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CÜMLEDE ANLAM 

yarın   Verilen sözcükler bizim için 

bir anlam ifade ediyor; ama 

hiçbiri bize bir duyguyu, bir 

düşünceyi tam olarak anlat-

mıyor. 

kıyabilenlerin  

yorgun  

rahatlarına  

kimselerin  

değil  

 

Bu sözcükler belli kurallara göre dizilirse belli bir amacı 

gerçekleştirmiş oluruz. Bir duyguyu, bir düşünceyi dile 

getirmiş oluruz. “Yarın yorgun kimselerin değil, rahat-

larına kıyabilenlerindir.” Şimdi bir düşünce dile getirildi 

ve sözcüklerin anlamı netlik kazandı.  

Cümle: Anlam bütünlüğü taşıyan ve yargı bildiren dil 

birliğine cümle denir. Cümlede sözcük sayısı anlatılmak 

istenen duygu ve düşünceye göre değişir. Cümle bir 

sözcükten de birden fazla sözcükten de oluşabilir.          

Önemli olan yargı bildirmesidir. “Seviyorum.”Bir cümle-

dir. “Bu kadını seviyorum.”da bir cümledir. “Karadeniz’in 

yemyeşil doğasından kopup gelmiş, uzun boylu, yeşil 

gözlü, ceylan bakışlı bu kadını çok seviyorum.”da bir 

cümledir. 

Sınavda bizden cümleye sindirilmiş duygu veya düşün-

ceyi bulmamız istenmektedir. Bir cümlede ne anlatıldı-

ğını öğrenmek için cümleyi iyi çözümlemek gerekir. 

Zaten okumak “Yazılı bir metnin şifresini çözmek.” değil 

midir? Cümleyi yorumlarken dikkat etmemiz gereken 

hususlar vardır : 

 Sözcüklerin kazandığı anlamlara (Yan, mecaz ya da 

 cümlenin kuruluşundan doğabilecek anlamlar... ) 

 dikkat etmeliyiz. Cümledeki söz dizimi de bizim için 

 önemlidir. 

I.  “Size bizim köyü gezdireyim.” cümlesiyle 

II. “Size bir de bizim köyü gezdireyim.” cümlesinden 

aynı yargıyı çıkaramayız. 

I. cümlede sadece köy gezdirilecektir. 

II. cümlede birçok yer gezdirilmiş “bir de” köy gezdirile-

cektir. 

I. “Size bir de bizim köyü gezdireyim.” cümlesiyle 

II. “Size bizim köyü de gezdireyim.”cümlesinden çıkara-

bileceğimiz yargı aynıdır.  
 

 Yüklem cümlenin “olmazsa olmaz” öğesidir. Yüklemi 

 iyi tespit etmeliyiz; çünkü cümlede önemli olan ileti 

 genellikle yüklemden önce gelir. 

 Anlam bilgisi donanım ister. Bu donanım kitap 

 okuyarak ve soru çözerek olur. 

CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ  

1. Eş ya da Yakın Anlamlı Cümleler  
 

Söz dizimi farklı anlamları aynı ya da yakın olan cümle-

lerdir. Bu cümleler arasında çelişki söz konusu değildir. 
 

I. Onun romanlarında herkes kendi hayatını bulur. 

II. O, evrensel nitelikli romanlar yazmıştır. 

III. Onun romanları tellerle çevrili bir bahçedir. 
 

İlk iki cümlenin söz dizimi farklıdır; ama anlamsal olarak 

ikisi de aynı doğrultudadır. III. cümlede ise ilk iki cümley-

le çelişen bir anlam söz konusudur. İlk iki cümlede her-

kese hitap eden evrensel bir yazardan bahsediliyor. Son 

cümlede ise kendi dünyasından dışarı çıkamayan bir 

yazardan bahsedilmektedir.  

 

 

I.  Çocukların her isteğine karşı çıkmak ya da bunları 

 bütünüyle yerine getirmek, kimi sorunlar yaşanma

 sına yol açabilir. 

II. Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluklar yük-

leyerek onların kendine güvenmelerini sağlamak ge-

rekir. 

III.  Çocuklara kazandırılan davranışlar ileriki dönemler-

de de varlığını korur. 

IV.  Yanlış yapacağı korkusuyla kendisine sürekli yardım 

edilen çocuklarda, çekingen, kendini kanıtlayama-

yan bir kişilik yapısı oluşur. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde aynı 

düşünce farklı biçimlerde dile getirilmiştir? 
 

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

D) II. ve IV. E) III. ve IV. 

ÇÖZÜM 

Numaralandırılmış cümlelere baktığımızda II. cümlede 

"Çocukların kendine güvenmelerini sağlamak için onlara 

güçlerini aşmayacak sorumluluk yüklemek” gerektiği 

anlatılmıştır. IV. cümlede de "Çocuklara sürekli yardım 

ettiğimiz zaman onların ürkek bir kişiliğe sahip olaca-

ğı”anlamı vardır. O halde II. ve IV. cümlelerden aynı 

anlamı çıkarabiliriz. 

Cevap D’dir. 

CÜMLEDE ANLAM  -  I  TÜRKÇE

ÖRNEK (ÖSS – 2003)  
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2. Birbiriyle Çelişen Cümleler  

Aralarında anlamca çelişki bulunan, karşıt yargılar içe-

ren cümlelerdir. Konu aynı, bakış açısı farklıdır. 

I. Merhametten maraz doğar. 

II. Herkese karşı merhametli olunuz. 

Bu cümleler arasında karşıtlık söz konusudur. İki cüm-

lenin konusu da "merhamet"tir. Birinci cümleden 

merhametin kötü bir kavram olduğunu, ikinci cümleden 

de iyi bir kavram olduğunu çıkarabiliriz. 

 

 

Televizyonlarda çocuklara yönelik, şiddet içeren 

çeşitli diziler ve çizgi filmlerle ilgili olarak aşağıda 

verilen cümlelerin hangisi, ötekilerden farklı bir 

görüşü dile getirmektedir? 
 

A) Ölme, öldürme, zarar verme kavramları; iyilik, dost-

luk, hoşgörü, zarar vermeme kavramlarıyla iç içe 

girdiğinden daha da tehlikeli oluyor. 

B) Şiddet, her türlü çatışmanın çözümü için kabul gören 

bir yol olunca, şiddet toplumunun tohumları ekiliyor. 

C) Şiddet, yaşamdan alınan olayların içinde, abartılmış 

biçimde sunulduğundan çocuklar bunun gerçek dışı-

lığının ayrımına varıyor. 

D) Çocuk, sık tekrarlanan şiddet görüntülerinin etkisi 

altında kalarak çocukluğun saf dünyasını yitiriyor.  

E) Programlarda genellikle, barışı ve güzelliği koruma-

nın yolu şiddetten geçtiği için, çocuklar gereksiz yere 

şiddete yönlendiriliyor. 

ÇÖZÜM 

Televizyonlarda çocuklara yönelik, şiddet içeren çeşitli 

diziler ve çizgi filmlerle ilgili olarak; 

A’da çocuklar için tehlikeli olduğundan B’de çocukları 

şiddete yönlendirdiğinden D’de çocukların saf dünyala-

rını yitirmelerinden E'de çocukları gereksiz yere şiddete 

yönlendirdiğinden bahsedilmektedir. C’de ise çocukları 

olumsuz yönde etkilemediğinden bahsedilmektedir. 

Cevap C’dir. 

3. Koşul Cümleleri 

Temel yargının gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı 

cümlelerdir. Koşul cümleleri genellikle “-se - sa - ince - 

dıkça, ancak, yalnız”ek veya bağlaçlanyla kurulur. 
 

 Adımı duyduğunda hâlâ tepiniyorsa yüreğin 

   Koşul 

 beni unutmamışsın demektir. 

 Temel yargı (sonuç) 

 Gözlerin gözlerime değince 

Koşul 

 felaketim olurdu ağlardım 

  Temel yargı (sonuç) 

 Kula bela gelmez,    hak yazmayınca 

   Temel yargı (sonuç)      Koşul 

 Hak da bela yazmaz,  kul azmayınca 

    Temel yargı  (sonuç)      Koşul 

 Verdiğin armağana baktıkça  seni    hatırlıyorum. 

Koşul                             Temel Yargı {sonuç) 

Verilen örnekleri incelediğimizde koşul cümlelerinde bir 

temel yargı (sonuç) bir de yan yargı (koşul) bulunuyor. 

Yan yargı (koşul) gerçekleşmedikçe temel yargı (sonuç) 

gerçekleşmiyor.  

 

 

 (I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kıvamını 

bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bunları söyleyenle-

rin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca 

klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) 

Ne var ki türküleri söyleyen ve âşık diye anılan halk 

sanatçılarının kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini 

gölgeliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı bir duygusallıkla 

söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre değişen bir 

incelik, bir yorum görülmüyor.  

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-

gisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır? 
 

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

ÇÖZÜM 

Koşula bağlılık bir yargının gerçekleşmesinin başka bir 

yargının gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelerde 

görülür. II. cümlede  

Klasik denecek kadar sağlam eserler ortaya çıkar. 

sonuç 

Bunları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki 

pürüzler ayıklanınca  

koşul 

Cevap B’dir. 

4. Karşıtlık İçeren Cümleler 

 

Birbirine zıt iki durumun, düşüncenin birlikte verildiği 

cümlelerdir. Genellikle zıt anlamlı sözcükler kullanılır.  

 Sakin bir insan olan komutanımız, eğitim yaptırır

 ken çok öfkeli oluyor. ( Sakin bir insan-öfkeli bir 

 insan)  

 Akşama kadar miskin miskin yatan kardeşim, saba

 ha kadar harıl harıl ders çalışıyor. (Yatmak – Çalış

 mak)  

ÖRNEK (ÖSS – 1998 )  

ÖRNEK (ÖSS - 1999)   
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 Sevgi dolu bakışları birden nefretle doldu. (Sevgi 

 dolu bakışlar - Nefretli bakışlar)  

 Güçlü bir insandır; fakat korkaktır. (Güçlü-Korkak)  
 

 

Aşağıdakilerîn hangisinde karşıtlığı çağrıştıran bir 

anlatım vardır?  

A) Komşular kanlı bıçaklıysa bile  

 Saksılar sevgi duyar pencereden pencereye 

B) Senin gölgenle birleşti gölgem 

 Bir değil, şimdi bin gölge doğacak. 

C) Sevgimizin külleri savruldu göğe 

 Yanar artık geceler yepyeni yıldızlarla 

D) Dallarda incecik bîr ışık kaldı saygıdan 

 Hem güneş, hem ay, hem yıldızlar İmrendi ona 

E) Taptaze bir aşk götürdüm ışıksız kuyuya 

 Birden canlandı martılar kanat çırptılar suya 

ÇÖZÜM 

A’da komşular kanlı bıçaklı  

Saksılar sevgi duyar 

Altı çizili sözcükler karşıtlığı çağrıştıran bir anlatım mey-

dana getirmiştir.  

Cevap A’dır. 

5. Neden - Sonuç Cümleleri 

Bir yargının hangi nedenden dolayı yapıldığını bildiren 

cümlelerdir. Bu cümleler yükleme sorulan "niçin, neden" 

sorularından birine cevap verir. Neden-sonuç ilişkisi 

genellikle “için, den, çünkü, dolayı”gibi sözcük ya da 

eklerle kurulur.   
 

 Hava soğuk olduğu için   bugün okula gelmedi 

neden   sonuç 

 Kardeşlerine kızdığından  bu şehri terk etti. 

neden   sonuç 

 Akşam size gelemedim;çünkü soru hazırlıyordum,

  sonuç                                            neden  

 Bir güzelin hasretinden, ahından 

 neden  
 

 tutuştu her yanım, yandı ha yandı. 

 sonuç  
 

 Açma pencereni, perdeleri çek. 

 sonuç  
 

 Monna Rossa, seni görmemeliyim. 

     neden 
 

 

 

Sınavlarda karşımıza "Hangisi gerekçesiyle 

birlikte verilmiştir?” tarzında sorular çıkmak-

tadır. Gerekçesiyle birlikte verilmiş yargılar-

da da "neden” sorusunu kullanırız, 

 

 Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. 

sonuç  
 

 sesini duyan olur, sana göz koyan olur. 

Gerekçe (neden)  
 

 Birçok gidenin her biri memnun ki verinden 

   gerekçe (neden )  
 

 Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden 

 sonuç  
 

 Bu şehrin kaldırımları dar yapılmıştı. 

sonuç  
 

 Biz yan yana yürümeyelim diye 

   Gerekçe (neden)  
 

 

Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı, bir "gerek-

çe”içermektedir?  
 

A) – Resim çalışmalarınızda en çok hangi malzemeyi 

 kullanırsınız? 

 – Tümüyle yerli malı olanı seçip kullanırım. 

B) – Ayrıntıya önem verir misiniz ? 

 – Evet, güzelliğe ulaşmak için ayrıntıları önemsiyo-

 rum. 

C) – Resim yaparken nasıl bir yol izlersiniz? 

 – Önce dikkatimi ele alacağım konu üzerinde yoğun

 laşırım, onunla yaşamaya başlarım; sonra çalış

 maya koyulurum. 

D) –Türk resim sanatının günümüzdeki durumunu nasıl 

 değerlendiriyorsunuz? 

 – Resim sanatçılarımızı, erişmeleri amaçlanan yerin 

 de ötesinde görüyorum. 

E) – Resme yeni başlayanlara neler öneriyorsunuz? 

 – İlgilendikleri konuda eğitim görmeleri, sonra da 

 öğrendiklerini uygulamaya çalışmalarını öneriyo

 rum. 

ÇÖZÜM 

B’de “Ayrıntıya önem verir misiniz?” sorusuna “Evet” 

cevabı geliyor. “Neden”önem verirsiniz?”diye sorarsak 

“Güzelliğe ulaşmak için ayrıntıyı önemsiyorum.”cevabını 

alırız. 

Cevap B’dir. 

6. Amaç - Sonuç Cümleleri  
 

Amaç ulaşılmak istenen sonuçtur. Amaç -sonuç cümle-

lerinde cümlenin bir bölümü amacı bildirirken diğer 

bölümü sonuç bildirir. Amaç - sonuç cümleleri genellikle 

“mek, için, diye, üzere”gibi edatlarla kurulur. 

ÖRNEK (ÖSS - 1998)  

ÖRNEK (ÖSS – 2004)  

)  
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“Nazan Bekiroğlu’nün romanlarını incelemek istiyorum.” 

cümlesinde sadece amaç söz konusudur.  

 Çocuklarını okutmak için tarlalarda çalışıyor. 

      amaç   sonuç 

 Emel Sayın, şarkı söylemek üzere sahneye çıktı. 

amaç                sonuç 
 

 Fırat Şamil' i göreyim diye dağları aştım geldim. 

amaç   sonuç 

 

 

 

Amaç - sonuç cümleleriyle neden -sonuç 

cümlelerini karıştırmamalıyız. Amaç-sonuç 

cümlelerinde neden-sonuç ilgisi sezilebilir; 

ama neden - sonuç cümlelerinde amaç söz 

konusu değildir. 
 

 Sınavı kazanmak için çok çalışıyordu. 

amaç      sonuç 

 Komşunun kızı artist olmak için evden kaçmış. 

              amaç            sonuç 
 

Yukarıdaki iki cümleye “neden, niçin” sorularını sordu-

ğumuzda cevap alırız. Fakat bu cümlelerde amaç söz 

konusudur. Bu cümleler amaç - sonuç cümlesidir.  
 

 Kar yağdığı için okullar tatil edildi. 

 neden  sonuç 

 Benim dünyamı bilmediği için  beni anlayamıyor. 

   Neden     Sonuç 

Yukarıdaki iki cümlede neden - sonuç cümlesidir; çünkü 

bu cümlelerde amaç söz konusu değildir.  
 

ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER  

Anlam yönünden cümleleri şu başlıklar altında inceleye-

biliriz. 

 

1. Olumlu Cümleler  

Yargının gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini belirten 

cümleler olumlu cümlelerdir.  

 Aynada şimdi derin çizgiler var.  

 Kadınları boğuyor kan kırmızı çukurlar. 

 Güneşi dahi siyaha boyuyor denizdeki ayna. 

 Üfleyerek karartıyor gözlerim gökteki yıldızları. 
 

 

 

Bazı cümleler biçimce olumsuz, anlamca 

olumludur. 

 Sizi sevmiyor değilim. (seviyorum) 

 Bizim de aklımız yok değil. (var) 

 Marketimizde yok, yok. (her şey var) 

 İnsan bir selam vermez mi? (verir) 

2. Olumlu Cümleler  

Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleşmediğini ya da 

gerçekleşmeyeceğini bildiren cümlelerdir. 

Fiil cümleleri “-ma -me - maz - mez”ekleriyle olumsuz 

yapılır. İsim cümleleri “yok, değil, siz” ek veya sözcükle-

riyle olumsuz yapılır. 
 

 Vefasızdı ceylan bakışlı yarim.  

 Bu güler yüzlü adam ben değilim.  

 Kırgın kırgın bakmayın yüzüme.  

 Kanadı kırık kuş artık yok penceremizde.  
 

 

 

Bazı cümleler biçimce olumlu, anlamca 

olumsuzdur. 

 Kendisi sanki çok başarılı.(başarılı değil)  

 Ben varken sana laf mı düşer? (düşmez)  

 Bu adama gel de laf anlat. (anlatamaz

 sın) 

 Ne sevenim var ne soranım var. (seve

 nim de soranım da yok ) 

 

 

 

3. Soru Cümleleri  

Bir konuda bilgi, açıklama isteyen cümlelerdir. 

 Yarın Ankara’ya gidecek misin?  

 Soruların hepsini çözdün mü?  

 Nasıl bir ev istiyorsun?  

 Burada kimi bekliyorsun?  
 

 

 

Bazı soru cümleleri “rica, onaylatma, sitem” 

gibi anlamlar taşır. Böyle cümlelere sözde 

soru cümlesi denir. 

 Köşeyi dönünce karşıma çıkmasın mı?  

 İnsan büyüğüne saygı göstermez mi?  

 Bacak kadar çocuk bunu nasıl yapsın?  
 

 Ben seni unutabilir miyim? 
 

 

4. Ünlem Cümleleri 

Duyguları, coşkuları çeşitli ruhsal durumları yansıtan 

cümlelerdir. 

 Öff, yine gelmeyecek! 
 

 Aferin, ödevlerini yapmışsın! 
 

 Ah, benim yüzümden yine üzülecek!  
 

 Ey, ürkek adımlarla yürüyen adam! 
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1. Çocukları, masal yoluyla topluma yararlı iyi bir 
insan olarak yetiştirebiliriz. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede savunu-
lan düşünce ile uyuşmaz? 

 

A) Masal çocukların hayal dünyalarının gelişimi 
açısından önemli bir türdür. 

B) Masallardaki kahramanın iyi ruhlu olması ço-
cukların iyiliğe doğru karşı sevgilerini artırır. 

C) Masalda anlatım neşeli olduğu için bu anlatım 
tarzından çocuklar olumlu etkilenir. 

D) İyi bir amaca yönelik masallar çocukların ruh 
dünyalarını şekillendirir. 

E) Masallar çocukların hayalperest bireyler olma-
larına neden olur. 

 

 

2.  Yolunuzu her gün değiştirirseniz gideceğiniz yere 
varamazsınız.  

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılana 
en yakındır? 

 

A) Amaçlarımıza ulaşmak için çok çalışmalıyız. 

B) Yöntemimizin belli olması hedefe ulaşmamızı 
kolaylaştırır. 

C) Her gün yol değiştiren insanlar kararsızdırlar. 

D) Yolculuklarımızın gelişigüzel olmaması gerekir. 

E) insanlar her zaman ne yapacaklarını bilmelidir-
ler. 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı varlı-
ğın karşıt durumları birlikte verilmiştir. 

 

A) Öğrencilerin yorgunluğu sınava doğru heyeca-
na dönüştü. 

B) Üç beş gün önce çocuğun oburluğuna üzülür-
ken şimdi de iştahsızlığına çare arıyorsun. 

C) Bazı çocuklar kırmızı elbise giymiş, salına sa-
lına yürüyordu. 

D) Oyunun en heyecanlı yerinde olduğu yere yığı-
lıverdi. 

E) Bu bebeğin saçları sarı, gözleri simsiyahtı. 

 

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel yargı-
nın gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır. 

 

A) Ben tasamı ve üzüntümü yalnız Allah’a anlatı-
rım. 

B) Bu şehirde babaları hatırına çöllere düşen ev-
latlar var. 

C) Pencere pervazlarındaki güvercinler gibi bekli-
yordu oğlunu. 

D) Her anne, vatana sunulacak en güzel hediye-
nin evladı olduğunu bilir. 

E) Bu gece ağlayabilirsem gökler bana mutlaka 
eşlik ederler. 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisini söyleyen kişi-
nin ümitli olduğundan söz edilebilir? 

 

A) Bir gün mutlaka bu sınavı kazanacağım. 

B) Gözlerinden sevgi pırıltıları saçılıyordu. 

C) Gücünü ve ümidini kaybetme. 

D) Denizlere açılmak istiyorum, diye haykırıyordu. 

E) Güzel günlerin hatırına konuş benimle. 

 

 

 

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 
ilişkisi vardır? 

 

A) Akşama kadar çalıştığı için oğluyla ilgilenemi-
yor. 

B) Yazdığım şiirleri yaktığından ona çok kızıyo-
rum. 

C) Havalar sıcak olduğu için iki gündür evde otu-
ruyor. 

D) Körpe kuzuları eğitmek için yıllarca öğretmen-
lik yaptı. 

E) Ahmet, İngilizceye merak sardığı için İngilte-
re’ye gitti. 

 

 

 

 

7.  Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olan alemde 
ekmek yok sanır. 

 Bu cümleden çıkarılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tok olan açın halinden anlamaz. 

B) Herkesin tok olduğunu düşünen insanlar tok-
tur. 

C) Fakir insanlarda merhamet hissi daha canlıdır. 

D) Dünyadaki insanların kimi açtır, kimi tok 

E) İnsanlar çevreleriyle ilgili değerlendirmeyi ken-
di koşullarına göre yaparlar. 

 

 

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olum-
suz olduğu halde anlamca olumludur? 

 

A) Çocuklara istedikleri her şeyin alınmaması ge-
rekir. 

B) Olayı doğru dürüst anlatsa biz de anlamaya-
cak değiliz. 

C) Eseriyle ilgili olumlu sözler duymaktan büyük 
keyif alıyordu. 

D) Bütün bebeklerin on bir aylıkken yürümeye 
başladıklarını söyleyemeyiz. 

E) Sınava hazırlanan öğrenciler büyük bir baskı 
altına alınmamalı. 

 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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9.  “Değişmemi istiyorsan önce kendin değiş; çün-
kü....” Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangi-
sinin getirilmesi en uygundur? 

 

A) Ben değişmek istemiyorum. 

B) En etkili değiştirme değişerek değiştirmedir. 

C) Ben kendi kendime değişebilirim. 

D) Benim değişmem seni ilgilendirmez. 

E) Bu şekilde beni anlayabilirsin. 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle 
“neden” ikinci cümle sonuç anlatmaktadır? 

 

A) Bu yastıklar çok sert oluyor. Geceleri rahat ya-
tamıyorum. 

B) Kafası çok karışıktı. Olayların bu şekilde geli-
şebileceğini nereden bilebilirdi. 

C) Oldukça iyi giyiniyor. Çok paralı biri olduğu bel-
li. 

D) Yeni elbiseler almalısın. Eskilerini de ihtiyaç 
sahiplerine vermelisin. 

E) Akşam yemeğini dışarıda yiyelim. Hava o ka-
dar güzel ki... 

 

 

 

 

 

11.  “Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır” 

 Bu atasözünü aşağıdaki cümlelerden hangisi 
açıklar? 

 

A) İnsanın canı kaymak isteyince hemen bir 
manda bulmalıdır. 

B) Rahat yaşamak isteyen insanlar, bunun için 
gerekli çabayı sarf etmelidirler. 

C) Bazı şeylere hiç ummadığımız zamanlarda ih-
tiyaç duyabiliriz. 

D) İnsan nelerden hoşlanıyorsa onun kaynağını 
arayıp bulmalıdır. 

E) Yanımızda taşıdığımız şeyler ihtiyaçlarımızı 
karşılar nitelikte olmalıdır. 

 

 

 

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin 
daha önce de yapıldığı anlamı söz konusudur? 

 

A) Köy halkının misafirperverliğinden çok etki-
lenmiştim. 

B) Bir insanın bu kadar duyarlı olabileceğine 
inanmazdım. 

C) Dede yadigarı saatim satılınca çok üzüldüm. 

D) Tatile giderken de beni aramayınca ona darıl-
dım. 

E) Seni, onun kadar iyi anlayabilecek biri yoktur. 

13. “Aruzu da heceyi de mükemmelce kullanan Fazıl 
Ahmet çok yönlü bir sanatkardır. Ama öncelikle ve 
her şeyden önce o bir şair... Ne var ki şiir kabiliye-
tini  daha çok mizah kanalına akıtmıştır.” 

 Bu parçada geçen “şiir kabiliyetini daha çok 
mizah kanalına akıtmıştır.” Sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Şiir kabiliyetini geliştirmiştir. 

B) Daha çok mizah içerikli şiirler yazmıştır. 

C) Mizah edebiyatını geliştirmeye çalışmıştır. 

D) Mizah anlayışının değişmesine katkıda bulun-
muştur. 

E) Çok yönlü bir sanatçı olmayı hedeflemiştir. 

 

 

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç ilişki-
si vardır? 

 

A) Müziğin sesi çok olduğu için okuduklarını an-
lamıyordu. 

B) Bebeğin yürüdüğünü görünce sevinçten çılgı-
na döndü. 

C) Yağmur yağdığından eve geç geldi. 

D) Arkadaşlarına yetişmek için her zamankinden 
çok çalışıyordu. 

E) Etrafın güzelliğini seyretmekten kendini alamı-
yordu. 

 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula bağlı-
lık” söz konusudur? 

 

A) İşleri zamanında bitirdiğin için teşekkür ederim. 

B) Ödevini yapmadığı gibi dersi asıp sinemaya 
gitmiş. 

C) Olanları duyarlarsa bunun hesabını mutlaka 
sorarlar. 

D) Bu yaz Antalya’ya taksiyle gidecekmiş. 

E) Notlarını, istediğin zaman alabileceğini söyledi. 

 

 

 

 
16.  I.  Çalışmak, insanın ruhunu dinlendirir. Bu 

yüzden işçiler her zaman mutludurlar. 

 II.  Kimseye muhtaç olmamak için çalışmak 
gerekir. 

 III. Irmaktan geçmek için birilerinin yol gösterme-
sini bekleme. 

 IV. Küçük insanlarla büyük işler yapılmaz. 

 V. İnsanın mutsuzluğu çalışmaktan değil, tem-
bellikten gelir. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangi ikisi aynı mesajı vermektedir? 

 

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

 D) IV. ve V. E) I.  ve  V. 
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1. Soru metninde masalın çocuklar üzerindeki olumlu 
etkilerinden bahsediliyor. A, B, C, D seçeneklerin-
den de masalla ilgili olumlu yargılar çıkarabiliriz. E 
seçeneğinde ise masalların çocuklar  üzerin-
deki olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. 

     Cevap E’dir. 

 

2. Soru metninde “yol” sözcüğü “yöntem” anlamında 
kullanılmıştır. Yöntemimizin belli olması amacımı-
za ulaşmamızı kolaylaştırır.  

     Cevap B’dir. 

 

3. Bizden aynı varlığın karşıt durumları istenmekte-
dir. 

 Çocuğun oburluğu 

 Çocuğun iştahsızlığı 

     Cevap B’dir. 

 

4.  Bu gece ağlayabilirsem  gökler bana mutlaka  

        Koşul   Temel yargı 

 

 eşlik ederler. 

 Koşul sonuç ilişkisi “-se-sa” ekiyle yada bu anlamı 
veren ek veya sözcüklerle sağlanır. 

     Cevap E’dir. 

 

5. Bizden ümitli bir insanın cümlesi istenmektedir.    
A seçeneğindeki cümleyi söyleyen kişinin ümitli 

olduğunu söyleyebiliriz. C seçeneğine takılabiliriz; 
fakat C de tavsiye söz konusudur. 

     Cevap A’dır. 

 

6. D seçeneğindeki cümle “amaç-sonuç” cümlesidir. 

 Körpe kuzuları eğitmek için yıllarca öğretmenlik  

           amaç   sonuç 

 yaptı. 

 

 A, B, C, E seçeneklerindeki cümleler “neden-
sonuç” cümleleridir. 

     Cevap D’dir. 

 

7. Soruda bize cümleden çıkarılabilecek en genel 
yargı sorulmaktadır. Demek ki soru metnindeki 
cümleden diğer yargıları da çıkarabiliriz. En genel 

yargıya baktığımızda insanların değerlendirmele-
rini kendi koşullarına göre yaptıklarını söyleyebili-
riz. 

    Cevap E’dir. 

 

8. B seçeneğine baktığımızda hem olumsuzluk eki “-
ma” hem de “değil” sözcüğü kullanılmış. İki olum-
suz bir olumlu yapar. 

 “Biz de anlamayacak değiliz.”  anlarız. 

     Cevap B’dir. 

 

9. Verilen bütün cümleler biçim yönünden cümleyi 
tamamlayabilir. Fakat anlam yönünden B’deki 
cümle en uygundur. İnsanın başkasını değiştirme-
si için en güzel örnek kendisidir. Başkalarını değiş-
tirmek istiyorsak onları sözlerimizle değil, örnek 
davranışlarımızla değiştirebiliriz. Yani önce kendi-
miz değişmeliyiz. 

     Cevap B’dir. 

 

10. Soru klasik bir “neden-sonuç” sorusu değildir. 
Bizden hangisinde birinci cümlenin “neden” ikinci 
cümlenin “sonuç” olduğu bir seçenek istenmekte-
dir. A seçeneğine baktığımızda;  

 Bu yastıklar çok sert oluyor.  

    I. cümle Neden 

 Geceleri rahat  yatamıyorum. 

      II. cümle Sonuç 

 Diğer seçeneklerde neden-sonuç ilişkisi görebilir-
siniz; fakat bizden istenen sıralamaya dikkat etme-
liyiz. 

     Cevap A’dır. 

 

11. Atasözünde mecazlı bir anlatım vardır. “kaymak” 
rahat yaşamaktır. “Manda taşımak” çaba sarf et-
mektir, emek vermektir. B seçeneğinde rahat ya-
şamak isteyenlerin çaba sarf etmeleri gerektiği an-
latılmaktadır. 

     Cevap B’dir. 

 

12. D seçeneğinde bir eylemin daha öncede yapıldığı 
anlamı vardır. “Tatile giderken de beni aramayın-
ca” derken “de” bağlacı aramama eyleminin iki kez 
yapıldığını ifade etmektedir. 

     Cevap D’dir. 

 

13. “Şiir kabiliyetini daha çok mizah kanalına akıtmış-
tır.” Sözünden çıkarılabilecek anlam daha çok mi-
zah içerikli şiirlerin yazılmasıdır. 

     Cevap B’dir. 

 

14. D seçeneğinde:  

 Arkadaşlarına yetişmek için her zamankinden  

   Amaç   Sonuç 

 çok çalışıyordu. 

     Cevap D’dir. 

 

15. Koşul cümlelerinde temel yargının gerçekleşmesi 
bir koşula bağlıdır. C seçeneğinde: 

 Olanları duyarlarsa    bunun hesabını mutlaka  

  Koşul      Temel Yargı 

 sorarlar. 

 

 

     Cevap C’dir. 

 

16. I. cümlede çalışmanın insanı mutlu ettiğinden V. 
cümlede insanın mutsuzluğunun tembellikten kay-
naklandığı anlatılmaktadır. 

     Cevap E’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ümitsizlik an-
lamı vardır? 
 

A) Ak saçlı başını alıp eline 

 Kara hülyalara dal anneciğim. 

B) O tikrek kalbini bahtın yeline 

 Bir ince tüy gibi sal anneciğim. 

C) Sanma bir gün geçer bu karanlıklar 

 Gecenin ardında yine gece var. 

D) Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar 

 Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. 

E) Bu kış yolculuk var diyorsa için 

 Beni de beraber al anneciğim. 
 

2. I. Şair dilin boyutlarını zorlayan, onu en güzel 

kullanması gereken insandır. 

 II. Şiirde dilin ne kadar önemli olduğunu anlat-
mak, yemekte tuzun önemini anlatmak gibidir. 

 III. İyi bir şair, şiirinde dili tüm incelikleriyle kul-
lanmalıdır. 

 IV. Çoğu şair, şiirlerine bakarken “Evet, bunlar 
benim duygularım.” diyemez. 

 V. Şiirde önemli olan duyguların en iyi biçimde 
harmanlanmasıdır. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbi-
rine en yakındır? 

 

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

 D) I. ve III. E) II. ve V. 
 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç 
ilişkisi vardır? 

 

A) Sınavlardaki başarısını düzenli çalışmasına 
borçludur. 

B) Kalabalık ortamlardan hoşlanmadığından dü-
ğüne gelmedi. 

C) Halk müziğini sevdiren, ondaki doğallık ve 
duygu yoğunluğudur. 

D) Gözlerindeki yaşlar kalbindeki sevginin güzel-
liğidir. 

E) İnsan, hatalarını görmeyi başarırsa başarılı 
olur. 

4.  “Kusursuz olsaydık, başkalarının kusurlarını bulup 
çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdık” 

 Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır? 

 

A) Hatasız kul olmaz, insanları hatalarıyla kabul 
etmeliyiz. 

B) Başkalarında kusur aramak, kusurun ta kendi-
sidir. 

C) İnsanlarda kusur arayan kişiler çok meraklıdır. 

D) Meraklı insanların bakışları her zaman başka-
larının üzerindedir. 

E) Kusursuz olduğumuzu bilmek, bizi kusursuz 
yapmaz. 

 

5.  Ankara’ya otobüsle değilde uçakla gideceklerini 
öğrenince çok sevinmiş... 

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürü-
lürse cümlenin anlamı en uygun biçimde ta-
mamlanmış olur? 

 

A) Burun kıvırmıştı. 

B) Gözü dönmüştü. 

C) Kan beynine sıçramıştı. 

D) Ağzı kulaklarına varmıştı. 

E) Etekleri tutuşmuştu. 

 

 

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 
ilişkisi vardır? 

 

A) Kendimden kurtulmak için kendimi kalabalıkla-
ra atıyorum. 

B) Kalabalık caddelerde gezerken hep seni düşü-
nüyorum. 

C) Bir gün yıldızların yağdığı o şehre mutlaka gi-
deceğim. 

D) Hayalsiz yaşamayı yıllar önce öğrettiler bize. 

E) O şehre gelirsem mutlaka seni arayacağım. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdakilerin hangisinde bir işin aynı kişi 
tarafından en az iki kez yapıldığı ifade edilmiş-
tir? 

 

A) Annesinin ördüğü kazağı uzun süre sakladı. 

B) Pastanın tarifini bir de ben verdim. 

C) Elindeki notları gözden geçirirken kahve içi-
yordu. 

D) Herkesin övdüğü bu filmi ben daha önce de 
seyretmiştim. 

E) Babası Almanya’ya geçen yıl gitmişti. 

 

 

 

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde koşula 

bağlı olma niteliği vardır? 
 

A) Çalışmalarına bu yaz da devam edecek. 

B) Yağmur durunca gezmeye birlikte gideriz. 

C) Okula giderken kitapçıya uğramalısın. 

D) Maziyi yaşlı gözlerle anlattı durdu. 

E) En iyi arkadaşının başarısıyla gururlandı. 

 

 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1  
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9.  “Önemli olan komşularımızın ne kadar kazandık-
ları değil, ...”  

 Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile-
mez? 

 

A) Ne kadar anlayışlı olduklarıdır. 

B) Kişilikleriyle ve davranışlarıyla bize neler ka-
zandırdıklarıdır. 

C) Onlara ne kadar güvenebildiğimizdir. 

D) Dengeli ve ahlaklı olabilmeleridir. 

E) Kazandıklarını neye harcadıklarıdır. 

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aşamalı bir 
durum söz konusu değildir? 

 

A) Arkadaşlıkları günden güne güçleniyordu. 

B) Gittikçe büyüyen, alevlenen bir öfke var onda. 

C) Dizindeki yara her geçen gün biraz daha iyile-
şiyor. 

D) Karanlıkta bir çift göz giderek yaklaşıyordu. 

E) Kalabalıkta ne söylediğini anlayamadım. 

 

 

 

11.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz an-
lamlı değildir? 

 

A) Körle yatan, şaşı kalkar. 

B) Besle kargayı, oysun gözünü. 

C) Ağaç dalıyla gürler. 

D) Bir çiçekle bahar gelmez. 

E) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 

 

 

12.  (I) Shakespeare’nin şu şözlerini çok beğendiğim-
den onları notlarım arasına aldım. (II) “Yağmuru 
sevdiğini söylüyorsun; ama yağmur yağınca şem-
siyeni açıyorsun. (III) Güneşi sevdiğini söylüyor-
sun; ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. (IV) 
Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun; ama rüzgar çıkınca 
pencereni örtüyorsun. (V) İşte bundan çok korku-
yorum; çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun.” 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangi ikisinde yargı gerekçesiyle birlikte veril-
miştir? 

 

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

 D) III. ve IV. E) I. ve II. 

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-
sonuç ilişkisi vardır? 

 

A) Kral öldü, üzüntüsünden kraliçe de öldü. 

B) Ayaklarının altına yıldızları sermek istiyorum. 

C) Sen beni unutsan bile ben seni unutamam. 

D) Annem yaşlı gözleriyle bana gülümsüyordu 
gökyüzünde. 

E) Bir selam göndermesen bile haber gönder ba-
na. 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt durum-
lar birlikte verilmiştir? 

 

A) Ben senin sevgini bir üveyik kuşundan aldım. 

B) Ağlanacak halimize bakıp bakıp gülüyorum. 

C) Benim nefretim seni alev alev yakacak. 

D) Elbet bir gün beni de anlayan biri çıkar karşı-
ma. 

E) Başaklar yağmurdan sonra büyür. 

 

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle 
birincinin yorumudur? 

 

A) Sabaha kadar kitaplıkta uğraştı, kitapları belli 
bir düzene koydu. 

B) Çocuğun yastığını özenle düzeltti, bebeğin 
uyumasını seyretti. 

C) Çizgi film seyretmeyi çok seviyor, çocukluğunu 
unutamadı herhalde. 

D) Yıldızları saymaktan zevk alıyor, onlara isimler 
veriyordu. 

E) Şiir yazmaktan korkar, kelimelerin yetersiz ka-
lacağını düşünürdü. 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilgisi 
yoktur?  

 

A) Camları silmedim diye çok kızdı. 

B) Sınavı kazanayım diye aylarca çalıştı. 

C) Memleketine faydalı olmak için yıllarca okudu. 

D) Çocuklar faydalansın diye çocuk şiirleri yazı-
yor. 

E) Bu güzel yerleri göresiniz diye size buraları 
gezdiriyorum. 

 

 

 

 

 

17.  Bu şairimizin büyük bir eseri yoktur; ama büyük bir 
işlevi vardır. Bu şairimiz yerleşik şiir anlayışını yı-
karak yeni bir şiir anlayışıyla karşımıza çıkmıştır. 
Onun şiirlerinin altına şairin adını yazmasanız bile 
okuduğunuz şiirin onun olduğunu rahatlıkla anla-
yabilirsiniz. 

 Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen sanatçının 
hangi özelliği vurgulanmıştır? 

 

A) Büyük bir şair olmadığı. 

B) Kişiliğini eserlerine yansıttığı. 

C) Belli bir sanat anlayışının olmadığı. 

D) Her bakımdan özgün bir şair olduğu. 

E) Geçmişle bağını bir türlü koparamadığı. 
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1.  I. İnsan kalabalıklar içinde dahi yalnız olabilir, 
önemli olan bulunduğu ortama ayak uydur-
masıdır. 

 II. Çevresindeki insanlar için mutlu görünmeye 
çalışan insan bir gün gerçek mutluluğu bula-
caktır. 

 III. İnsanın mutlu olup olmaması sahip olduğu 
mal ve altın miktarına bağlı değildir. Mutluluk 
veya sefillik insanın ruhundadır. 

 IV.  Parasızlık insanları mutsuzluğa mahkum 
eder. 

 V. Birçok zengin insan, mutlu değildir. Mutluluk 
insanın parasında değil, içindedir. 

 Yukarıdaki cümlelerden hangileri birbirine en 
yakın anlamdadır? 

 

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

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

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın 
karşıt durumları birlikte verilmiştir? 

 

A) Köhne dünyaların ışıltılı semalarında buldum 
seni. 

B) Derin ormanların, çağıltılı derelerin ahengiyle 
geldim sana. 

C) Beyaz bir kuşun pamuk kanadıyla uçurdum 
dertlerimi. 

D) Bir annenin sıcacık özleminde gördüm sevgiyi. 

E) Kara kara dağlardan, uzun uzun yollara akıttım 
ömrümü. 

 

3.  (I) Sen öğleden sonra dörtte geleceksen, ben saat 
üçte mutlu olmaya başlarım. (II) Mutluluğum her 
dakika artar. (III) Saat dörtte artık, sevinçten ve 
meraktan deli gibi olurum. (IV) Ne kadar mutlu ol-
duğumu görmüş olursun. (V) İnsanın belli alışkan-
lıkları vardır, olmalı. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde “koşul” anlamı vardır? 

 

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

 

4.  Bu dünyayı çirkinleştiren asıl şey, insanların bu 
dünyada güzellik adına bir şeylerin olabileceğine 
dair inançlarını yitirmiş olmalarıdır. 

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu 
cümleye en yakındır? 

A) Bu dünyayı çirkinleştiren, insanların inançsız-
lıklarıdır. 

B) İnsanlar güzellikleri kendi elleriyle bozuyor. 

C) Bu dünyada güzel şeylerin var olduğu inancı 
dünyayı daha da güzelleştirir. 

D) Dünyayı yaşanmaz kılan olumsuzlukları sergi-
leyen insanlar güzelliklerden bihaberdir. 

E) Kötülükler içinde yaşamış insan, iyiliklerin ola-
bileceğini düşünemez. 

5.  Horatius der ki: “Miden iyi, ciğerlerin, ayakların 
sağlamsa kralların hazineleri seni daha fazla me-
sut edemez.” 

 Yukarıdaki cümlede Horatius’un vurgulamak 
istediği nedir? 

 

A) Hiçbir zenginlik insanı sağlıklı olmak kadar 
mutlu edemez. 

B) İnsan hem sağlıklı hem zengin olursa mutlu 
olabilir. 

C) Kralların hazinelerinin mesut edemeyeceği in-
san yoktur. 

D) Çeşitli organlarında hastalık olanlar mutlu de-
ğildir. 

E) Hayatın zenginlikleri bitmeyecek kadar çok 
değildir. 

 

 

      

 

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-
sonuç ilişkisi vardır? 

 

A) Yaşamı içime çekip eski yağmurları dinliyorum. 

B) Sen, doğduğun, büyüdüğün yörenin kültürünü 
özümsemişsin. 

C) Ben kitaplarımı gelişigüzel yazdığımdan bol 
bol hatalara düşerim. 

D) İnsanlar her gün yeni bir umudun büyüsünü 
taşırlar kalplerinde. 

E) Evrenin sırlarına erişebilmek hâlâ mümkün ol-
mamıştır. 

 

 

      

 

7.  (I) Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız 
etmez. (II) Değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol 
açar. (III) Bir tek para bozulunca düzeltilebilir. (IV) 
Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin 
bizi ilkelerimizden uzaklaştırmasına da karşı koya-
biliriz. (V) Ama koca toplumu yeniden kalıba dök-
meye kalkışmak değiştirmekten çok yıkmak iste-
yen kimselerin işidir. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisi kendinden önce 
gelen düşüncenin gerekçesi durumundadır? 

 

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

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaygılanma” 
söz konusudur? 

 

A) Bu işi başaramayacağını da nereden çıkardın? 

B) Olanlardan dolayı çok üzgün olduğumu bilme-
lisin. 

C) Bir an bütün bu olanları yaşamadığını düşün. 

D) Demek ki bu bayram bizimle olamayacaksın. 

E) Toplantıya zamanında yetişebilecek miyiz 
acaba? 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  2  
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9.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir istek, bir 
dilek söz konusudur? 

 

A) Görülmemiş bir tek tepe, bu soy ona çıkmasın. 

 Duyulmamış tek bir engel, bu soy onu yıkma-
sın. 

B) İnandım ki hatırlayıp uzak yakın dünleri. 

 Geleceğin geçmişlerden hemen hemen farkı 
yok. 

C) Ben yürürdüm, anam bakar gülerdi. 

 Huysuzluk edersem kalkar döverdi. 

D) Kuru ot kokusu getirsin rüzgar. 

 Yağmur usulcacık yağarken. 

E) Gözlerinde aksi bir derin hiçin. 

 Kanadın yayılmış çırpınmak için. 

 

 

10. “Mesele var olup olmadığımız değil, önemli olan ne 
olduğumuz ve kim olduğumuzdur.” 

 Cümlesiyle anlatılmak istenen en yakın cümle 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Önemli olan, insanın bu dünyadaki yerinin ve 
anlamının ne olduğudur. 

B) Varlığımızın başkalarına faydası varsa var ol-
mak önemlidir. 

C) Kendini her an sorgulayan insan varlığının ge-
rekçelerini bulacaktır. 

D) İnsanlar yüz yaşına da gelseler yaşamak ve 
var olmak isterler. 

E) İnsan, bilgileriyle varlığını ortaya koyar. 
 

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşul-sonuç 
ilişkisi vardır? 

 

A) Süzülüp mavi göklerden yere doğru 

 Omzuma bir beyaz güvercin kondu. 

B) Aldım elime uzun uzun okşadım 

 Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım. 

C) Bem beyazdı tüyleri, öyle parlaktı 

 Açsam ellerimi birden uçacaktı. 

D) Eğildim kulağına; dur, gitme dedim 

 Hâreli gözlerinden öpmek istedim. 

E) Duydum; avuçlarımda sıcaklığını 

 Duydum; benden yıllarca uzaklığını. 

 
 

12. (I) Kayıp Hikayeci, sürpriz kitaplardan biri oldu 

benim için. (II) Şöyle ki, bazı kitaplar gibi uzun 
uzadıya peşinden koşmadım. (III) Notlarım arasına 
adını yazıp alınacaklar listesinde cebimde gezdir-
medim. (IV) Birdenbire karşıma çıktı ve adeta şa-
şırttı beni. (V) Böyle bir kitabı niye geç fark ettiği-
me hayıflandım doğrusu. 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin han-
gisinden başlanarak bir yargının nedenleri sıra-
lanmıştır? 

 

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

13.  Sözcüklerin bir araya gelmesinden cümleler, 
cümlelerin bir araya gelmesinden de paragraflar 
oluşur. 

 Kuruluş bakımından yukarıdaki cümleyle öz-
deş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Evrenselliği yakalamış yapıtlar ulusallıktan 
kopmuş değildir. 

B) Ormanda kurumuş çam ağaçlarının altında 
piknik yaptılar. 

C) Büyük eserler toplumun bütün yönlerini yansı-
tır. 

D) Romanların içinde en çok Sefilleri seviyorum. 

E) Köylerde kerpiçler üst üste dizilerek evler yapı-
lır. 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir 
durum, bir durumun gitgide ilerlemesi anlatıl-
maktadır? 

 

A) Bahçedeki salıncaklar sarıya boyandı. 

B) Uzaktaki arkadaşını çok özlüyor. 

C) Mutfak kültürünü yöreden yöreye değişir. 

D) İlçeye yürüyerek üç saatte vardı. 

E) Ekonominin günden güne iyileşmesi herkesi 
sevindiriyor. 

 

 

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin iki 
kez yapıldığı kesindir? 

 

A) Bu akşam yine bize mi gelecekler? 

B) Gelecek yıl da tatilimizi burada geçirelim. 

C) Bu yarışmada da sen birinci olabilirsin. 

D) Bir gün mutlaka seni arayacaktır. 

E) Ahmet, yine tabağındaki yemeği bitirmemiş. 

 

 

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilişkisi 
vardır? 
 

A) Gözlerimdeki yaşlar kurusun diye sılayı terk et-
tim. 

B) Bu yerlerde sert iklimin mert çocuklarıyla tanış-
tım. 

C) Burada zulüm yok, burada baskı yok, hürriyet 
var. 

D) Zaman zaman oturur köydeki dostlarımı düşü-
nürüm. 

E) Belki bir gün bir güvercin haber getirir bana sı-
ladan. 


