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1.  (I) Roman okumak aslında dünyanın en güç işlerinden 

biridir. (II) Tabi ki kastettiğim bilinçli bir okuyucunun 

roman okuması. (III) Romanı ilk olarak duygularınızın 

kucağına atın ve başlayın okumaya. (IV) Çünkü 

romanların önemli katmanlarından biridir duygusal 

boyutu. (V) Romanı bitirip bir de bilimsel açıdan 

değerlendirmeye çalıştığınızda ise sonuç daha güzel 

olacaktır. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde öneri söz 

konusudur? 

  

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

 D) I ve IV E) IV ve V  

  

 

2.  (I) Abdülhak Hamit, Türk edebiyatına damgasını vuran 

pek çok şiire imza atmıştır. (II) Bu şiirlerden en çok 

tanınanı Makber’dir. (III) Yazı hayatının bir döneminde 

tiyatroya yönelme gafletinde bulunmuştur Hamit. (IV) 

Şiirlerindeki anlatım gücü ve derinliği tiyatrolarında yok 

olmuştur. (V) Yine de onun önemli bir tiyatro eseri olan 

Finten, yazıldığı dönem çok okunmuştur. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisi, yazarla ilgili hem 

olumlu hem olumsuz bir eleştiri içermektedir? 

  

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

  

 

3.  (I) Bu kitap, giriş kısmı da dahil iki bölümden 

oluşmaktadır. (II) Giriş bölümünde Baki’nin yaşadığı 

yüzyılın siyasi ve sosyal görünüşü hakkında genel bir 

değerlendirme yapılmış. (III) Ayrıca, edebiyat sahasında 

öne çıkan isimlerin hayatları ve eserleri incelenmiş. (IV) 

Kitabı, benzerlerinden farklı kılan ve eserin çok okuyucu 

toplamasını sağlayan nokta da bu olsa gerek. (V) 

Seçilen orijinal metinleri de kitabın sonuna eklenmiş. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı 

vardır? 

  

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

  

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “benzetmeden çok, 

tahmin” söz konusudur? 

  

 A) Siz, bir Doğuludan çok Batılıya benziyorsunuz. 

 B) Bu kız, teyzemin kızına çok benziyor. 

 C) Burası üniversiteye değil, liseye benziyor. 

 D) Bu dağlar, bizim dağlara benzemiyor. 

 E) O, bilgili ve anlayışlı bir çocuğa benziyor. 

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önyargı” söz 

konusudur? 

  

 A)  Bilinçli gençler yetiştirilirse daha mutlu bir topluma 

kavuşacağımıza inanıyorum. 

 B) Okulda, öğretmenlerinin her dediğini kulağına küpe 

yapmalısın. 

 C) Yarınki toplantıda da yine abuk sabuk sözler 

edeceğine eminim. 

 D) Bari yılda bir kez mektup yazıp halimi hatrımı 

sorsaydın. 

 E) Elindeki dosyaların incelemesini bitiremeyeceğini 

tahmin etmiştim. 

  

6.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “yakınma” anlamı 

vardır? 

  

 A)  Kim ne karıştı ne istedi benden 

Göz mü değdi ne oldu bu sevdaya 

 B) Zamanla nasıl değişiyor insan! 

Hangi resmime baksam ben değilim 

 C) Bir gece misafirim ol yeter 

Dolar odalar lavanta kokusu ile 

 D) Mavi bir elbiseyle gelmiştin 

Getirdiğin rüzgârla ev kokuyordun. 

 E) Bir mumla ayırdık geceden kendimizi 

Kurduk bir mumla bu çadırı bahçemize 

  

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı 

vardır? 

  

 A)  Belki bir gün sen de iyi bir kitap okuyucusu olursun. 

 B) Bir an için bütün hayallerimizin gerçekleşeceğini 

kabul edelim. 

 C) Bu eski, oymalı sandık ona babaannesinden kalmış 

olmalı. 

 D) Bu yaz Hindistan’a gidip Ganj nehrinde yüzmeyi 

düşünüyordu. 

 E) Patronumuz bu kez toplantıyı kesinlikle 

ertelememeyi düşünüyor. 

  

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı 

yoktur? 

  

 A)  Galiba ikiyıl önce sizinle bir toplantıda tanışmıştık. 

 B) Bakarsın bende katılırım bu geziye. 

 C) Bir ay sonra belki gelirim. 

 D) Bu koli olsa olsa 500 gramdır. 

 E) Eninde sonunda okulu bitireceğim. 
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9.  I. Çocuğum bir ayağını kaybetmişti; neyse ki 

ölmemişti. 

 II. Ben de gazeteden ayrılmış, üç yüz kuruş aylıkla 

kalmıştım. 

 III. O sıralarda Midilli Mariz Müdürlüğü’nün boşalacağı 

söyleniyordu. 

 IV. Köyümüze atanan bu öğretmen de ya çekip 

giderse? 

 V. Sait Paşa’ya başvurmak aklıma geldi. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir “kaygı” dile 

getirilmektedir? 

  

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

  

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sezgi, tahmin” söz 

konusu değildir? 

  

 A) Bize yardım etmeyeceğini davranışlarından 

anlamıştım. 

 B) Bu çocuğun çalışkan biri olduğu gözlerinden 

okunuyor. 

 C) Bu sonucun bizi rahatsız edebileceğini 

düşünmüyorum. 

 D) Başarılı olacağımız konusunda hislerim beni 

yanıltmaz. 

 E) Bu işi başarıyla bitireceğine geçen akşam söz 

vermişti. 

  

 

 

 

 

 

11.  (I) Bu şiirleri on iki yıl önce yazmıştım. (II) Keşke bu 

tekniği hiç denemeseymişim. (III) Bugün, bu şiirleri biçim 

bakımından zayıf buluyorum. (IV) Şiir yazmanın ustalık 

gerektiren güç bir iş olduğunu o zaman bilmiyormuşuz, 

demek. (V) Artık bu tarz şiirlerden uzaklaştık, yepyeni bir 

anlayışla şiir yazıyoruz. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde “hayıflanma” 

anlamı vardır? 

  

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

  

 

 

 

 

 

 

12.  Aşağıdakilerin hangisinde “isteklendirme, özendirme” 

anlamı vardır? 

  

 A) Buraya kadar geliyorsun da bana uğramıyorsun. 

 B) Senin kadar ben de yapabilirim bu işi. 

 C) Biraz dinlenelim, sonra devam ederiz yola. 

 D) Ya başına daha kötü bir şey gelseydi, ne yapardık? 

 
E) 

Alemden neyimiz eksik, bizim de arabamız olsun. 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “küçümseme, 

ummazlık” anlamı vardır? 

  

 A) O mu yapacak bütün bu işleri, şaşarım vallahi! 

 B) O kadar parayı bulabileceğine inanıyor musun? 

 C) Böyle bir yargıya nasıl varabiliyorsun, 

anlamıyorum. 

 D) Çağırdım; ama yarın sınavı olduğu için 

gelemeyebilir. 

 E) Topu dışarı vurmak, golü atmaktan daha zordu. 

  

 

 

14.  (I) Dünya kültürüne damgasını vurmuş klâsiklerin, yeni 

kuşaklara mutlaka sevdirilmesi gerekiyor. (II) Bu da 

büyük ölçüde klâsiklerin günümüz Türkçesine uygun 

olarak yeniden çevrilmesine bağlıdır. (III) Bu amaçla, ilk 

etapta yirmi beş klâsik yapıtı yeni çevirileriyle 

yayımlamayı düşünüyoruz. (IV) Eğer çağrımıza olumlu 

yanıt verilirse, başka yayınevleriyle de işbirliğine girerek 

iki yıl içinde bütün dünya klâsiklerini yeniden Türkçeye 

kazandırmak istiyoruz. (V) Günümüz Türkçesiyle 

çevrilecek olan bu yapıtlar, gençlerimizi yavaş yavaş da 

olsa edebiyata yaklaştıracaktır. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, bir “tasarı” dan 

söz edilmektedir? 

  

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

 D) III ve V E) IV ve V  

  

 

 

 

 

15.  (I) Sözcük seçiminde gösterdiği titizliği cümle 

kuruluşlarında göstermeyen bir yazar o. (II) Her cümlesi 

taklit kokan, gelişi güzel kurulmuş bu yapıtı okumanın bir 

anlamı yok benim için. (III) Konusu, Cumhuriyet 

Dönemi’nde göçmen bir ailenin yaşadıkları. (IV) Yer yer 

karşılaştırmalara da başvurmuş; ama bu karşılaştırmalar 

da başarılı değil. (V) Bu yüzden kitap ilgi çekici olmaktan 

uzak, zamanla unutulmaya mahkum bir eser olmak 

zorunda. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem 

de olumsuz bir eleştiri söz konusudur? 

  

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

  

 

 

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir 

beklenti” söz konusudur? 

  

 A) Öyle yorulmuş ki ödevini bile zamanında yapamadı. 

 B) Annem akşam yemeğini çoktan hazırlamış bile. 

 C) Düzenlendiği dinletiye bizi de davet edeceğini 

düşünüyoruz. 

 D) “Her hafta bir kitap okuyalım”. kampanyası ilgi 

gördü. 

 E) Sınavı kazandığımı duyunca beni kutlar sanmıştım. 
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