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TÜRKÇE

Sözcükte Anlam 

1.	 Yetmişime	merdiven	dayadım,	çok	öykü	yazdım,	
kitap	 çıkardım.	 Öykülerim	 farklı	 açılardan	 irde-
lendi	 ve	kendime	özgü	bir	 yazar	olduğum	üze-
rinde	duruldu.	Zaman	zaman,	bu	noktaya	nasıl	
geldiğim	soruldu.	Bu	sorulara	verdiğim	tek	ceva-
bım,	“yapıtları halkın diliyle giydirmek”	oldu.

 Bu parçadaki “yapıtları	halkın	diliyle	giydirmek” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	 Toplumsal	sorunlara	çözüm	üretmek
B)	 Kendi	yaşamına	yer	vermek
C)	 Öykülerde	günlük	konuşma	dilini	kullanmak*
D)	 Sıradan	insanların	yaşamlarını	yazmak
E)	 Günün	sanatsal	beğenilerini	dikkate	almak

2.	 Birkaç	saat	önce	geldiğim	köydeki	çiftlik	evinde	
ısınabilmek	için	habire	kütük	atıyordum	şömine-
ye.	Hava	buz	gibiydi	ve	yağmur	bardaktan	boşa-
nırcasına	yağıyordu.	Rüzgâr	sık	sık	yön	değişti-
riyordu	ve	rüzgârın	sesi	odanın	içinde	bir	fısıltıya	
dönüşüyordu.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur?

A)	İkileme	 B)	Benzetme	 C)	Deyim

D)	Kinaye*	 E)	Yansıma

3.	 Yahya	Kemal;	biraz	içine	dönük,	kimsenin	gölge-
sini	 üstünde	 görmek	 istemeyen,	 kendi	 yolunda	
yürüyen	bir	sözcük	sihirbazıydı.

 Bu cümlede geçen “kimsenin	gölgesini	üstün-
de	görmek	istemeyen” sözüyle Yahya Kemal’in 
hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A)	 Duygularını	belli	etmek	istemeyen
B)	 İnsanları	kolay	etkileyen
C)	 Başkasının	 etkisinde	 ve	 güdümünde	 olma-

yan*
D)	 Hayal	dünyası	çok	zengin	olan
E)	 Sözcüklere	istediği	gibi	hükmedebilen

4.	 1298	-	1312	yıllarında	inşa	edilen	yapı,	tüm	Ak-
deniz	coğrafyasının	en	güzel	gotik	yapılardandır.	

 I
	 Bina	1571	yılında	Osmanlılar	tarafından	bir	mina-

re	eklenmek	suretiyle	camiye	çevrilmiş	ve	ibadete	
açılmıştır.	Binanın	giriş	bölümünde	yer	alan	cüm-
bez	ağacı,	adadaki	en	yaşlı	ağaçtır.	Binanın	inşaa-

II
	 tına	başlandığı	1289	yılında	dikilen	bu	ağacın	

III
 kurumuş	dallarında	tarihin	karanlık	dönemlerini	

IV V
	 görebilirsiniz.

 Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 
hangisi gerçek anlamında kullanılmamıştır?

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

5 . “Mahallede daha önce rastlamadığım yüzler 
görmeye başladım.”	 cümlesindeki	“yüz”	 söz-
cüğü	“insan”	yerine	kullanılmıştır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben-
zer bir kullanım vardır?

A)	 Sıcak	yaz	günlerinde	kot	giymek	yerine	ke-
ten	giymek	daha	sağlıklıdır.*

B)	 Yaşlandıkça	kendini	saldı,	artık	ne	giydiğine	
bile	bakmaz	oldu.

C)	 Anneler	Günü’nde	ona	çiçek	desenli	bir	etek	
almıştık.

D)	 Gömleğinin	bir	düğmesi	kopmuş,	yatağın	ke-
narına	düşmüştü.

E)	 Yatağında	 doğrulup	 yeni	 aldığı	 elbiseye	 bir	
kez	daha	baktı.
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6. “İhtiyar Adam ve Deniz”,	 Ernest	 Hemingway’e	
Nobel	kazandıran	romandır.	Psikolojik	yanı	ağır	ba-
san	ve	sinemaya	uyarlanması	neredeyse	imkânsız	

I
	 görünen	bu	roman,	ünlü	bir	yönetmen	tarafından	

II III
	 sinemaya	uyarlanmış.	Filmde,	balıkçılıkla	geçinen	

IV
 ihtiyar	 bir	 adamın	 yaşamı	 ilgi	 çekici	 bir	 biçimde	

anlatılmış.	Uzun	süredir	balık	yakalayamayan	ihtiyar
V

	 adamın	son	kez	şansını	denediğinde	büyük	bir	
balık	avlaması	ve	onu	karaya	çıkarmak	için	gös-
terdiği	 insanüstü	 çaba,	 izleyiciyi	 oldukça	 etkili-
yor.

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden han-
gileri genel anlamlıdır?

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

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma 
söz konusudur?
A)	 Öyle	yorulmuş	ki	oturduğu	yerde	saatlerce	

uyuyakalmış.
B)	 Sınavları	atlattıktan	sonra	öyle	bir	zayıflamış	

ki	üflesen	uçacakmış.*
C)	 Bir	yıl	 içinde	bitebilecek	bir	 işi	yirmi	dört	sa-

atte	bitirerek	bu	alandaki	başarısını	herkese	
kanıtlamış.

D)	 Kardeşiyle	yıllar	sonra	karşılaştığında	karde-
şinin	elini	uzun	bir	süre	bırakmış.

E)	 Uçağımızın	 küçücük	 camından	 baktığımız	
şehrin	evleri,	kibrit	kutularını	anımsatıyordu.

8.	 Haftalık	bir	dergiye	yazı	yazmanın	en	zor	yanı,	
gündemi	 bir	 türlü	 yakalayamamak.	 Yazınızı,	
okura	 ulaşmasından	 en	 az	 beş	 gün	 önce	 tes-
lim	etmeniz	gerektiğinden	ne	yaparsanız	yapın,	
gündemin	gerisine	düşmeniz	kaçınılmaz	oluyor.	
Ülkede	patlamış	mısır	yer	gibi	gündem	madde-
si	tüketiliyor.	Seçim	haberleriyle	başlayan	hafta,	
mafya	 manşetleriyle	 sürüp	 kadın	 cinayetleriyle	
son	buluyor.	Ne	kadar	ciddi	olursa	olsun,	hiçbir	
haber	birkaç	günden	fazla	gündemde	asılı	kala-
mıyor.

 Bu paraçadaki altı çizili sözle gündem mad-
delerine yönelik anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?
A)	 Zahmetsiz	elde	edilebildiği
B)	 Kolay	tüketilebildiği*
C)	 Pek	fazla	tat	vermediği
D)	 Çabuk	davranmanın	avantajlı	olduğu
E)	 Niteliksiz	durumlar	yarattığı

9.	 Şimdi,	birçok	şair	ve	şiirsever	bana	kızacak	ama	
ben	 kendimce	 doğru	 olanı	 söyleyeceğim:	 Şiir,	
düşünceleri	 ifade	etmenin	yolu	değildir.	Şiiri	bu	
açıdan	ele	almak	onun	dokusunu,	sihrini	bozar.	
Düşüncelerini	anlatmak	için	makale,	deneme,	ti-
yatro	varken	bunu	şiirle	yapmaya	çalışmak,	-	-	-	-	
benzer.	Şiirler,	gönül	telini	daha	kolay	titretir.

 Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
A)	 dereden	tepeden	konuşmaya
B)	 çay	kenarına	kuyu	kazmaya*
C)	 dereyi	görmeden	paçaları	sıvamaya
D)	 dizinde	oturup	sakalını	yolmaya
E)	 tereciye	tere	satmaya
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TÜRKÇE

Söz Öbekleri 

1.	 Dergiler,	 öykülerin	 filizlenip	 boy	 attığı	 verimli	
topraklardır.	 Birçok	 yazar,	 kanat	 alıştırmalarını	
dergilerde	 yapmış;	 oradan	da	 yazın	 dünyasına	
kanat	açmıştır.

 Bu parçada geçen “kanat	alıştırmaları” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)	 Dergi	satışına	katkıda	bulunmak
B)	 Çok	sayıda	öykü	yazmak
C)	 Öyküleri	yoğun	bir	çalışmayla	oluşturmak
D)	 Deneyim	kazanmak*
E)	 Özgünlüğü	yakalamak

2.

	 I.	O	kadar	yol	yapımı,	sulama	kanalı	ve	çeşit	
çeşit	proje	hep	kâğıt	üzerinde	kaldı.

	 II.	Öyle	alıngandı	ki	her	sözden	bir	anlam	çıkar-
makta	üstüne	yoktu.

	 III.	Şu	işin	üstünde	dursaydın,	şimdi	daha	farklı	
bir	noktada	olurduk.

	 IV.	Bizim	beklentilerimizi	karşılamaz,	nalıncı	
keseri	gibi	hep	kendine	yontar.

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer 
alan altı çizili deyimlerde aşağıdakilerden 
hangisine bir karşılık yoktur?

A)	 Bencil	davranmak
B)	 Israrcı	olmak
C)	 İncitici	olmak*
D)	 Uygulamamak
E)	 Yanlış	bir	yargıya	varmak

3.

	 I.	Pazara	götürdüğümüz	meyveler	satılmayın-
ca	-	-	-	-.

	 II.	Çocukların	kıyafetlerini	aldıktan	sonra	bir	
miktar	para	-	-	-	-.

 Yukarıda boş bırakılan her iki yere de düşün-
cenin akışına göre, aşağıdaki deyimlerden 
hangisi getirilebilir?

A)	 elimiz	böğrümüzde	kaldı
B)	 elde	avuçta	bir	şey	kalmadı
C)	 el	ele	verdik
D)	 elimizde	kaldı*
E)	 elimiz	ayağımız	buz	kesildi

4.	 Hayvanlar	 arasında	 insana	 en	 yakın,	 en	 sıcak	
duran	hayvan	kedi	olmalı.	Zira	bu	sıcaklık	günlük	
konuşmalarımıza	 da	 yansımış.	 Öyle	 ki	 hayatta	
hiç	 kedi	 beslememiş,	 bir	 kedi	 tarafından	 tırma-
lanmamış	 insanlar	bile,	günlük	konuşmalarında	
“kedi gibi...”	diye	başlayan	çok	sayıda	benzet-
me	 kullanmakta.	 Suçundan	 dolayı	 bir	 kenarda	
sessizce	oturanın	durumunu	“- - - -”	deyimiyle	
anlatıyoruz.	 İşi	 hep	 rast	 giden,	 her	 sıkıntıdan	
kurtulan	kişi	 için	“- - - -”	deyimini	kullanıyoruz.	
Her	beladan	canını	kurtaran	için	ise	“- - - -”	deyi-
mini	bulmuşuz.	Başarıyı	da	başarısızlığı	da	kedi-
lerle	anlatmışız.	Onun	için	kırk	yılda	bir	başarıya	
ulaşan	kişiye	de	“- - - -”	deriz.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A)	 kedi	gibi	dokuz	canlı
B)	 köşeye	sıkışmış	kedi	gibi*
C)	 kedi	olalı	bir	fare	tuttun
D)	 süt	dökmüş	kedi
E)	 kedi	gibi	dört	ayağı	üzerine	düştü

5.

	 I.	Meteoroloji	verilerine	göre,	pazar	günü	
yurdun	hemen	hemen	tüm	bölgelerinde	kar	
yağışı	görülecek.

	 II.	Köyün	dingin	dünyasından	o	kadar	sıkılmış-
tık	ki	köyün	içinde	aşağı	yukarı	yürümekten	
kendimizi	alamıyorduk.

	 III.	Yarım	saatlik	bir	duraklamadan	sonra	konvoy	
ağır	ağır	ilerliyordu.

	 IV.	ÖSYM’nin	yaptığı	sınavlarda	Türkçe	sorula-
rının	aşağı	yukarı	yarısı,	okunanı	anlamaya	
yöneliktir.

	 V.	Türkiye	ekonomisinin	yılın	ilk	çeyreğinde	
tutturulamayan	hedefleri	ikinci	çeyrekte	usul	
usul	gerçekleşmeye	başlıyor.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çi-
zili ikilemeler anlam yönünden ikişerli eşleş-
tirildiğinde hangisi dışta kalır?

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



BİRİNCİ TUR

7GENEL YETENEK & GENEL KÜLTÜR

ÜÇÜNCÜ TUR
DÖRDÜNCÜ TUR

BEŞİNCİ TUR
ALTINCI TUR

YEDİNCİ TUR
İKİNCİ TUR

1.D  2.C  3.D  4.B  5.B  6.C  7.E  8.E  9.E  10.C  11.C  

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem gerçek 
hem de mecaz (kinaye) anlamı düşündüren 
bir söz yoktur?

A)	 Adam,	hepimizden	hızlı	çıktı;	bir	anda	köşeyi	
döndü.

B)	 Düştüğümde	elimden	tutan	arkadaşımı	sizle-
re	tanıtmak	istiyorum.

C)	 Çocukların	 sorunlarını	 ciddi	 dinleyin,	 hafife	
almayın*

D)	 Ortalığı	ateşe	veren	bu	kadını	bir	daha	gör-
mek	istemiyorum.

E)	 Elinin	değdiği	her	yerde	iz	bırakıyordu.

7.

	 I.	Bundan	sonra	hiçbir	yerden	yardım	alma	
umudum	yok.

	 II.	Örnek	davranışları	ve	çalışkanlığıyla	herke-
sin	güvenini	tez	zamanda	kazandı.

	 III.	Yapılan	hiçbir	iyiliğin	değerini	bilmiyorsun,	bu	
nankörlüğünün	cezasını	elbet	bulursun.

	 IV.	Öyle	marifetli	ki	kendisiyle	boy	ölçüşmeye	
kalkanları	tek	tek	geride	bıraktı.

 Aşağıdaki deyimlerden hangisi numaralanmış 
cümlelerle ilgili değildir?

A)	 Gözüne	dizine	durmak
B)	 Göze	girmek
C)	 Yer	demir	gök	bakır
D)	 Aşık	atmak
E)	 Yükünü	tutmak*

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “dikkatli	 ve	
ölçülü	söz	söyleme” ile ilgili değildir?

A)	 Sözünü	bil,	pişir;	ağzını	der,	devşir.
B)	 Önce	düşün,	sonra	söyle.
C)	 Boğaz,	dokuz	boğumdur.
D)	 Söz	var,	iş	bitirir;	söz	var,	baş	yitirir.
E)	 Söz	gümüşse	sükût	altındır.*

9. “Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde başka sözcüklerle deyim oluşturma-
mıştır?

A)	 Bir	 konuyu	 yeniden	 ele	 almaları	 için	 onları	
baş	başa	bıraktık.

B)	 Günümüz	gençliği,	başına	buyruk	hareket	et-
meyi	özgürlük	sanıyor.

C)	 Başından	geçenleri,	karşılaştığı	herkese	an-
latıyor.

D)	 Sonunda	onun	da	başını	sokabileceği	bir	evi	
olmuştu.

E)	 Atılan	taş,	başına	değdiği	için	canı	çok	yanmış-
tı.*

10.	Bu	 roman,	 günümüz	 Türk	 romanı	 için	 bir	 çıta	
oluşturmaktadır.

 Yukarıdaki altı çizili sözün bu cümleye kattığı 
anlam, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Estetik	sınıra	ulaşmamak
B)	 Özgünlüğü	yakalamak
C)	 Ölçüt	olmak*
D)	 Çok	okunmak
E)	 Belirleyici	olmamak

11.	Aramıza	sonradan	katılmıştı	ancak	kısa	zamanda	
tüm	 sınıfa	 kendini	 sevdirdi,	 kabul	 ettirdi.	 Bir	 za-
man	 sonra	 da	 hepimizi	 parmağında	 oynatmaya	
başladı.

 Bu parçada geçen “parmağında	 oynatmak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	 İnsanlara	hoşgörüyle	yaklaşmak
B)	 İnsanları	baskı	altına	almak
C)	 İnsanlara	istediğini	yaptırmak*
D)	 İnsanlara	yeteneklerini	sergilemek
E)	 İnsanların	zayıf	yönlerinden	yararlanmak
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TÜRKÇE

Cümlede Anlam

1.	 Doldurulmuş	 kahve	 fincanlarındaki	 dudak	 payı	
gibi,	 düşünce	 yazılarında	 da	 bir	 tamamlanma-
mışlık,	bir	söylenmemişlik	tadı	olmalı.

 Bu cümleye göre, “düşünce	 yazıları”nda bu-
lunması gereken özellikler aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	 Ele	aldığı	konuyla	ilgili	gölgede	kalan	bir	yön	
olmaması

B)	 Okurda	 bir	 farklılaşma,	 bir	 değişim	 oluştur-
ması

C)	 Satır	aralarındaki	boşluklarla	düşünceye	de-
rinlik	katması*

D)	 Anlatılan	konuyla	değil,	anlatım	biçimiyle	dik-
kat	çekmesi

E)	 İçerik	ve	anlatımıyla	okuru	sarsması

2.	 Yazarın	son	 romanında;	gerçeklerle	düşler,	 ya-
şantılarla	 anılar	 ve	 çağrışımlarla	 olaylar	 iç	 içe	
geçmiş.	Bu	durum,	zaman	zaman	karışıklığa	yol	
açıp	konunun	kavranmasını	engelliyor.	Bu	olum-
suzluğa	karşın	romanın	ulaştığı	başarı	yadsına-
maz.	Başka	bir	deyişle	-	-	-	-.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilirse altı çizili cümlede söy-
lenenler tekrar edilmiş olur?

A)	 yazarın	 diğer	 romanlarındaki	 başarısı	 inkâr	
edilemez

B)	 romandaki	bu	karışıklık	bile	romanın	övülme-
sine	engel	değil*

C)	 bir	 sonraki	 okumada,	 romandaki	 hata	 daha	
da	belirginleşiyor

D)	 bu	kusur	romanın	sanatsal	etkisini	azaltıyor
E)	 bu	iç	içelik,	okurun	da	zihnini	bulandırıyor

3.	 Her	 yapıtımda,	 okuruma	 vermek	 istediğim	 bir	
mesajım	vardır.	O,	birkaç	sözcükten	oluşan	bir	
cümleye	sığabilir.	Yapıtımın	herhangi	bir	yerinde	
o	cümleye	rastlayamazsınız	ancak	yapıt	bittiğin-
de	o	cümleyi	okumuş	olursunuz.

 Bu parçada yazarın kendisiyle ilgili olarak 
vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)	 Sözcük	seçiminde	kılı	kırk	yardığı
B)	 Tüm	insanlığa	seslenmeyi	amaçladığı
C)	 Temel	düşüncesini	yapıtın	bütününe	sindirdi-

ği*
D)	 Özlü	ve	yalın	bir	anlatımının	olduğu
E)	 Kalıcı	yapıtlar	oluşturduğu 

4.	 (I)	Sanat	insan	ruhunu	çirkinliklerden	arındırır.
	 (II)	 İnsanda,	 insanlık	 bilincinin	 gelişmesine	 hiz-

met	eder.	
	 (III)	Kişiyi	güzel	insan	olmaya	yöneltir.
	 (IV)	Bunalımlarından,	sıkıntılarından	uzaklaştırır.	

(V)	Sanatçılar	da	sanatın	 insanlığa	ulaşmasına	
aracılık	eder.

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde “sanatın	işlevi”nden söz edilmemiş-
tir?

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

5.	 Sanatçı	 hayali	 sever,	 gerçeğin	de	peşini	 bırak-
maz.	

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam-
ca en yakındır?

A)	 Sanatsal	ürünlerin	özünü	sanatçının	yaşamı	
oluşturur.

B)	 Sanatın	 gerçeklerle	 herhangi	 bir	 alışverişi	
olamaz.

C)	 Sanat,	 yaşamın	 gerçeklerini	 düş	 gücüyle	
unutturabildiği	sürece	varlığını	korur.

D)	 Sanat	yapıtlarında	hem	kurmaca	hem	gerçek	
bir	aradadır.*

E)	 Sanatçının	 tek	 amacı,	 insanları	 gerçeklerle	
yüzleştirmektir.
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ÜÇÜNCÜ TUR
DÖRDÜNCÜ TUR

BEŞİNCİ TUR
ALTINCI TUR

YEDİNCİ TUR
İKİNCİ TUR

1.C  2.B  3.C  4.E  5.D  6.E  7.B  8.C  9.D  10.D

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
ikinci kez yapıldığı kesin değildir?

A)	 Yaptıklarımızı	bir	kez	daha	gözden	geçirme-
miz	iyi	olacak.

B)	 Bu	romanı,	yaz	tatilinde	bir	kez	daha	okuya-
cağım.

C)	 Daha	 önce	 de	 	 olduğu	 gibi,	 verdiğin	 sözü	
unuttun.

D)	 Yine	yağmura	yakalandığım	bir	sabah	oldu.
E)	 Hayatımda	o	güne	kadar	böyle	bir	mutluluk	

yaşamamıştım.	*

7.	 Günümüz	insanı	çok	fazla	yaşayıp	çok	az	düşü-
nüyor,	aynı	anda	hem	büyük	bir	açlık	hissediyor	
hem	de	bağımlı	oluyor	ve	bu	nedenle	ne	kadar	
çok	yemek	yerse	yesin	asla	doymuyor.

 Bu cümleye göre, günümüz insanının eleşti-
rilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Düşüncesizliği
B)	 Açgözlülüğü	**
C)	 Hoşgörüsüzlüğü
D)	 Değerbilmezliği
E)	 Bencilliği

8. “Düşüncelerini	 kafa	 tutarak,	 buyruklar	 vererek	
ortaya	koyanlar	akıldan	yana	güçsüz	oldukları-
nı	belli	ederler.” cümlesine anlamca en yakın 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Başkalarının	 düşüncesine	 hoşgörüyle	 ba-
kamayanlar	 akıl	 yönünden	 eksik	 olduklarını	
gösterirler.

B)	 İnsanlara	 kendi	 doğrularını	 dikte	 ettirenler	
başarısızlığa	mahkûmdur.

C)	 Zor	kullanarak	kendi	görüşlerini	kabul	ettirdi-
ğini	zannedenler,	aklın	varlığından	habersiz-
dir.	*

D)	 İnsanın	 en	 kötü	 durumu	 kendi	 acizliğini	 bil-
memesidir.

E)	 Bağırıp	 çağırarak	 düşüncelerini	 anlatanlar	
yalnız	yaşamaya	mecburdur.

9.	 (I)	Tahta	köprüyü	geçip	kuzeye	doğru	ilerledik.	
	 (II)	Çam	ağaçlarının	içinde	âdeta	gizlenmiş	gibi	

duran,	 ahşaptan	 yapılmış	 bir	 ormancı	 kulübe-
si	 kesti	 yolumuzu.	 (III)	 Hafif	 hafif	 esen	 rüzgâr,	
kulübenin	 kapısını	 açıp	 kapatıyor;	 yalnızlıktan	
bunalan	kulübe,	âdeta	içeri	davet	ediyordu	bizi.	
(IV)	Aslında	biz	de	yorulmuş	ve	birkaç	saat	olsun	
oturup	dinlenebileceğimiz	bir	yer	arıyorduk.	 (V)	
Kapıyı	hafifçe	iterek	başımı	kulübenin	içine	uzat-
tığımda	bir	de	ne	göreyim!

 Bir gezinin anlatıldığı bu parçadaki numara-
lanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

A)	 I.	cümlede,	hangi	yöne	gittikleri	belirtilmiştir.
B)	 II.	cümlede,	yol	üzerinde	karşılaştıkları	yapı	

betimlenmiştir.
C)	 III.	cümlede,	kişileştirme	yapılmıştır.
D)	 IV.	 cümlede,	 kulübeye	 hedeflenen	 süreden	

daha	 uzun	 bir	 zamanda	 ulaşıldığı	 açıklan-
mıştır. *

E)	 V.	cümlede,	beklenmedik	bir	durumla	karşıla-
şıldığı	sezdirilmiştir.

10.	Yersiz	ve	zamansız	söylenen	bir	söz,	ateş	gibi-
dir;	 onu	 ağızdan	 çıkarmamalısın;	 yoksa	 yakar-
sın,	yanarsın.

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam-
ca en yakındır?

A)	 Kişinin	sözleriyle	davranışları	birbiriyle	çeliş-
memelidir.

B)	 Yerinde	söylenen	bir	söz,	kişiyi	yüceltir.
C)	 Etkili	bir	konuşma,	en	vurdumduymaz	insanı	

bile	harekete	geçirebilir.
D)	 Düşünülmeden	söylenen	bir	söz,	hem	söyle-

yeni	hem	dinleyeni	üzer.	*
E)	 Boşboğaz	insanlar	nerede	ve	ne	zaman	pat-

layacağı	belli	olmayan	mayın	gibidirler.
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TÜRKÇE

Cümlede Anlam - Yan ve Temel Yargı İlişkileri

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” anla-
mı yoktur?

A)	 Sabah	erken	kalktık	mı	işe	geç	kalmayız.
B)	 Bu	 diyet	 programına	 uyarsa	 eski	 sağlığına	

kavuşacak.
C)	 Konuşmacı,	sözü	uzattıkça	dinleyenlerin	ilgi-

si	azalır.
D)	 İnsanın	 amacını	 gerçekleştirmesi,	 öncelikle	

plan	yapmaya	bağlıdır.
E)	 Demek	 ki	 bunca	 sıkıntıya	 çocuklarını	 okut-

mak	için	katlanmış.*

2.	 (I)	 Pozitivist	 yaklaşımın	 en	 ünlü	 temsilcisi	 olan	
Auguste	Comte,	doğa	bilimleriyle	sosyal	bilimler	
arasındaki	 ikiliği	ortadan	kaldırmaya	çalışmıştır.	
(II)	O,	 farklı	 bilim	dallarını	 bir	 bütünün	parçala-
rı	 gibi	 görerek	birleştirmek	 istemiştir.	 (III)	Kuru-
cularından	 biri	 sayıldığı	 sosyoloji	 bilimini	 doğa	
bilimleri	 modeline	 göre	 şekilllendirmeye	 çaba	
göstermiştir.	 (IV)	 Auguste	 Comte’u	 buna	 iten	
etkenlerden	 biri,	 o	 ana	 kadar	 insan	 ve	 toplum	
konularında	 metafiziğin	 etkisidir.	 (V)	 Bu	 nokta-
da	Comte	 için	 tarihsel	ve	 toplumsal	gelişmenin	
temelinde	 yatan	 ve	 toplumsal	 evrimi	 yöneten	
nedensellikleri	keşfetmek	temel	arzu	hâline	gel-
miştir.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır?

A)	 I.	cümlede,	birbirinden	bağımsız	iki	durumun	
varlığından	bahsedilmiştir.

B)	 II.	cümle,	kendinden	önceki	cümlenin	açıkla-
yıcısıdır.

C)	 III.	cümlede,	bir	idealden	bahsedilmiştir.
D)	 IV.	cümlede,	 III.	cümlede	belirtilen	durumun	

gerekçesine	yer	verilmiştir.
E)	 V.	cümlede,	neden	sonuç	ilişkisi	yer	almakta-

dır.*

3.	 Dünyadaki	 her	 çocukta	 gelişim	 evreleri	 hemen	
hemen	 aynıdır.	 (I)	Ancak	 biri	 daha	 hızlı,	 diğeri	
daha	 yavaş	 değiştirir	 bu	 evreleri.	 (II)	 Bu	 arada	
bireysel	 farklılıkları	 da	 unutmamak	 gerekir.	 (III)	
Bir	 çocuğun	 gelişim	 basamaklarını	 atlaması,	
hızlandırması	mümkün	 değildir.	 (IV)	 Bu	 fiziksel	
ve	ruhsal	bir	olgudur.	(V)	Zamanı	gelince	doğal	
değişim	gerçekleşecektir.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi kendinden önceki yargının gerekçe-
sini içermektedir?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci yar-
gı, ikinci yargının nedeni durumdadır?

A)	 Sabah	erken	uyanamadığından	işe	geç	kal-
mıştı.*

B)	 Kafese	biraz	daha	yaklaşırsan	kuşu	tedirgin	
edersin.

C)	 Önerilerimizi	dikkate	almıyorsa	bir	bildiği	var-
dır.

D)	 O,	yardım	etse	de	etmese	de	ben	bu	işi	biti-
receceğim.

E)	 Bugün	yanıma	hiç	uğramadı,	dün	bana	kız-
mış	olmalı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula	bağ-
lılık” söz konusu değildir?

A)	 Bu	tabloya	baktıkça	dedemi	hatırlıyorum.
B)	 Yemek	hazırlamak	için	mutfağa	gitti.*
C)	 Hava	çok	sıcak	olursa	dışarı	çıkmayalım.
D)	 Parasını	ödedin	mi	bisiklet	senindir.
E)	 Böyle	davrandığın	sürece	başarıya	ulaşırsın.


