, galiba uyarıla-
rımız işe yaradı.

EEE
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ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

1. (I) Atasözlerini yaşama bakışlarına ve anlamla-
rına göre gruplandırmak mümkündür. (II) Kimi 
atasözleri yaşama iyimser bir bakışın ürünüdür. 
(III) Kimi atasözleri ise karamsar bir bakış açısıy-
la söylenmiştir. (IV) Kimi atasözleri kinayelidir, 
atasözünden hem gerçek hem de mecaz anla-
ma varılabilir. (V) Kimi atasözlerinden ise hiçbir 
gerçek anlama varılamaz, atasözü yalnız mecaz 
anlam bildirir. (VI) ) Kimi atasözleri doğa olay-
larıyla ilgili olarak uzun gözlemlerden hareketle 
varılmış bir sonucu dile getirir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açık-
lamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
örnek olarak gösterilemez?

A)  II. cümle: Kimsenin ahı kimsede kalmaz.  
B)  III. cümle: Gelen gidene rahmet okutur.
C)  IV. cümle: Kurunun yanında yaş da yanar.
D)  V. cümle: Lodosun gözü yaşlı olur. 
E)  VI. cümle: Rüzgâr eken, fırtına biçer.

EEE

2. İpiniz yeterince uzunsa, hiçbir kuyu derin değil-
dir.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleyle anlatıl-
mak istenene en yakındır?

A) Katlanmayı, sabretmeyi bilen insanın aşama-
yacağı engel yoktur.

B) Mutluluğu gelecekte arayanlar, onu hiçbir za-
man bulamayacaklardır.

C) Yaşama karamsar bir gözle bakmak, yanlış 
bir yaklaşımdır.

D) Bilgiliyseniz ve gerekli donanımınız varsa, 
karşılaşacağınız güçlüklerden korkmayınız.

E) Geleceğe umutla bakan bir insan, yaşama 
dört elle sarılır.

DDD

3. (I) Yazar, çocuk kitaplarında, yetişkin yazınının 
konusu sayılan insan ilişkileri, yabancılaşma, 
kimlik arayışı gibi konuları işler. (II) Başka bir ifa-
deyle, modern dünyanın sorunlarını masalsı bir 
üslupla çocuk dünyasına aktarır. (III) Çocukların 
bu yolla bilinçlenmelerini ve eleştirel bir bakış 
kazanmalarını ister. (IV) Bunun için de onların 
hayal dünyasına inmeye çalışarak konunun ay-
rıntılarını verir. (V) Yetişkinler de yazarın kitapla-
rını büyük bir ilgiyle okurlar.

 Yukarıdaki parçada sözü edilen yazarın ama-
cı, numaralanmış cümlelerin hangisinde be-
lirtilmiştir?

CCC

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

4. I. Bir sanatçının değeri, eserine duyulan say-
gıyla ölçülür.

 II. Gerçek sanatçı, eserlerini içinden geldiği 
gibi, özgürce üretir.

 III. Sanatçı, fikirlerini dile getirirken başkalarının 
etkisi altında kalmaz.

 IV. Sanatçı, eserlerinde insanların duygularına 
seslenebildiği ölçüde başarılı sayılır.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri anlamca birbirine en yakındır?

CCC

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.

CCC

5. Aşağıdakilerden hangisi, cümleyi söyleyenin 
duygularını da içermektedir?

BBB

A) Radyodan günün haberlerini dinliyorum.
B) Bazı haberler güzelim ülkemize yakışmıyor.
C) Dışarıdan protesto sesleri yükseliyordu.
D) Mahallede herkes onu sayar ve severdi.
E) Ayağında eskimiş bir pantolon vardı.

BBB
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ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

18 Türkçe 

6. (I) Yıllarca hem yurt dışında hem de yurt için-
de oyunlar yönettim, sahneledim. (II) Bu arada 
da başkalarının yönettiği oyunları hiç kaçırma-
dan izler, o oyunlarda rol alan genç oyuncuları 
gözlerdim. (III) Bir gün, bir oyunda basit bir rolü 
canlandıran genç bir oyuncudan gözlerimi ala-
madım. (IV) Genç oyuncu, bir hayli özgün, sıra 
dışı bir oyunculuk sergiliyordu. (V) O zaman “Bu 
oyuncu sanatta yürüyecek, geleceğin büyük bir 
oyuncusu olacak.” demiştim. (VI) Bugün o oyun-
cu dünya sinemasının en iyi oyuncularından biri 
oldu. 

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangisi kendinden önceki cümlenin nedeni-
dir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
CCC

7. (I) Sanatlı, süslü söze, şairane söyleyişe düş-
künlük gösteren bir yazar değildir o (yalınlık). 
(II) Yazarken sözlerinin kolay anlaşılır olmasına, 
yanlış anlamalara meydan vermemesine çok 
dikkat eder (açıklık). (III) Sözlerini adeta imbik-
ten geçirir, yazılarında gereksiz tek bir sözcüğe, 
söze yer vermemeye özen gösterir (duruluk). 
(IV) Sözcüklerin, sözlerin okurun diline takılma-
sına; yazılarında okurun okuma hızını kesecek 
engeller bulunmasına asla izin vermez (akıcılık). 
(V) Üstelik kendini tekrarlamaktan da hoşlan-
maz; bu yüzden her yapıtında yepyeni, birbirin-
den ilginç, okuru düşündüren görüşlerle çıkar 
karşımıza (özlülük).   

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi, ayraç içinde verilen sözün anlamını 
içermez?

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

8. (I) Onun şiiri sokaklardan beslenen bir şiirdir. 
(II) Günlük yaşamdan seçilmiş ayrıntılarla ku-
rulmuştur. (III) Şair, söz konusu ayrıntıları za-
man zaman öyküye yaklaşan bir anlatımla dile 
getirmiştir. (IV) Bu nedenle şiirlerinin çoğu bir 
hayli uzundur. (V) Bir kısmında da gereksiz kimi 
tekrarlar dikkati çeker. (VI) Şair, bu tekrarların 
farkına varmış ve kitaplarının ikinci baskılarında 
şiirleri üzerinde bazı düzeltmeler yapma gereği 
duymuştur.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi, kendisinden önceki cümlenin anlamına 
açıklık kazandıran bir içeriktedir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
AAA

BBB

9. (I) Ahmet Haşim, edebiyatımızın sembolist şa-
irlerinden biridir. (II) Belli ve açık bir anlamdan 
yoksun şiirler yazmıştır belki ama “anlamsız” 
olarak nitelendirilebilecek tek şiiri yoktur. (III) 
Çağrışım yüklü, açılımı olan şiirlerdir onun yaz-
dıkları. (IV) Aruzun Türkçeye başarıyla uygulan-
dığını gösteren bu şiirlerin her birinin ayrı bir gü-
zelliği vardır. (V) Ne yazık ki Ahmet Haşim’in ağır 
dili, şiirlerine yönelik ilgiyi, özellikle günümüzde, 
bir hayli azaltmıştır. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinin yerine, “Şiirleri her okura farklı şeyler 
düşündüren, duygular yaşatan, yoruma açık 
niteliktedir.” cümlesi getirilirse parçanın anla-
mında bir değişme ya da daralma olmaz?

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

TEST 6

6.C  7.E  8.A  9.C  

İM
ES  

 

EĞ
İTİ

M Y
AYIN

LA
RI 

 

ÖRNEKTİR



19Türkçe 


 İM

ES
  E

ği
tim

  Y
ay

ın
la

rı 


ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM
TEST  7

1. (I) Tam bir tezatlar şehridir İstanbul. (II) İktidarın 
da sahibidir, iktidarsızlığın da. (III) Zenginlik de 
buradadır, yoksulluk da. (IV) Kutsallıkla sıradan-
lık, güzellikle çirkinlik iç içedir birçok yerinde. (V) 
İnancın her türünden, hem de en keskin çizgile-
riyle, izler bulabilirsiniz İstanbul’da. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisi, diğer cümlelerde söylenenlerin özeti ni-
teliğindedir?

CCC

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

2. I.  Düşünebilme yeteneği, insanı doğanın diğer 
varlıklarından farklı kılar. 

 II.  Doğanın olmak istediği gibi olabilen tek var-
lığı insandır.  

 III.  Doğadaki öteki varlıklardan farklı olarak, in-
san kendini özgürce yaratabilir.  

 V. İnsan, doğadaki öteki varlıkların hepsine 
hükmedebilen tek varlıktır.  

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
leri, anlamca birbirine en yakındır?

EEE

A)  I. ve II.  B) I. ve IV.  C) II. ve III. 
D) II. ve IV.  E) III. ve IV.

CCC

3. (I) Günümüzde şiire karşı genel bir ilgisizlik söz 
konusu. (II) Yazılan şiirleri yalnız, şiir yazanlar 
okuyor galiba. (III) Bir şiir kitabı bin adet satılmış-
sa bu büyük bir başarı sayılıyor artık. (IV) Şiire 
gönül verenlerin bu ilgisizliğin nedenleri üzerin-
de düşünmelerinde fayda var. (V) Çünkü böyle 
giderse şiir, ülkemizde, çok yakın bir gelecekte 
tümden gündem dışı kalacak.    

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yazar, bir kaygısını dile getirmiştir?

CCC

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

4. (I) Bir roman ya da öyküde anlatılanları yazarının 
yaşamından ayrı düşünebilir miyiz? (II) Bana ka-
lırsa bu hiçbir zaman mümkün değil. (III) Bir ya-
zarın çıkış noktası her zaman kendi yaşamı olur. 
(IV) Yazar neyi görmüş, neyi yaşamışsa ondan 
hareketle başlar yazmaya. (V) Ama gördüğünü, 
yaşadığını olduğu gibi de anlatmaz. (VI) Söz ko-
nusu gerçekliği yapıtında estetik bir boyutta ye-
niden üretir.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gileri anlamca birbirine en yakındır? 

CCC

A)  I. ve II.  B) II. ve III.  C) III. ve IV. 
D) IV. ve V.  E) V. ve VI.

CCC

5. (I) Bilindiği gibi, İkinci Yeni en çok tartışılan ve 
karşı çıkılan şiir anlayışıdır. (II) Öyle ki hakkında 
yazılmış yazıları toplarsanız ortaya birkaç bü-
yük kitap çıkar. (III) Bence bunun temel nedeni, 
İkinci Yeni’nin bireyci bir şiir anlayışı olmasından 
çok, anlam kapalılığını ilke edinmiş olmasıdır. 
(IV) Çünkü Batı okurunun aksine, Türk okuru, 
her okuduğu şiirde açık bir anlam görmeye alış-
kındır. (V) İkinci Yeni’nin, I. Yeni’den farklı olan, 
bilmeceyi andıran şiirlerini anlamakta zorlanınca 
çareyi ona sataşmakta bulmuşlar.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

CCC

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

1.A  2.C  3.E  4.C  5.B

İM
ES  

 

EĞ
İTİ

M Y
AYIN

LA
RI 

 

ÖRNEKTİR




 İM

ES
  E

ği
tim

  Y
ay

ın
la

rı 


ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM

20 Türkçe 

TEST 7

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşün-
ce içermemektedir?

EEE

A) 13 Ekim 1973’te Bodrum, balıkçısını;  Anado-
lu, savunucusunu; Akdeniz, rüzgârını; Ege, 
sevdalısını kaybediyor. 

B)  Kalksa ayağa, avucunu açsa mavilik dolacak 
âdeta oraya; bu şekilde, çok sevdiği Karaada 
ve Salmakis’e veda ediyor Balıkçı. 

C)  Yokuş başında öğrenciler, ellerinde çiçekler-
le onu sonsuzluk denizlerine yolcu eder gibi 
bekliyor; cenaze, “Halikarnaslım” adlı tekne-
ye bindiriliyor. 

D)  Bir süre en sevdiği mavilikte gezdiriliyor Ba-
lıkçı, deniz hareketleniyor, selam veriyor ba-
lıkçıya ve güneş de artık parlaklaşıyor. 

E)  Bodrumlu, haberi duyunca atlıyor arabalara, 
İzmir’e geliyor; geri kalanlar Torbalı mevkiin-
de bekliyor Halikarnas Balıkçısı’nı.

EEE

7. (I) Sanırım düşündüğüm tek şey, nasıl konuşa-
cağımdı. (II) Çok korkmuştum; dilim damağıma 
yapışıyor, kalbim inanılmaz bir hızla çarpıyordu. 
(III) Konuşmamın bir fiyaskoyla sonuçlanaca-
ğından emindim. (IV) Ne söyleyeceğimi çoktan 
unutmuştum. (V) Beş altı dakika çatlak bir sesle 
ve beceriksizce konuşmaya çalıştıktan sonra ye-
rime oturdum.   

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir “ön yargı” söz konusudur?

CCC

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

8. (I) Deneme türünde yazar konusunu özgürce se-
çer. (II) Dünyaya, olaylara, insanların çeşitli dav-
ranışlarına kendince bir bakış getirir. (III) Görüş-
lerini zaman zaman sohbete varan bir anlatımla 
ifade eder. (IV) İçten, yalın, kolay anlaşılır ve 
akıcı bir dille yazmaya özen gösterir. (V) Kesin 
yargılara varmaktan kaçınır. (VI) Söylediklerinin 
mutlak doğrular olduğu iddiasında bulunmaz. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önem-
li bir daralma olmaz?

 

A)  I.      B) II.       C) III.         D) IV.  E) VI. 
EEE

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerekçelen-
dirilmiş bir öneri söz konusudur?

EEE

A) Edebiyatın varlık nedeni dildir, edebiyat dille 
doğmuş ve yine dille gelişmiştir. 

B) Tiyatro, görsel sanatların en eğiticisidir ve insa-
na kendini, çevresini tanıma olanağı sağlar.

C) Matematik insanın soyut düşünme gücünü 
geliştirir, matematiği sevin ve öğrenmeye ça-
lışın. 

D) Eleştirilerinizde ön yargılı olmayın, kırıcı söz-
ler söylememeye ve yapıcı olmaya özen gös-
terin. 

E) En kötü barış bile savaştan iyidir, her savaş 
kazanana da kaybedene de büyük acılar ya-
şatır.

CCC

10. Her başarının ardında güçlüklerle savaşmayı 
göze almış bir insan vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümle-
ye en yakındır?

 

A) Kaybetme riskini göze alamayan insanlar hiç-
bir işte başarı gösteremezler.

B) Başarmak isteyen bir insan, birtakım güçlük-
lerle savaşmayı göze almalıdır.

C) Göze aldığımız kimi tehlikeler, bazen bize 
çok büyük sevinçler yaşatır.

D) Yaşamın öyle güçlükleri vardır ki bunları aklı 
başında hiç kimse göze alamaz.

E) Bazı güçlükleri kendisine güvenen, cesaretli 
insanlar göze alabilir ancak.

BBB

11. (I) Balıkçı’yla ömrümde yalnız bir kez yüz yüze 
geldim. (II) Uzun boylu, iri gövdeliydi. (III) Saç-
ları tarak görmemiş izlenimi verir ama kıvır kıvır, 
kendine özgü görünümüyle, başını bir taç gibi 
süslerdi. (IV) Yüzünde hafif bir gülümseme eksik 
olmazdı. (V) Bakışlarında insana güven veren 
bir yumuşaklık vardı. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde gözleme 
yer verilmemiştir?

 

A)  I.      B) II.       C) III.         D) IV.  E) V. 
AAA
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ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM VE ANLATIM
TEST  8

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yakınma 
söz konusudur?

CCC

A) Olup bitenlere nasıl bu kadar kayıtsız kalabili-
yor, anlamıyorum. 

B) Ona bu sorumluluğu vermekle hata yaptığımı 
şimdi daha iyi anlıyorum. 

C) Anlatım güzelliğini onun kadar önemseyen bir 
yazar az bulunur. 

D) Ne zaman önemli bir karar verecek olsa bana 
mutlaka danışırdı. 

E) Bazen odasına kapanır, gece geç saatlere 
kadar durmadan çalışırdı.

AAA

2. (I) O, şiirlerini imbikten süzen, haddeden geçiren, 
biraz tembel bir şairdir. (II) Moda akımların hiçbiri-
ne kapılmamış, ömrü boyunca has şiirin peşinden 
koşmuştur. (III) Bu yüzden tek kitapta topladığı 
şiirlerinin hepsi birbirinden güzeldir. (IV) Öyleyken 
eseri kısa sürede, hiçbir iz bırakmadan unutulup 
gitmiştir. (V) Ama eminim, bir gün bu eserin içerdiği 
şiirlerin güzelliğini fark edenler çıkacak ve şair, hak 
ettiği değeri fazlasıyla bulacaktır. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bir öngörü söz konusudur?

EEE

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

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “yakın-
ma” söz konusudur?

DDD

A) Şaka bir yana
  Az şey görmedik seninle
B) Bir çift anlayışlı göz
  Şevk doldurur içimize
C) Bir telaştır almış fukara serçeleri
  Bir beyaz bulut yaslanmış karşı dama
D) Gecenin bir yarısı şehirde
  Kim alır beni yanına
E) Dağlarda, ormanlarda büyüdüm
  Vakur ve mert dağlılar gibi

DDD

4. (I) Yazar, deneme olarak nitelendirdiği bu kitabın-
da, aslında kendini deneme türünün olanaklarıyla 
sınırlamamış. (II) Zaman zaman makale türünün 
olanaklarından da yararlanmış. (III) Eğitim sistemi-
mize ilişkin görüşlerini, Alman eğitim sistemiyle de 
karşılaştırmalar yaparak dile getirmiş. (IV) Özellikle 
de yabancı dille eğitim uygulamasını mercek altı-
na almış. (V) Bu uygulamanın olumlu ve olumsuz 
yanlarına ışık tutmaya çalışmış. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri, sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili değil-
dir?

BBB

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

AAA

5. (I) Muhafazakâr edebiyat tutkunlarını ve Hollywo-
od tarzını benimsemiş sinema izleyicisini karşı kar-
şıya getirecek Truva filminin Homeros’un desta-
nına bire bir sadık kaldığı söylenemez tabii. (II) 
Hiç kuşkusuz muhafazakâr grupta yer alanlar, 
gerçeğin perdeye yansıyandan farklı olduğunu 
vurgulayıp Truva’yı yerden yere vuracaklar. (III) 
Truva cephesinde ise iyi çekilmiş bu savaş fil-
minden büyük zevk alacak erkekler ve Brad Pitt, 
Eric Bana ve Orlanda Bloom’u bir arada bulmuş-
ken filme iki, üç belki dört kere bile gidebilecek 
bayan izleyiciler var. (IV) Ben filmi izlerken bir o 
yana bir bu yana savruldum. (V) Savrulmamak 
için hikâyenin yansıtılmayan kısımlarını düşün-
meden izleyin filmi.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisinde “öneri” söz konusudur?

EEE

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
EEE
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TEST 8

6. (I) Türk edebiyatında, romandaki başarılarıy-
la tanınmış birçok yazar vardır. (II) Ne yazık ki 
bunların eserlerinin çoğu henüz hiçbir yabancı 
dile çevrilmemiştir. (III) Bu yüzden de Batı’nın 
Türk romanına bakışı hâlâ olumsuzdur. (IV) Söz 
konusu eserler en azından İngilizceye ve Fran-
sızcaya çevrilmedikçe Batı’nın bu bakışında bir 
değişme olmayacaktır. (V) Bence, bu konuda en 
önemli görev de Kültür Bakanlığına düşmektedir. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır?

CCC

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

7. Güzelin en büyük özelliği, her an yeni gibi gö-
rünmesinde, her an bizi kendisine ve kendisinde 
uyanmaya zorlamasındadır.

 Bu cümle anlam bakımından aşağıdakilerin 
hangisine en yakındır?

CCC

A) Güzel anlayışını belirleyen unsur kişiden kişi-
ye değişir.

B) Kendisini yenilemeyen, güzele ulaşmakta 
zorluk çeker.

C) Güzel kavramında yeni olma ve yenileme 
özelliği ön plandadır.

D) Her an yenilenen, her an değişen güzellik ka-
lıcı değildir.

E) Gerçek güzellik, kötülüklerin bittiği noktada 
başlar.

CCC

8. (I) Genç öykücü hem çok var hem de neredeyse 
hiç yok bizde. (II) Medyanın, yetenekten yoksun 
yazarları bilinçsizce reklam etmesi, az sayıdaki 
gerçek öykücüyü de yok edecek bu gidişle! (III) 
Genç öykücülerin çoğunun Türkçeleri bozuk, 
kompozisyonları yok. (IV) Edebiyatta dil her şey-
den önemlidir, dil olmadı mı eser çöker. (V) Bir 
kitabı olanı medya hikâyeci sayıyor; oysa kitap 
sahibi olmak, değer ölçütü değildir. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerinin han-
gisinde yazar, bir kaygısını dile getirmiştir?

 

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

9. Bilim adamı, sözcükleri sanatçının gördüğü gibi 
görmez; bu nedenle sanatlı söyleyişten kaçınır. 
Çünkü bilim adamının amacı okuyucuyu bilgilen-
dirmek, ona katıksız gerçeği göstermektir. 

 Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi 
bilim adamına ait bir cümle olamaz? 

 

A) Seyitgazi’de tarihin ayak sesleri vardır. 
B) Savaş Amerika’nın müdahalesiyle son buldu.
C) Taraflar, İngilizlerin arabuluculuğunu kabul 

etmediler.
D) Konuyla ilgili görüşmeler tam üç yıl sürdü.
E) İstanbul’un fethi, yeni bir çağın başlangıcı 

oldu.
AAA

10. (I) Atasözleri konusunda çok duyarlıyım. (II) Ne 
zaman birinden ilginç bir atasözü duysam, he-
men mevcut atasözü sözlüklerine bakarım. (III) 
Duyduğum atasözünün bu sözlüklerde yer alıp 
almadığını kontrol ederim. (IV) Bu alışkanlığım, 
bir süre sonra bana günlük dildeki pek çok ata-
sözünün henüz derlenip yazıya geçirilmediğini 
gösterdi. (V) Bunların bir süre sonra unutulacağı 
kesindi ve buna izin vermem mümkün değildi. 
(VI) Sonunda, aylarca gece gündüz çalışmayı 
göze alıp bu sözlüğü hazırladım.

 Bu parçada, yazar atasözleriyle ilgili bir söz-
lük hazırlamasının nedenlerini, numaralan-
mış cümlelerin hangilerinde dile getirmiştir?

 

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

EEE

6.D  7.C 8.B  9.A  10.E
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1. (I) Hiçbir yazınsal tür ölümsüz değildir. (II) Çünkü 
hepsi belli toplumsal koşulların ürünüdür. (III) Bu 
koşullar değişti mi yazınsal türler de varlık ne-
denlerini yitirip ya tümden yok olur ya da deği-
şerek başka türlere dönüşür. (IV) Pastoral şiirin 
başına gelen budur işte! (V) Köy toplumundan 
kent toplumuna geçilmesi pastoral şiirin sonu ol-
muştur. (VI) Öyle ki bugün, hiçbir ozanın klasik 
anlamıyla pastoral şiir yazdığı söylenemez.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?

A) I. cümlede genel bir saptama yapılmıştır.
B) II. ve III. cümlelerde I. cümlenin yargısı gerek-

çelendirilmiştir.
C) IV. cümlede, daha önce söylenenler, parag-

rafın asıl konusuyla ilişkilendirilmiştir.
D) V. cümlede, IV. cümlenin yargısına açıklık 

kazandırılmıştır.
E) VI. cümlede bir tahminde bulunulmuştur.

EEE

2. Gerçek şair mi olmak istiyorsunuz? Size ilk öne-
rim şu: Önce kendiniz olun. Herkesin kullandığı 
orta malı sözleri, sözcükleri kullanmayın. Eğer 
biri “Şimşek parlıyor ve ışıltısı kayalara yansı-
yor.” diye yazmışsa, siz, “Şimşekler, kayaların 
üstünde oynuyor.” diye yazın.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada önerilen 
bakış açısıyla yazılmamıştır?

AAA

A) Adam yıldızlara basa basa yürüdü.
 Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı.
B) Bu şarkıyı ne zaman duysam
 Çocukluğumu ve seni düşünürüm
C) Gökyüzünü katlayıp bir köşeye koymuştuk
 Yıldızlar kaldırımlara dökülmüştü bütün
D) Beni terk ettin, sabahlara kadar ağladım
 Kasketimi eğip üstüne acılarımın
E) Biliyorsun, ben hangi şehirdeysem
 Yalnızlığın başkenti orası

BBB

3. (I) Türk okuru Batı romancılarını çok iyi tanır. (II) 
Ama Doğu romancılarını hemen hemen hiç ta-
nımaz. (III) Doğu yazarlarının eserleri Türkçeye 
çok az çevrilmiştir. (IV) Oysa Doğu romancıla-
rı arasında da Batı romancılarını aratmayacak 
isimler vardır.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gileri arasında neden-sonuç ilişkisi söz ko-
nusudur?

AAA

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

CCC

4. (I) Babam, ince, uzun boylu; kıvırcık saçlı bir 
adamdı. (II) Kimi geleneklere, özellikle de “baş-
lık parası”na karşıydı. (III) Beni evlendirirken tek 
kuruş başlık parası almadı. (IV) Ben onun bu tu-
tumunun zamanla benimsenip yaygınlaşacağını 
hiç düşünmemiştim. (V) Ama şimdi görüyorum 
ki pek çok yörede “başlık parası” geleneği artık 
tümüyle ortadan kalkmış.   

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
leri arasında neden–sonuç ilişkisi söz konu-
sudur?

AAA

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

BBB

5. Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz fakat bir 
insan köpeği ısırırsa haber olur. 

 Bu cümleden “haber” ile ilgili aşağıdaki yargı-
ların hangisine kesinlikle varılabilir?

DDD

A) İlginç olmalıdır. 
B) Taze olmalıdır.
C) Güncel olmalıdır. 
D) Hayal ürünü olmalıdır.
E) Gerçeği yansıtmalıdır.

AAA
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6. Edebiyatın eğitici, toplumsal görevi, yazarın 
olayların önünden gitmesini gerektirir.

 Bu cümlede geçen “yazarın olayların önünden 
gitmesi” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıda-
kilerden hangisidir?

 

A) Olup bitenleri yorumlamak
B) Olup bitecekleri sezmek
C) Olaylara farklı yaklaşmak
D) Olayları gerçeğe uygun anlatmak
E) Olup bitenlerden dersler çıkarmak

BBB

7. Öğrenciyi, yakılacak bir ateşten çok, doldurula-
cak bir vazo olarak gören, sahibinin sesi olmaya 
zorlayan mevcut eğitim sistemiyle çağdaşlaşma-
yı düşünmek, bence tam bir hayaldir.

 Bu cümleden, eğitim sistemimizle ilgili aşağı-
daki yargıların hangisine varılamaz?

 

A) Ezberci bir eğitim sistemidir.
B) Bilgilendirmeye yöneliktir.
C) Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmez.
D) Öğrenciye özgün bir kişilik kazandırmaz.
E) Fiziki alt yapısı yetersizdir.

EEE

8. Bu doğaldır. Yeter ki sanatçı görüşünü eserinin 
dokusunda iyice eritsin. Bir başka ifadeyle, aspi-
rini kuru kuruya yutturmasın bize. Görüşünü usta 
bir söyleyişle dile getirsin. Asıl amacının sanat 
yapmak olduğunu unutmasın.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçanın ilk 
cümlesi olmaya uygundur?

 

A) Sanatta biçimin mi içeriğin mi önemli olduğu 
hâlâ tartışılmaktadır.

B) Her sanatçı, eserinde, şu ya da bu şekilde bir 
görüşü savunur.

C) Sanat eserini gerçekliğin tam bir kopyası ola-
rak görenler çoktur.

D) Kimi sanatçıların, gözledikleri gerçeğin her 
ayrıntısını eserlerine yansıttıkları görülür.

E) Usta bir sanatçının eserini ayrıntılara boğ-
maktan kaçınması gerekir.

BBB

9. (I) Bilindiği gibi, bilinçli bir insanın her eyleminin 
ardında bir amaç vardır. (II) Kabul etmeliyiz ki bu 
durum, kitap okuma eylemi için de geçerlidir. (III) 
Okur, hangi kitabı okuyacağına, amacını dikkate 
alarak karar verir. (IV) Amacı bilgilenmek olan 
okur, ansiklopedilere, araştırma ve incelemelere 
yönelir. (V) Yaşantılarını zenginleştirmek, hoşça 
vakit geçirmek isteyen okursa hep öykü, roman 
gibi yaşatıcı eserlere koşar.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinin yerine “Okunacak kitabı belirleyen, oku-
run amacı olur.” cümlesi getirilirse parçanın 
anlamında bir daralma ve değişme olmaz?

 

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

10. “Eserin anlatımında görülen ustalık, kurguda 
yerini tam bir acemiliğe bırakıyor.” cümlesiyle 
aşağıdakilerden hangisi arasında, anlatımda 
başvurulan yol bakımından benzerlik vardır?

 

A) Tevfik Fikret hem aruzu Türkçeye başarıyla 
uygulamasıyla hem de manzum öyküdeki us-
talığıyla tanınır.

B) Bu eser, okura, içeriğiyle de söyleyiş özellik-
leriyle de Nazım Hikmet’i düşündürecektir.

C) İddia edilenin aksine, onun ne öykülerinde ne 
de romanlarında vardır bu özellik.

D) Eser, dil yönünden harika ama konu yönün-
den hiçbir özgünlük taşımıyor.

E) Ahmet Mithat Efendi, gerek kişiliğini gizleme-
mesi gerekse romanı bir eğitim aracı olarak 
kullanması nedeniyle çok eleştirilmiştir.

DDD

11. (I) İlk kitabım “Kulağım Kapıda” geçen ay basıldı. 
(II) Gelecek ay bir kitabım daha çıkacak piyasa-
ya. (III) Bu iki eser beni bir hayli yordu aslında. 
(IV) Ama yorgunluk mazeretini bir kenara koyup 
çok kapsamlı bir esere daha başlamak istiyorum.  
(V) Olay örgüsünü ana hatlarıyla belirlediğim esere 
de “Kurtarıcılar” adını vermeyi düşünüyorum.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde bir tasarıdan söz edilmektedir?

 

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

EEE
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1. I. Gerçek okur, okuduğu metnin bütün dokuları-
na ulaşabilen, kılcal damarlarında dolaşabilen 
okurdur.

 II. Okuduklarına yorum getiremeyen bir okuru, 
gerçek okur olarak kabul etmek mümkün de-
ğildir.

 III. Gerçek okuru sıradan okurdan farklı kılan, 
okuduğu metne eleştirel bir tutumla yaklaşabil-
mesidir.

 IV. Okurun iyisi, okuduğu metnin hiçbir ayrıntısını 
kaçırmaz, metni bütün boyutlarıyla kavramaya 
çalışır.

 V. Gerçek okur, yazarın ne dediğini anlamak için 
gösterdiği dikkati nasıl anlattığını görmek için de 
gösterir.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri anlamca birbirine en yakındır? 

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

BBB

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşün-
ce içermektedir?

A)  Başkasına iyilik yapmak için bile olsa doğru-
luktan ayrılan insan, kötülük de yapabilir.

B)  Yarın bu salonda, “şiirimizin dünü, bugünü, 
yarını” konulu bir açık oturum yapılacak.

C)  Masalların çoğunda Keloğlan, dul bir kadının 
bekâr ve saf oğlu olarak çıkar karşımıza.

D)  Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız dergi 
sayfalarında yer almasından yakınıyorlar.

E)  Bir kadın ozanın, kızına yazdığı şiir biçimin-
deki güncelerinden oluşuyor bu yapıt.

AAA

3. Çalıştıkça öğreniyor, öğrendikçe kendine güveni 
artıyor, güveni arttıkça daha başarılı oluyordu.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlatım-
da olayların sıralanışı yönünden yukarıdaki 
cümleye benzer?

BBB

A) Hava açtıkça bahçede çalışır; rüzgâr dindik-
çe dağa tırmanır, yağmur yağdıkça içeride 
kitap okurdu.

B) Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça yer, 
yedikçe kilo alırdı.

C) Çocuklar güldükçe o da gülüyor, düşündükçe o 
da düşünüyor, konuştukça o da konuşuyordu.

D) Yoruldukça dinlenir, sıkıldıkça müzik dinler, 
üzüldükçe şiir okurdu.

E) Onu gördükçe sevinci artar, onunla konuştuk-
ça özlemi azalır, ondan uzak kaldıkça hüzün-
lenirdi.

BBB

4. I.   Eserin, güncel bir konuyu sıkmadan ve ba-
yağılığa düşmeden sunduğunu söylemek 
mümkün.

 II.  Çocukların şantiye alanından uzak durması-
nı sağlamanız gerekmektedir. 

 III.  Her günün diğerinden güzel olduğu bir dün-
ya olduğunu düşünelim.

 IV.  Siz de göreceksiniz ki önümüzdeki günlerde 
faizler düşecek.

 V.  Anılar gözümüzün önünden geçerken zama-
nı durdurmak mümkün olsa.

 Aşağıda verilen anlamlardan hangisi yukarı-
da verilen cümlelerin herhangi biriyle eşleşti-
rilemez?

A) Eleştiri B) Uyarı C) Varsayım 
D) Ön yargı E) Olasılık

EEE
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5. (I) Güzel dilimiz bugün çok ciddi bir kirlenmeyle, 
yozlaşmayla karşı karşıya. (II) Hemen herkesin 
ağzında çok sayıda yabancı sözcük, mağaza 
adları bile çoğunlukla yabancı artık. (III) Bu so-
nuçta, zamanla iyice yaygınlaştırdığımız yaban-
cı dille eğitimin büyük payı var bence. (IV) Ço-
cuklarımızı, ana dillerini yeterince öğrenmeden 
İngilizce ya da Fransızca öğrenmek zorunda 
bırakıyoruz. (V) Bunu da çocuklarımıza “Türk-
çeyi öğrenmesen de olur; sen yeter ki en az bir 
yabancı dili öğren.” diyerek yapıyoruz galiba.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

DDD

A)  I. cümlede bir saptama yapılmıştır. 
B)  II. cümlede, I. cümlede belirtilenin somut ol-

guları dile getirilmiştir. 
C) III. cümlede, I. cümlede belirtilenin nedeni 

açıklanmıştır. 
D)  IV. cümlede, III. cümlede belirtilenin doğurdu-

ğu bir sonuca dikkat çekilmiştir. 
E)  V. cümlede en az bir yabancı dili bilmenin 

önemi vurgulanmıştır.
EEE

6. (I) Öğleden sonra, güzel bir bahçe içerisindeki 
ikametgâhımıza geldik. (II) Sakin, huzur verici 
bir köşktü ikametimize ayrılan yer. (III) Önündeki 
tabelada “Hane-i Golberg” yazıyordu. (IV) Bizi, 
köşkün sahibi Nazır Ahmet’le Sare dedikleri dal 
gibi ince, zarif ve son derece güler yüzlü bir genç 
kız karşıladı. (V) Yemeğimizi yedikten sonra, 
Nazır Ahmet, bizi arka bahçeye götürdü.

 Yazar, bu parçadaki numaralanmış cümle-
lerin hangilerinde kişisel bir değerlendirme 
yapmamıştır?

 

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

DDD

7. (I) Ağaçların yapraklarında irili ufaklı yağmur 
damlaları vardı. (II) Toprak hafifçe ıslaktı. (III) 
Ortalıkta yağmur sonlarına özgü bir koku var-
dı. (IV) Adam cebinden küçük bir kolonya şişesi 
çıkardı. (V) Yağmur kokusuna limon kokusu da 
karıştı.  

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde betimleme söz konusu değildir?

 

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

8. (I) Bu dergiyi yaklaşık iki yıldır kendi olanakla-
rımla çıkarıyorum. (II) Okurlarımdan aldığım tek 
destek ise zaman zaman yazdıkları övgü dolu 
yazılar ve yayımlanmaları ricasıyla gönderdikleri 
öykü ve şiirler oluyordu. (III) Ama artık dayanma 
gücümün sınırına geldim. (IV) Derginin giderle-
rini karşılayacak parayı bulmakta zorlanmaya 
başladım. (V) Bu gidişle, çok yakında, sevgili 
okurlarım dergiyi gazete büfelerinde boşuna ara-
yacaklar.

 Konuşan kişi bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerin hangisinde bir “kaygı”sını dile ge-
tirmiştir?

 

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

9. (I) İkinci Yeni şairleri, toplumsal koşulların dayat-
tığı bir şiirle çıkarlar karşımıza. (II) Şiirin kendine 
özgü bir dili olması gerektiğini savunurlar. (III) 
Bu nedenle de Garip şairlerinden farklı olarak, 
günlük dile uzak dururlar. (IV) Ama Garip şairleri 
gibi, bunlar da ölçüyü ve uyağı önemsemezler. 
(V) Şiire ilişkin bütün kurallara karşı çıkarlar. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde “karşılaştırma” söz konusudur?

 

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

DDD
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1. Gerilim vardır, çatışma vardır romanın özünde. 
Söz konusu gerilimin, çatışmanın - - - - dayanması, 
onu kaynak alması romanın inandırıcılığını sağ-
layan en önemli faktördür. Ancak bu, romancının 
gerçekliği olduğu gibi romana taşıması anlamına 
gelmez. Çünkü roman, her şeyden önce, bir - - - - 
sanatıdır. Romancı hangi gerekçeyle olursa olsun 
kendince tasarlayıp yeniden üretmediği bir gerçek-
liği bize roman diye asla sunmamalıdır.

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

A)  gerçek yaşama-kurgulama
B)  bir soruna- estetik bir yapı kurma
C)  ilginç bir olaya-okuru şaşırtma
D)  yazarın yaşamına-kendini ifade etme
E)  özgün bir konuya-model oluşturma

AAA

2. Bir romancıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi, ayraç içindeki kavramla uyuşma-
maktadır?

DDD

A) İşlediği konuyu, çizdiği ve betimlediği karak-
terleri, bunlar arasındaki ilişkileri bugüne de-
ğin başka hiçbir romancının yansıtmadığı bir 
biçimde vermiştir. (özgünlük)

B) Anlatımını oluşturan söz değerlerini seçerken 
dilin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmış, 
bunları kılı kırk yaran bir tutumla kullanmıştır. 
(titizlik)

C) Okurken söyleyiş güçlüğü yaratmayan, an-
lamları herkesçe bilinen sözcükleri seçerek 
konuşma dilinin özelliklerini içeren, kısa cüm-
leler kurmuştur. (akıcılık)

D) Anlatımındaki ayrıntı zenginliği, ayrıntıları iş-
levsel bir biçimde verişi onun söylemine inan-
dırıcı bir nitelik kazandırmıştır. (evrensellik)

E) Dili, inceliklerine dikkat ederek güzel bir biçim-
de kullanması, onun her dönemde okunan, ya-
pıtlarını yaşadığı günlerin sınırı dışına taşıyan 
bir yazar olmasını sağlamıştır. (kalıcılık)

DDD

3. Kişilerine kendisi olma hakkı tanımayan bir ro-
mancı, emeğine de zamanına da yazık ediyor 
demektir.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede anlatıl-
mak istenene anlamca en yakındır?

 

A) Ayrıntıları iyi seçemeyen ve yerinde kullana-
mayan bir romancı, yazdıklarını yalnız kendi-
si okur.

B) Eserlerinde yalnız kendini anlatan bir sanat-
çının başarılı olması, geleceğe kalması müm-
kün değildir.

C) Başarılı olmak isteyen romancı, kişilerini do-
ğal hâlleriyle vermeli, yönlendirmeye çalış-
mamalıdır.

D) Gözlem gücü zayıf bir romancıdan usta işi 
eserler vermesi ve geniş bir okur kitlesine 
ulaşması beklenemez.

E) Yaşamını romanlarına olduğu gibi yansıtan 
bir romancı, roman değil, otobiyografi yazmış 
olur.

CCC

4. Bütün kaygısı edebiyat yapmak olan bir yazarın 
söyleyecek sözü yok demektir.

 Bu cümle, aşağıdakilerden hangisine anlam-
ca en yakındır?

 

A) Okura iletecek mesajı olmayan yazarların 
süslü ve sanatlı anlatıma düşkünlük göster-
dikleri görülür.

B) İçeriğe verdiği önemi biçimden esirgeyen bir 
yazardan başarılı ürünler vermesi beklenemez.

C) Duygu ve düşüncelerini sıradan bir anlatımla 
dile getiren hiçbir yazar başarılı olamaz.

D) Ana dilinin incelik ve güzelliklerini iyi bilme-
yen bir yazar, neyi anlatırsa anlatsın, okuru 
etkileyemez.

E) Yalnız kendini anlatan, toplumsal sorunlara du-
yarsız kalan bir sanatçının başarı şansı yoktur.

AAA
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5. (I) Dili çok iyi kullanan bir yazar. (II) Sanata, süse 
gereksiz hiçbir sözcüğe, cümleye yer vermemiş 
eserlerinde. (III) Neyi, ne kadar söyleyeceğini iyi 
biliyor. (IV) Okuru düşündürmeye, onun ufkunu 
açmaya çalışıyor. (V) Edebiyatı, sanatı önemse-
diği her hâlinden belli.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinin yerine “Anlatımı yalın ve bir su gibi duru.” 
cümlesi getirilirse parçanın anlamında daral-
ma ya da değişme olmaz?

 

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

6. Türk edebiyatının ele geçen ilk yazılı ürünleri, 
“Orhun Yazıtları”dır. Bu metinler 725-732 yılla-
rı arasında kaleme alınmıştır. Geçmişi çok eski 
bir ulusun yazılı edebiyatı bu kadar geç kalabilir 
mi? Bilindiği gibi, bizim kültürümüzde göçebe ya-
şamın önemli bir yeri vardır. Tarih boyunca hep 
çadırlarda barınıp at sırtında bir otlaktan diğerine 
koşmuşuz. Dahası Anadolu’ya geçip yurt değiş-
tirdikten sonra da uzun süre sürdürmüşüz bu ya-
şama biçimini.

 Düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden 
hangisi bu parçanın son cümlesi olmaya uy-
gundur?

 

A) Eski Türk şiirine ait örneklerde, göçebe yaşa-
mın birçok izine rastlarız.

B) Kimi kaynaklara göre Türkler yerleşik düzene 
ancak Uygurlar Dönemi’nde geçti.

C) Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’ün-
de göçebe Türk boylarının sözlü edebiyat 
ürünlerinin birçok örneğine rastlanır.

D) Unutulmamalıdır ki yazılı edebiyatın en ge-
lişmiş olduğu toplumlarda bile sözlü edebiyat 
var olacaktır.

E) Yerleşik düzene böylesine geç geçen bir ulu-
sun yazıyı geç kullanmaya başlaması doğal-
dır.

EEE

7. (I) Ankara’da ulaşım, İstanbul’a göre kolaydır. 
(II) İstanbul’un aksine en kalabalık zamanda 
bile, kentin bir ucundan diğer ucuna yarım saatte 
gidebilirsiniz. (III) Aynı gün öğle yemeğini kentin 
kuzeyinde, akşam yemeğini güneyinde yemeniz 
mümkündür. (IV) Hatta, isterseniz, bu iki yemek 
arasında kentin batı ya da doğu yakasındaki bir 
dostunuzu ziyaret bile edebilirsiniz. (V) Kentin 
derli toplu olması, motorlu araçlara binmeden 
aynı günde birçok sosyal etkinlikte bulunma ola-
nağı sağlar bize.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen, numara-
lanmış cümlelerin hangisinde özetlenmiştir?

 

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

8. (I) Küre Dağlarını döne döne tırmanıyorduk. (II) 
Güneş, sabah sisinin grileştirdiği yeşil tepelerin 
ardından portakal renkli yüzünü gösteriyordu. 
(III) Ama güneşin henüz ulaşamadığı derin ko-
yaklar da vardı. (IV) Yeşilin en güzel tonlarıyla 
bezeli, mendil kadar tarlalar, gerçek değilmiş gibi 
duruyordu. (V) Derin derin uçurumlar, dipten do-
ruğa çamlarla, kavaklarla donanmıştı.

 Bir gezinin anlatıldığı bu parçadaki numara-
lanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

 

A) I. cümlede, gözlemin nerede, hangi konumda 
yapıldığına açıklık kazandırılıyor.

B) II. cümlede, gözlemin günün hangi saatlerin-
de yapıldığını gösteren ayrıntılar veriliyor.

C) III. cümlede gözlenen çevrenin engebeli, 
sarp bir ayrıntısına dikkat çekiliyor.

D) IV. cümlede görülenlerle ilgili yorum yapılıyor.
E) V. cümlede görülenlerin etkileme gücü yansı-

tılıyor. 
EEE
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TEST  12

1. I. Düş gücünden yoksun bir sanat yapıtı, dü-
şünce yönünden ne kadar güçlü olursa ol-
sun, ilgi göremez

 II. Bir sanat yapıtının temel özelliği, düş gücüne 
dayanan bir üretim olması değildir.

 III. Sanatçı, gözlediği gerçekliği, eserine yansı-
tırken düş gücüyle zenginleştirmeye çalış-
malıdır.

 IV. Bir sanat yapıtının ilgiyle karışlanmasını 
sağlayan, düşünceden çok, sanatçının düş 
gücüdür.

 Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi, anlamca 
birbirine en yakındır?

 

A)  I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D)  II. ve IV.          E) III. ve IV.

BBB

2. (I) Dostlarımın ısrarı üzerine, öykülerimin on bi-
rini yayımladım. (II) Elimde daha böyle yüzlerce 
öykü var. (III) Kitap basılıp piyasaya çıktığı za-
man, eleştirmenler, öykülerimin çok güzel oldu-
ğunu söylediler. (IV) Ama aslında, öykülerimin 
güzel olduğunu ben daha yazarken biliyordum. 
(V) Şimdi onları okuyanların da benimle aynı görü-
şü paylaştığını görüyorum ve bu hoşuma gidiyor.

 Bu parçada konuşan kişinin “kendine aşırı öl-
çüde güvenen bir kişi olduğu” hangi cümleden 
anlaşılabilir?

 

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

3. (I) Çocukları kitaba yönlendirmemiz, onlara kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. (II) 
Bu da çocuklar için yazılmış çok sayıda esere 
sahip olmamıza bağlıdır. (III) Oysa Türkiye’de 
hemen hemen bütün yazarlar büyükler için ya-
zıyor. (IV) Çocuklar için yazan yazar, neredeyse 
hiç yok. (V) Dahası, yarışmalara katılan ve dere-
ceye giren eserleri bastırıp okul kütüphanelerine 
dağıtmayı düşünüyoruz. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
den sonra “Bu nedenle de bakanlık olarak çeşitli 
yarışmalar düzenlemek, yazarlarımızı çocuklar için 
de yazmaya özendirmek istiyoruz.” cümlesi geti-
rilirse, parça anlamlı bir bütünlük kazanır?

 

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

4. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna, “Bu ne-
denledir ki söz konusu roman kısa sürede birçok 
yabancı dile çevrilmiş ve yazarına büyük bir ün 
kazandırmıştır.” cümlesinin getirilmesi, anlam 
akışı yönünden uygun olmaz? 

 

A) İkinci Dünya Savaşı’nın perde arkasını özgün 
bir bakışla yansıtan romanın oldukça ilginç 
bir kurgusu vardır.

B) Yapıtta, cepheden cepheye koşturulan çeşit-
li uluslardan askerlerin yaşadıkları dramlar, 
çarpıcı bir anlatımla gözler önüne serilmiştir.

C) Yazarın cephede savaşırken tuttuğu gözlem 
notlarından hareketle yazdığı bu roman, rea-
list anlayışın en tipik örneğidir.

D) Yazarın, yapıtta, kişilerin çeşitli durumlar kar-
şısındaki ruh hâllerini derinlikli tahlillerle ve 
başarıyla dile getirdiği görülür.

E) Yazarın aşırı karamsar bir bakış açısıyla ka-
leme aldığı bu romanın kimi bölümlerinde, 
tarihsel gerçeklerle örtüşmeyen ayrıntılara 
rastlanır.

EEE

5. (I) Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra, uzun süre 
yayıncılık yaptım. (II) Büyük bir istekle yapı-
yordum bu işi. (III) Öğrencilerim gelip büromda 
çalışıyor, bana yardım ediyorlardı. (IV) Sorular 
soruyorlar, ben de onları cevaplamak zorunda 
kalıyordum. (V) Bir anlamda, öğretmenliğim, ya-
yınevinde de devam ediyordu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisinin yerine, “Yayıncılığım, sanki okul yaşa-
mımın bir uzantısı olmuştu.” cümlesi getirilirse, 
parçanın anlamında önemli bir daralma ve de-
ğişmez olmaz?

 

A)  I.      B) II.       C) III.         D) IV.  E) V. 
EEE
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TEST 12

6. (I) Bizde Batı’daki anlamıyla eleştiri yok. (II) 
Eleştirmenlerimiz asıl değerlendirilmesi gereken 
varlığı unutup onun sahibine yöneliyorlar. (III) 
Eleştirilerini eserden çok, eserin yaratıcısının 
kişiliğine yöneltiyorlar. (IV) Dahası güzellik bili-
minin ölçütlerinden çok, zevklerine güveniyorlar. 
(V) Hangi eseri niçin güzel ya da değersiz bul-
duklarını belirtmek gereği duymadan yapıyorlar 
eleştirilerini.

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin han-
gileri anlamca birbirine en yakındır?

 

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

BBB

7. I. Yazarın yaşamından izler taşımayan roman 
nerde görülmüş?

 II. Yazarın yaşamından izler taşımayan roma-
na roman mı denir?

 III. Yazarın yaşamından izler taşımayan roman 
düşünülebilir mi?

 IV. Yazarın yaşamından izler taşımayan roma-
na roman demek ne mümkün?

 V. Yazarın yaşamından izler taşımayan roman-
ların varlığını kim inkâr edebilir?

 Anlamca eşleştirildiklerinde yukarıdaki cüm-
lelerin hangisi dışta kalır?

 

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

8. (I) Değişen koşullar, şiiri olduğu kadar şiire ba-
kışı da çok değiştirdi. (II) Eski klasik yaklaşım 
yerini yeni yaklaşımlara bıraktı. (III) Şiiri kimse 
artık konu yönünden sınıflandırmıyor. (IV) Şiirler 
şairin üslubu ve gerçekliğe yaklaşımı yönünden 
değerlendiriliyor. (V) Bir şiirin açık mı, kapalı mı; 
anlamlı mı, anlamsız mı; bireyci mi, toplumcu mu 
olduğu tartışılıyor daha çok.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinin yerine “Bir şiirin epik, lirik, didaktik, dra-
matik ya da pastoral olup olmadığıyla ilgilenen 
yok bugün.” cümlesi getirilirse parçanın anla-
mında bir değişme ve daralma olmaz?

 

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

9. (I) Ormanın dört bir yanında, ötüşleri insana 
neşe veren çayır kuşları uçuşuyordu. (II) Otur-
dum, sırtımı bir kayın ağacının gövdesine daya-
dım. (III) Çevremdeki çiçeklerden yayılan büyü-
leyici kokuyu derin derin soludum. (IV) Toprağın 
tatlı serinliğini daha çok hissetmek için humuslu 
toprağı okşamaya koyuldum. (V) Tam o sırada 
karşımdaki çalının ardından ürkek ürkek bana 
bakan, uzun kulaklı, sevimli bir hayvan gördüm.

 Yazar, bu parçadaki numaralanmış cümlele-
rin hangisinde duygularına yer vermemiştir?

 

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

10. I.  Cumhuriyet’in ilk on yılında Türkiye’nin çok 
hızlı bir şekilde kalkındığı görülür. 

 II.  Türkiye, Cumhuriyet’in ilk on yılındaki yüksek 
kalkınma hızını, 1923’te kalkınmayı sağlaya-
cak sektör olarak tarım sektörünü seçmiş ve 
tarımsal üretimi artıracak politikalar uygula-
maya başlamış olmasına borçludur. 

 Aşağıdakilerden hangisinde, bu iki cümlede ifa-
de edilenler doğru bir biçimde birleştirilmiştir?

 

A) Türkiye, Cumhuriyet’in ilk on yılında hızlı bir şekil-
de kalkınmak için kalkınmayı sağlayacak sektör 
olarak tarım sektörünü seçmiş ve tarımsal üreti-
mi artıracak politikalar uygulamaya başlamıştır. 

B) Türkiye, 1923-1933 yılları arasında tarım sek-
törüne önem vererek ve tarımsal üretimi ar-
tırmayı öngören politikalar uygulayarak Cum-
huriyet’in ilk on yılında yüksek bir kalkınma 
hızı yakalamayı başarmıştır. 

C) Türkiye’nin yüksek bir kalkınma hızı yakala-
masında,1923 yılında kalkınmayı sağlayacak 
sektör olarak tarım sektörünü seçmesinin ve 
tarımda üretimi artıracak politikalar uygula-
maya çalışmasının rolü büyüktür. 

D) Türkiye’nin hızla kalkınmasında, Cumhuri-
yet’in ilk on yılında uyguladığı tarımda üretimi 
artırıcı politikaların ve tarım sektörünü kal-
kınmayı sağlayacak en önemli sektör kabul 
etmesinin büyük payı vardır. 

E) Türkiye, 1923’te kalkınmayı sağlayacak sek-
tör olarak tarımı seçmesi ve tarımsal üretimi 
artıracak politikalar izlemeye başlaması sa-
yesinde, Cumhuriyet’in ilk on yılında çok hızlı 
bir şekilde kalkınmıştır.
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1. (I) Yazarlarımızın çoğunun konuları hatta söz-
cükleri bile Batı’dan; oysa Anadolu’nun yazarı 
yereli, kendi ülkesini, yaşadığı çevreyi anlatma-
lıydı. (II) Sonra nedir o araya girmeler, okuyana 
öğütler vermeler, yol yordam göstermeler? (III) 
Dildeki ilkellik için söylenecek söz bulamıyorum. 
(IV) Bunları söylüyorum diye kötü eleştirmen olu-
yorum; bırakın eleştirmenliğimi, insanlığıma bile 
dil uzatılıyor. (V) Hakaretin bini bir para; artık ka-
lemi bırakmalı, kendi köşeme çekilmeliymişim.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde hem bir eleştiri hem bir öneri söz konu-
sudur?

 

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

2. Mantıklı düşünebilen bir insan böyle bir söylenti-
yi ciddiye almaz.

 Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye 
en uzaktır? 

 

A) Bu, mantıklı düşünenlerin ciddiye alabileceği 
bir söylenti değildir.

B) Ciddiye alınabilecek kadar mantıklı bir söy-
lenti değil bu.

C) Böyle bir söylentiyi ciddiye alanın mantıklı dü-
şündüğü söylenemez.

D) Mantıklı düşünemeyenlerin her söylentiyi cid-
diye aldıkları görülür.

E) Bu, ancak mantıklı düşünemeyenlerin ciddiye 
alabileceği bir söylentidir.

DDD

3. (I) Zamanın her şeyin ilacı olduğunu düşünmek, 
zor günlerimizde kendimizi avutmak için sarıldı-
ğımız bir görüş olmalı. (II) Birçok acı, üzerinden 
belli bir zaman geçince daha az can yakar hat-
ta unutulur. (III) Acaba zaman mı yoksa üzerine 
eklenen yaşanmışlıklar mı bize acıyı unutturur? 
(IV) Yani zaman, iyileştiren bir yardımcıdan çok, 
o anda içimizi soğutmak adına inanmak istedi-
ğimiz bir teselli belki. (V) Zor günlerden geriye 
hissedilen bir şey kalmaz zamanla.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
leri anlamca birbirine en yakındır?

 

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

CCC

4. (I) Türkiye’de düzenli olarak yazan profesyonel 
eleştirmen yok gibidir. (II) Hakkında esaslı bir 
değerlendirme yapılmamış çok eser vardır. (III) 
Buna karşılık, kimi sıradan eserler de dost işi 
yazılarla okura iyi eser olarak sunulmuştur. (IV) 
Yazar ve şairlerimiz önlerini görememektedirler. 
(V) Türk edebiyatı gelişme hızını büsbütün kay-
betmiştir.

 Bu parçada yakınılan durumların temel ne-
deni, numaralanmış cümlelerin hangisinde 
verilmiştir?

 

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

5. (I) Bu kitap edebiyatımızın olduğu kadar Türkçe-
nin de yüz akı. (II) Yazar klasik roman anlayışının 
dışına çıkarak yazmış eserini. (III) Bu nedenle 
olsa gerek, bazen bir roman okuyup okumadığı-
nızı düşünüyorsunuz. (IV) Yakın geçmişimizi öz-
gün bir roman evreninde ve eğlenerek öğrenmek 
isteyenler için bulunmaz bir fırsat bu eser. (V) Eseri 
okurken Türkçenin tadına varacağınızdan ve güzel 
dilimizi daha çok seveceğinizden eminim. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde sözü edilen kitabın içeriğine değinil-
miştir?

 

A)  I.      B) II.       C) III.         D) IV.  E) V. 
DDD
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6. (I) Dağın eteklerine vardığımızda kendimizi 
zengin bir bitki örtüsünün içinde bulduk. (II) Her 
tarafta, parklardaki kimi süs bitkilerini hiç arat-
mayan kısa, bordu ağaçlar vardı. (III) Yolun sağ 
tarafında küçük bir dere akıyordu. (IV) Ovanın 
nemli, sıcak havası burada yerini kuru, serin bir 
havaya bırakmıştı. (V) Yol, dereyi takip ederek 
kıvrıla kıvrıla dağın doruklarına doğru tırmanı-
yordu.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde “karşılaştırma” vardır?

 

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

DDD

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içer-
mektedir?

 

A) Öykünüzde birtakım gereksiz ayrıntılara yer 
verdiğinizi düşünüyoruz. 

B) Öykünüzü bu hâliyle dergimizde yayımlama-
mızın yakışık almayacağı kararına vardık.

C) Öykünüz, kurgu yönünden fena sayılmaz 
ama dergimizde yer alamayacak kadar uzun. 

D) Yayımlanması dileğiyle dergimize gönderdi-
ğiniz öyküyü, özellikle anlatım yönünden gü-
zel bulduk.  

E) Öykünüzü yayımlatmak için acele etmeme-
niz, gerekirse yeniden yazmanız gerektiğine 
inanıyoruz. 

EEE

8. (I) Yazlığımın küçük bahçesinde oturmuş, güne-
şin batışını izliyorum. (II) Tam karşımda, yalnızlık 
dolu uzun bir geceye hazırlanan deniz var. (III) 
Arkamdaki tepelerden inip denizin serin sula-
rında yıkanmak isteyen rüzgârın dost eli, sırtımı 
okşuyor. (IV) Ağaçların dallarında, yapraklarında 
geceyi karşılamanın telaşı... (V) Hava karardık-
ça insanı ürküten bir sessizlik çöküyor her tarafa. 

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yazar, duygularına yer vermemiştir?

 

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

9. (I) Bakanlık olarak bu tür sağlık hizmetlerini hal-
kın ayağına kadar götürmemiz gerekiyor. (II) 
Bu da doğaldır ki çok sayıda gezici sağlık ekibi 
kurmamıza bağlı. (III) Bu amaçla, en kısa süre-
de, yaklaşık bir milyonluk bir araç ihalesi yapmayı 
düşünüyoruz. (IV) Alacağımız araçların her birinde 
bir uzman hekim ile üç hemşire görevlendirmek ve 
kapsamlı bir sağlık taraması yapmak istiyoruz. (V) Bu 
tarama, eminim, vatandaşımızı sağlık sorunları konu-
sunda ciddi ölçüde rahatlatacaktır. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde bir tasarıdan söz edilmektedir?

 

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

CCC

10. I.  Saz şairlerine ait şiirlerin hemen hemen hep-
si, çağları aşmayı başarıp bugüne ulaşmış-
tır.  

 II.  Saz şairlerinin, gerek söyleyiş gerek anlam 
yönünden fazla bir değer ifade etmeyen şiir-
lerini kanatlandırıp çağlar öncesinden bugü-
ne taşıyan, sazın büyüleyici sesidir.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu iki cümlede ifa-
de edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?

 

A) Sazın sayesinde bugüne ulaşabilen bazı şiirleri 
olsa bile, saz şairlerinin biçim ve içerik yönün-
den gerçek anlamda özgün ürünler verdikleri 
söylenemez. 

B) Saz şairlerimiz, gerçekten güzel sayılabilecek 
şiirlerinin hepsini saz eşliğinde söylemiş ve 
geleceğe yalnız bu şiirleriyle kalabilmişlerdir. 

C) Biçim olarak da içerik olarak da sıradan sayı-
labilecek ürünler oldukları hâlde, saz şairleri-
nin şiirlerinin neredeyse tümünün günümüze 
ulaşmasında, saz eşliğinde söylenmeleri et-
kili olmuştur. 

D) Saz şairlerimizin yüzyılar önce saz eşliğinde 
söyledikleri şiirlerin bazıları, çok beğenilmiş 
ve sözlü gelenekte dilden dile aktarılarak gü-
nümüze kadar yaşatılmıştır. 

E) Gerçek bir saz şairi tarafından saz eşliğinde 
söylenmeyen bir şiirin, anlam ve biçim yönün-
den ne ölçüde yetkin olursa olsun, geleceğe 
kalması mümkün değildir.
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