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1.  (I) O an ağlamıştı. (II) Belki de o zamanlar, savaş 

nedeniyle gözlerinde yaş kalmadığı içindi. (III) Belki 

tarlalarda parıldayan güneşin ışığından sessizlikten 

gökyüzünün parıltısından habersizdi. (IV) Şimdiyse 

gözlerinden dolu dolu akan yaşları hissediyordu. (V) 

Deniz suyu gözlerine kadar yükseldi sanki. 

Bu parçadaki cümlelerden hangisi, kendinden 

önceki yargının nedenidir?  

  

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

  

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 

gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır? 

  

 A)   Bugünlerde yazdan kalma günler yaşanıyor. 

 B) Onu dostumuz biliyorduk, ona çok güvenmiştik. 

 C) Pencereden baktıkça çocukluğunu anımsıyordu. 

 D) Kendi kendine konuşup duruyor. 

 E) Annem yemeği hazırladı buyrun sofraya! 

  

 

3.  (I) Çay içmeyi çok severdi. (II) Semaverini hemen 

hemen hiç soğutmazdı. (III) Misafirine hiç sormadan 

onun bardağını doldurur ve ona çay ikram ederdi. (IV) 

Onun bu görünüşü dertsiz, tasasız bir insan olduğunu 

düşündürürdü bize. (V) Oysa onun da pek çok derdi 

tasası vardı.  

Yukarıdaki cümlelerden hangisi kendinden sonraki 

cümlenin nedenidir? 

  

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

  

 

4.  Aşağıdakilerden hangisinde birinci cümle, ikincinin 

açıklamasıdır? 

  

 A)  İnsan vatanını sever. Vatanda mevcut olan 

egemenliğin bir parçasına da kendisi sahiptir. 

 B) İnsan vatanını sever. Yaşamının sürekliliğini 

sağlayacak çocuklarının, torunlarının doğacağı yer 

bu vatandır. 

 C) İnsan vatanını sever. İnsanın vücudunun mayası 

vatanın bir parçasıdır. 

 D) İnsanın özgürlüğü, rahatı, hakları vatan sayesinde 

vardır. İnsan vatanını sever. 

 E) Vatanın çocukları arasında duygu, düşünce 

kardeşliği doğmuştur. Vatanın çocukları arasında 

dil birliği vardır. 

  

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma 

söz konusu değildir? 

  

 A)  Eskiden buraları göz alabildiğine yeşillikti. 

 B) O güzelim çitlembik ağacı elden gidiyordu. 

 C) Bahçıvanın oğlu akranlarından önce askere 

alınmıştı. 

 D) Son öyküsü, öncekilerden çok daha güzeldi. 

 E) Bahar erken indi İstanbul’a bu yıl. 

  

6.  Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma söz 

konusudur? 

  

 A)  Beni kendimden başka kimse ilgilendirmiyor. 

 B) Yeni evlerin yanında eski evler, boynu bükük 

kalıyor. 

 C) Bana göre bu işin bir püf noktası bulunmalı. 

 D) Sınavı kazanabilmek için çok çalışmalıyız. 

 E) Yeşil camlar altında uyuyor şimdi ada. 

  

7.  (I) Ney sesinden etkilenmek ve onunla seyahate çıkmak 

için derin bir ruha sahip olmak gerekir. (II) Ama ney 

insanların belleğinde iftar saatinin başlangıcındaki ses 

olarak yer etmiştir. (III) Ney, bizleri manevi alemde 

gezdirirken ruhumuzu temizler sanki. (IV) Sözcüklerin 

yetersiz nağmelerin çaresiz kaldığı durumlar vardır, işte 

ney bu anda sözcülüğü üstlenir. (V) Bu sözcünün 

feryadını duyabilen, hayatın özünü kavramış, umutlar, 

aşklar ve dertlerle yoğrulmuş yürekler çıkabilir bu 

seyahate neyle. 

Bu parçanın I. cümlesinde belirtilen düşüncenin 

açıklaması hangi cümlede verilmiştir? 

  

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

  

8.  Altay Türk kabileleri, dinsel ayinlerini hep kayın 

ağaçlarının yanında yaparlarmış. 

Bu cümlenin gerekçesi olabilecek yargı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Türk folklorunda ağaçla, ormanla ilgili pek çok 

gelenek vardır. 

 B) Türklerde de ağaç ve orman sevgisi çok derindedir. 

 C) Göktürkler, Uygurlar, Karakoyunlular ormanları çok 

önemsemiştir. 

 D) Özellikle kayın ağacının Altay Türk kabileleri için 

tanrısal önemi varmış. 

 E) Türkler de tıpkı Germenler gibi ağaçları ormanları 

hep korumuştur. 
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9.  Aşağıdakilerin hangisinde eylemin yapılış amacı 

belirtilmiştir? 

  

 A) Onu aramak için buralara kadar gelmiş. 

 B) Seni tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. 

 C) Bu kitabı okura saygımız olduğu için yeniden 

çevirdik. 

 D) Araştırmayı yapmak için destekleyici bir kuruluş 

arıyor. 

 E) Bu çocuk kitaplarını Ayşe için bırakıyorum. 

  

 

 

10.  (I) Televizyon sosyal hayatı alt üst ettiği kadar, aile 

hayatını da sarstı. (II) Düzenli yayına başlamasıyla 

birlikte, bir anda birçok evin hayatında düzen bozuldu. 

(III) Programların hiçbirini kaçırmamak için televizyonun 

karşısına mıhlanan kadınlarla kocaları arasında büyük 

kavgalar çıktı. (IV) Çocukların okul durumlarında da 

ciddi başarısızlıklar görülür oldu. (V) Aileyi bir araya 

toplamak üzere kurulan akşam sofralarının da artık tadı 

kalmadı.  

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde    amaç – sonuç 

ilgisi vardır? 

  

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

 D) I ve IV E) IV ve V  

  

 

 

 

11.  Aşağıdakilerin hangisinde aynı varlığın karşıt 

durumları bir arada verilmiştir? 

  

 A) Bazı ressamlar karışık renkleri tercih ederken o, 

sarıda yoğunlaşıyordu. 

 B) Terastan baktığımda masmavi görünen gökyüzü 

bile sıkıntımı geçirmiyordu. 

 C) Mektubu okuyan o parlak ve canlı gözler bir anda 

karardı ve donuklaştı. 

 D) Şehir merkezindeki hareketlilik bu kasabada yerini 

sakinliğe bırakmıştı. 

 E) Adam iyi niyetle yaklaştıkça, o daha da 

acımasızlaşıyordu. 

  

 

 

 

12.  I. İçinizdeki gücü fark ettiğinizde hayat karşısında 

dimdik durursunuz. 

 II. Bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebilmek için ara 

sıra yalnız kalın. 

 III. İnsanlara güvenmezseniz hayat çekilmez hale gelir. 

 IV. Çevrenizdekileri kırmamak için daha hoşgörülü 

olmaya çalışmalısınız. 

 V. Keşke herkesin canı sıkıldığında başını alıp 

gideceği bir yer olsa. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

koşula bağlılık söz konusudur? 

  

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

 D) III ve IV E) IV ve V  

  

 

13.  “Ailesi bilinçsiz davrandı ona, o da bencil bir çocuk oldu.” 

Cümlesinde çocuğun bencil oluşu ailenin 

bilinçsizliğine bağlanmıştır.  

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde buna benzer bir 

durum vardır? 

 I. Ben böyle olacağını tahmin etmiştim; ama o beni 

dinlemedi. 

 II. Zamanında beni önemsemedi, başına olmadık işler 

geldi. 

 III. Sahile inip yol boyu yürüdü, yine de mutlu olamadı. 

 IV. Bir gün müdür onu çok aşağıladı, o da bir daha 

müdürün yanına gidemedi. 

  

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

 D) I ve III E) III ve IV  

  

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıtlık bildiren 

kavramlar bir arada kullanılmıştır? 

  

 A) Artık radyo dinlemekten sıkılmıştı, televizyon 

izlemek istiyordu. 

 B) Sadece övgüleri dinliyor, olumsuz eleştirilere kulak 

bile asmıyordu. 

 C) Evde boş boş oturmak yerine gölde balık tutmayı 

tercih ediyordu. 

 D) Kitapları kütüphanenin ilk rafına dergileri de ikinciye 

yerleştirdi. 

 E) En çok sevdiği şey, bahçedeki çiçeklerle ve 

ağaçlarla uğraşmaktı. 

  

 

 

15.  Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma söz konusu 

değildir? 

  

 A) Bedri Baykam, ülkemizde en meşhur ve en nitelikli 

ressamdır. 

 B) Çocuk eğitiminde bilmeceler karikatürlerden daha 

önemlidir. 

 C) Ankara sokaklarındaki neşeyi ve sıcaklığı burada 

bulamamıştım. 

 D) Yeni gelen öğretmenimiz eskisinden daha 

deneyimli ve kibardı. 

 E) Kızın yorgun gözleri gün ışığında birden 

canlanmıştı. 

  

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç – sonuç 

ilişkisi söz konusudur? 

  

 A) Resmini daha ilgi çekici kılmak adına bol bol parlak  

renkler kullanmış tabloda. 

 B) Burada kazandığı paraları memleketteki yaşlı 

annesine göndermeyi düşünüyordu. 

 C) Uzun yıllar yalnız yaşadığı için bu kalabalık kasaba 

onu boğmaya başlamıştı. 

 D) Okul hayatı boyunca ondan yardımını esirgemeyen 

kardeşi için yapamayacağı şey yoktu. 

 E) Bu çalışma programına uymadığı taktirde amacına 

ulaşamayacağını biliyordu. 
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