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1.  “Abdülhak Hamit’in tiyatrosu, söze dayandığı için değil 

parlak söze kaçtığı için………”cümlesi aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanırsa cümle “farkında olmadan yok 

olmak” anlamı kazanır? 

  

 A)   fırsatları değerlendirememiştir. 

 B) gürültüye gitmistir. 

 C) toz olmuştur. 

 D) değerini kanıtlayamamıştır. 

 E) çalım satmıştır. 

  

2.  “Çok iyimser birisi….” cümlesi, aşağıdakilerden 

hangisiyle sürdürülemez? 

  

 A)   ancak biraz sinirli 

 B) ancak fazla açık gönüllü. 

 C) ancak pek yetenekli değil. 

 D) ancak her zaman olumludur. 

 E) ancak pek başarılı olamıyor. 

  

3.  “…..bunun bilincindeydi; ama umudunu yitirmemişti.” 

Bu cümle, aşağıdakilerden hangisi ile başlamaz? 

  

 A)   Artık gelmeleri çok zordur 

 B) Yalnızlığı dayanılmaz hale geliyordu 

 C) Yaşantısının en zor sınavı olacaktı 

 D) Yine yenilmişti 

 E) Her şey bitmişti 

  

 

4.  “Yalın bir dille yazılmış şiirlerinde, anlık yasam 

parçalarının izlenimlerini aktardı. Duygusallıktan………. 

serin kanlı bir anlatım benimsedi.” 

Yukarıdaki cümlede bos bırakılan yere,  

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

  

 A) uzak B) bıktıran  C) örtülü 

 D) kaynaklanan E) başka  

  

 

5.  Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı 

değil, ……………., Bu cümle düşüncenin akısına göre 

aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? 

  

 A)  bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır. 

 B) onların bize kazandırdığı yeni duysularıdır. 

 C) okuduklarımızın davranışlarımızı, yasama 

bakışımızı nasıl etkilediğidir. 

 D) onlardan edindiğimiz bilgilerle yeni bir dünya 

kurabilmemizdir. 

 E) onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir. 

 

 

6.  “Onu yapacakmış, bunu yapacakmış…..” 

yukarıdaki cümlede bos bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle “bu 

söylediklerinin hiçbir değeri yok” anlamı kazanır? 

  

 A)  bekleyip ne yapacakmış görelim. 

 B) sonra da dönüp gidecekmiş. 

 C) aman…….Hepsi laf 

 D) ama hangi yolda. 

 E) umarız yapar. Bunu biz de isteriz. 

  

 

 

 

7.  “İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu……………..” 

Bu cümle, düşünce akısı yönünden aşağıdakilerden 

hangisiyle tamamlanabilir? 

  

 A)  kendi suçunu kabul etmez. 

 B) yaptığı hataları tekrarlamak istemez. 

 C) yaptıklarının suç oluğunu bilmez. 

 D) bir anda affedilmeyi beklememelidir. 

 E) kendi yargıçlığından kurtulamaz. 

  

 

 

 

8.  Bu yıl da sınava hazırlanacak ama……  

cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 

söyleyenin yorumuna yer verilmemiş olur? 

  

 A)  bence zaman bulamaz. 

 B) kitap bulamadı. 

 C) başaracağını pek sanmıyorum. 

 D) çok şey kaybedecek. 

 E) isleri de aksayacak. 

  

 

 

 

 

9.  “…. üstünde yakalanan bir ………… polise nasıl 

bakarsa…… bir yazarda………. öyle bakar.” 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 

anlamca bir bütünlük kazanır? 

  

 A) İz – suçlu – yetersiz – okuma 

 B) İz- adam – başarısız – eleştirmene 

 C) Suç – kimse – iyi – topluma 

 D) Olay – adam – realist – topluma 

 E) Suç – hırsız – başarısız – eleştirmene 
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10.  Durumumu yine düzeltmedim……………….. 

cümlesinden sonra aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse cümle “hayıflanma , kendini suçlama” anlamı 

kazanır? 

  

 A) elime seçen fırsatı cömertçe harcadım. 

 B) seni neden arayayım ki…. 

 C) onlarla görüşmem artık 

 D) çünkü gerekli yardımı alamadım. 

 E) bana, bu konuda yardımcı ol. 

  

 

11.  Roman yazarının amacı; gerçeği anlatmak 

olmalıdır…….. cümlesinden sonra aşağıdaki 

cümlelerden hangisi getirilirse cümlenin amacı 

açıklanmış olur? 

  

 A) Roman hayalle beslenmeli, insan romandan bir 

bütün olarak yararlanmalıdır. 

 B) Kuvvetini yasamdan almayan roman, bos bir 

gevezelikten başka anlam taşımaz. 

 C) Romancı, hayallerini yansıttığı oranda başarılı olur. 

 D) Her roman, insanları kendi yaşamları içinde 

aktarmayı beceremez. 

 E) En büyük romanlar, insan ruhunun sırlarını açığa 

vuranlardır. 

  

 

 

12.  “Bu isin böyle sonuçlanacağını tahmin etmiştim………...” 

cümlesi, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa 

cümle “is isten seçmiş” anlamı kazanır. 

  

 A) isi kendi haline bırakmak istemiyordum. 

 B) bir daha böyle davranmayacağım. 

 C) ama atı alan Üsküdar’ı seçmişti. 

 D) hemen karsı harekete seçmeliydim. 

 E) sonucunu sabırla beklememeliydim. 

  

 

 

13.  “Buralarda sürekli seziniyor……..” 

cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, 

ikinci cümle, birincinin yorumu olur? 

  

 A) hemen herkesle konuşuyor. 

 B) önemli belgeleri topluyor. 

 C) insanların sorunlarını dinliyor. 

 D) kitapları tanıtıyor. 

 E) sanki bizi inceden inceye değerlendiriyor. 

  

 

 

14.  Bir insanın yapabileceği en büyük …………… 

çevresindekileri kendine benzetmeye 

çalışmaktır; …………… herkes sadece kendine benzer. 

Yukarıda bos bırakılan yerlere sözün selisine göre 

aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

  

 A) suç – gerçek şu ki B) bencillik – ancak 

 C) yanlış – neyse ki D) görgüsüzlük – böylece 

 E) hata – çünkü 

 

 

 

15.  “İsime çok disiplinli yaklaşarak kendimi yıprattığımın 

farkındayım;………………” 

sözleri aşağıdakilerin hangisiyle söndürülürse 

cümle “zorunluluk sonucu bir şeyler yapan” bir insanın 

tutumunu anlatır? 

  

 A) ama ancak böyle para kazanıyorum. 

 B) belki kendimi biraz daha törpülemeliyim. 

 C) ancak pes etmemekte kararlıyım. 

 D) fakat ben böyle çok mutluyum. 

 E) sanırım bu kadar ileri gitmemeliydim. 

  

 

 

16.  Çok sevdiği bu insandan duyduğu hakaretler……………. 

Bu cümlede bos bırakılan yere düşüncenin akısına 

göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

  

 A) canına tak etmişti. B) yüreğini hoplatmıştı. 

 C) içine dert olmuştu. D) kalbini kırmıştı. 

 E) kafasını karıştırmıştı.  

  

 

 

17.  aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık (ihtimal) 

anlamı yoktur? 

  

 A) Konuyu yetiştirebileceğini hiç sanmıyorum 

 B) Akşamki toplantıda onu görebiliriz. 

 C) Biraz çabalarsak sonuca ulaşabilirim. 

 D) Diyelim ki çok paran var, ne yaparsın? 

 E) Bilemeyeceğim belki bugün belki yarın gelir. 

  

 

 

18.  I. Okuduğumuz bir romanı tekrar okuyabiliriz. II. Çünkü 

okundukça alınacak, fark edilecek tatlar vardır. III. İlk 

okuyuşta sözden kaçanlar, ikincide, üçüncüde fark 

edilebilecektir. IV. Bu güzellikleri, farklılıkları yakalamak 

okuyucunun elindedir. V. Onu yücelten de yere batıran 

da okuyucudur. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde şart (koşul) söz 

konusudur? 

  

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

  

 

 

19.  (I) Cafede la Paix’in tavanları resimlerle, oymalarla 

süslenmiş. (II) Paris’in en uzun sokak terasına sahip 

olan Cafe 1890 yılında hizmete sunulmuş. (III) İkinci 

Dünya Savası’nı da çok yakından yasayan bu görkemli 

otel ve restoran kimi zaman üzücü olaylara da tanıklık 

etmiş. (IV) Birinci Dünya Savası’nda itilaf devleti 

askerlerinin uğrak yeri olmuş. (V) Savaş bittiğinde 

kutlamalar, zafer gösterileri hep onun önünde yasanmış. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 

yazarın duysularına yer verilmiştir? 

  

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