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1.  “Sanat niteliği olan her heykel, her tablo, her anıt, size 

her görünüşünde yeni bir sırrını açacaktır.” cümlesiyle 

aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlam bakımından 

özdeştir?  

  

 A)   Gerçek sanat ürünleri incelendikçe, ürünlerde yeni 

özellikler keşfedilebilir. 

 B) Birçok sanat dalı, özellikle, sanattan anlayanlara 

seslenir. 

 C) Sanat, bütün canlılardan farklı olarak sadece 

insanlara hitap eder. 

 D) Gerçek sanat eseri, ilk bakışta da tam olarak 

anlaşılabilir. 

 E) Güzellik, göreceli olduğu için, sanatta kesin 

değerlendirmelere gidilemez. 

  

2.  Bardağın dolu tarafını görebilmek, iç huzuru 

yakalayabilmenin ilk koşuludur. 

Bu cümleye anlamca en yakın cümle, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Namerdin köprüsünden geçmektense sele 

kapılmayı tercih ederim. 

 B) Bataklıkta açan gülü görebilirsen, bataklığın 

olumsuzluğundan bunalmazsın. 

 C) Hiç sorgulamayan, dünyaya pembe gözlükle 

bakanlar, bir gün hayal kırıklığına uğrayacaklardır. 

 D) Geçmiş ve geleceği bir kenara bırakıp yaşadığımız 

anın tadına varabilmeliyiz. 

 E) Sorunlardan kurtulmak, sorunların üstüne gitmekle 

olur. 

  

3.  Romanımızın başlangıcından bugüne dek yaşanan, yüz 

yılda beş on romancının yirmi otuz romanının ancak 

aşabildiği tıkanıklık, son on yılda öykücülüğümüze de 

yansıdı. 

Bu cümle, aşağıdaki yargılardan hangisini 

kapsamaz? 

  

 A)  Romanımız, ortaya çıktığı günden beri bir tıkanıklık 

yaşamaktadır. 

 B) Yüzyıllık roman tarihimizde başarılı roman sayısı 

oldukça azdır. 

 C) Öykücülüğümüz son yıllara kadar 

romancılığımızdan başarılıydı. 

 D) Romancılarımız, öykü alanında daha da başarılı 

oluyorlardı. 

 E) Son yıllarda öykücülüğümüz de romancılığımız gibi 

bir tıkanıklığa düştü. 

  

 

 

4.  I. İnsanlar zorluklar karşısında tek başlarına ayakta 

durabilmelidir. 

 II. Sarsıntı yaşadığımızda teselliyi çevremizde değil 

kendimizde aramalıyız. 

 III. Ne kadar güçlü olsak da içimizdeki direnç bazen 

bize yetmeyebilir. 

 IV. İnsanoğlunun kısacık yaşamı ne yazık ki sadece 

mutluluktan ibaret değildir. 

 V. İnsanlar güzel günlerinin tadını çıkarmayı iyi 

bilmelidirler. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine  

en yakındır? 

  

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

 D) IV ve V E) II ve V  

  

 

5.  “Aslında her sanat yapıtının bir gelenek bağı taşıması 

gerekir.” cümlesine anlamca en uzak olan yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Şiirlerinde genellikle atasözleri kullanırdı, bu usta 

şair. 

 B) Oyununda görücü usulü ile evlenmenin yanlışlığını 

anlatmıştır. 

 C) Resimlerinde geleneksel köy düğünlerimizi 

işlemiştir. 

 D) Bestelerinde halk türkülerinden aldığı motiflere yer 

vermiş. 

 E) Taşlamalarında genellikle toplumsal konuları 

işlemeye çalışmıştır. 

  

 

 

6.  “İyi bir ağaç kolay yetişmez; rüzgâr ne denli güçlü 

eserse, ağaç da o denli sağlam olur.” 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümledekiyle aynı 

doğrultudadır? 

  

 A) İnsanlar önlerine çıkan engellere karamsar bir 

gözle bakarlarsa mutsuz olurlar. 

 B) Gerçek başarı kendinden kötüleri değil, iyileri 

görmekle başlar. 

 C) Güçlü ilişkiler, insanları her zaman daha mutlu bir 

yaşama götürür. 

 D) Yaşamdaki sarsıcı ve olumsuz durumlar insanı 

daha dayanıklı yapar. 

 E) İyimser insanlar her zaman hayat karşısında dimdik 

durmayı bilirler. 

  

 

 

http://www.dogruegitim.com/


 

Türkçe 02.A.04         Cümlede Anlam Eş Ya da Yakın Anlamlı Cümleler  
 

www.dogruegitim.com   

7.  İnsanlar yalnızca kendilerinin hissetmediği acıları 

çekenleri teselli edebilirler. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en 

yakındır? 

  

 A) İnsanlar acılı günlerinde kendilerini teselli edecek 

birilerini ararlar. 

 B) Başkalarının acılarını dindirmeye çalışanlar o acıyı 

yaşamamış olanlardır. 

 C) Kişiler kendi tanıdıkları acıları daha rahat teselli 

ederler. 

 D) Hayatta öyle acılar vardır ki onları kimse teselli 

edemez. 

 E) Başkalarının acılarını gidermeye çabalamak yerine 

kendi acılarımızla uğraşmalıyız. 

  

 

8.  I. Sanattan uzak bir yaşam sürdüğümüz için sorunlu 

bir toplumda yaşıyoruz. 

 II. Toplumların kültürlerinin en güzel yansımasını 

sanatta görürüz. 

 III. Huzurlu bir toplum oluşturmak için sanatla iç içe 

yaşamalıyız. 

 IV. Sorunlu toplumlarda bilimin de ilerleme göstermesi 

beklenemez. 

 V. Sanatın, birey üzerinde, dolayısıyla toplum 

üzerinde de etkileri vardır. 

 Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca en 

yakındır? 

  

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

 D) I ve III E) II ve V  

  

 

9.  “Ayakkabım olmadığına üzülürken, yolda ayaksız bir 

adam gördüm.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle 

anlamca en yakındır? 

  

 A) Her olay, insanı gerçeğin acımasızlığından biraz 

daha uzaklaştırır. 

 B) Gerçeği kabullenemeyenler, içinde bulundukları 

durumu da anlayamazlar. 

 C) İnsan, içinde bulunduğu koşullardan daha kötü 

koşulların olduğunu bilmelidir. 

 D) Yaşam, dikenli yollarla dolu olsa da insan, yaşamı 

sevebilmelidir. 

 E) “Bu durumu biliyorum.” diyerek o durumu sonsuza 

dek korumak yanlıştır. 

  

 

10.  Gecenin en karanlık olduğu an, gündüzün en yakın 

olduğu zamandır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin iletisine ters 

düşer? 

  

 A)  Güzelliklere ulaşmadaki en büyük engel, önündeki 

zorluklardır. 

 B) En zor anlarda bile yaşama sevincini yitirmemek 

gerekir. 

 C) Mutsuzluğun arttığı anda yeni umutlar belirir. 

 D) Huzurun oluşması, sıkıntıların dayanılmaz hale 

gelmesine bağlıdır. 

 E) Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez, derler. 

  

11.  “Ben mum alevinde pervane gibi hep aynı odakta 

yazdım şiirlerimi.” diyen şair için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

  

 A) Şair, konu sıkıntısı çekiyor. 

 B) Şair, dar bir çevrede şiir yazıyor. 

 C) Şair, hep aynı şeyi amaçlıyor. 

 D) Şair, hep uzaktaki bir hedefi gözlüyor. 

 E) Şair, kısır bir döngü içinde ürünler veriyor. 

  

12.  “Gideceği limanı bilmeyene, hiçbir rüzgârdan hayır 

gelmez.” cümlesiyle anlamca özdeş olan cümle, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)   İsteklerini söylemeyen insana, yardımcı olmak 
zordur. 

 B) Alabileceğimiz yardımları planlayarak, isteklerimizi 
gerçekleştirmeye çalışmalıyız. 

 C) İlkesiz hareket etmek, kişiyi başarısızlığa götürür. 

 D) İlkeleri saptamadan onları gerçekleştirme uğraşı 

vermek boşunadır. 

 E) Olayları programlayarak sonuca ulaşabiliriz. 

  

 

13.  I. Kitabın iyisi, her okunuşta bir başka tat verebilendir. 

 II. Kitapların en güzelleri henüz anlaşılmamış 
olanlardır. 

 III. En iyi kitap, okuyucunun, içinde her şeyi arayıp 
bulduğu kitaptır. 

 IV. İyi kitap, düşünen insana hayat veren kandır. 

 V. Her okunduğunda okuruna ayrı bir güzelliğin 
kapısını açan kitap, en iyi kitaptır. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlam bakımından 

en yakındır? 

  

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

 D) IV ve V E) I ve V  

  

 

14.  Küçük masraflardan kaçınmayın; bazen küçük bir delik 

koca bir gemiyi batırır. 

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en 

yakındır? 

  

 A)  Her acı, bir sevincin tohumudur. 

 B) Her yıkılış, yeni bir doğuşun habercisidir. 

 C) En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. 

 D) Düşenin hatası, önündeki çakılları küçüksemesidir. 

 E) İnsanlara karşı cömert olmak bizi başarılı kılar. 

  

 

15.  “Bir sanatçı için dil gurbeti, gurbetlerin en zoru olsa 

gerek.” 

Aşağıda verilenlerden hangisi, yukarıdaki cümleyle 

anlamca aynı doğrultudadır? 

  

 A) Usta sanatçı aklına gelen sözcükleri eleyerek 
kendine bir dil yaratır. 

 B) Sanatçı usta bile olsa ülkesinden 
uzaklaşmamalıdır. 

 C) Bir sanatçı için en büyük özellik, dili kullanmadaki 
başarısıdır. 

 D) Bir sanatçının dili, sanatçının yaşadığı dönem 
hakkında bilgiler içerir. 

 E) Bir sanatçı için en büyük acı anadilinin sözcüklerine 

yabancılaşmasıdır. 
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