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TestTÜRKÇE
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Sözcükte Anlam - I 1

1. A�a��daki cümlelerin hangisinde dü�sel öge 
yoktur?

A) Ac�n�n surlar�nda nöbet tuttuk y�llarca.
B) An�lar, gözümün önünde dans ediyordu.
C) Denizin h�rç�n dalgalar� sahili dövüyordu.
D) Bebe�ine s�ms�k� sar�l�p a�lamaya ba�lad�.*
E) Bak��lar�ndaki s�cakl�k güne� gibi �s�t�yordu.

2. Aran�zdaki s�cak yak�nla�ma sevginin göstergesi
 I II

 olmal�. Birbirinize özen göstermek, birbirinizin
 III

 aynas� olmak ili�kinizi sa�lamla�t�racakt�r.
 IV V

 Yukar�daki parçada numaralanm�� sözcüklerin 
hangisinde mecazl� bir söyleyi� yoktur?

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

3. A�a��daki cümlelerde geçen deyimlerin hangi-
sinde mecazl� bir söyleyi� yoktur?

A) Habersiz gelen misa� rler, elimi aya��ma dola�-
t�rd�.

B) Mutsuz olman�n en büyük nedeni hep burnu-
nun dikine gitmendir.

C) Ona buna laf atmakla u�ra�ma da i�ine odak-
lan.

D) Kimi kimsesi olmayan zavall� kad�n peri�and�.*
E) Bir yandan kitaba göz atarken bir yandan da 

dü�ünüyordu.

4. Benimle konu�urken bir taraftan da elindeki b�çak-
la oynuyordu.

 “Oynamak” sözcü�ü a�a��dakilerden hangisin-
de bu cümledeki anlam�yla kullan�lm��t�r?

A) Ba��n� önüne e�mi� saatin kordonuyla oynu-
yordu.*

B) Hava karar�ncaya kadar sokakta arkada�lar�y-
la oynar.

C) Tik gelmi� gibi göz kapa�� oynad�.
D) Küçük k�z, elindeki kovas�yla küre�i, kumda 

oynuyordu.
E) Dü�ünde, bütün gece hiç oturmadan oynad�.
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5. (I) A�ac�n dallar� aras�ndan güne�, yüzünü göster-
meye ba�lad�. (II) Do�a, uzun zamand�r ayr� kal-
d��� güne�le bulu�uyordu. (III) Çok yak�nda çiçek-
ler tomurcuklan�p boyunlar�n� dik tutmaya ba�lar-
d�. (IV) Böcekler, topra��n aras�ndan boy gösterip 
sa�a sola kaç���rlard�. (V) Ve sonunda bir bahar 
daha ya�amaya ba�lard�k.

 Bu parçadaki numaralanm�� cümlelerin hangi-
sinde mecazl� bir söyleyi� yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.* 
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6. A�a��daki seçeneklerin hangisinde somutlama 
yap�lm��t�r?

A) Yolcular�n tamam� kendilerini yolun titre�imleri-
ne b�rakm��t�.

B) Dü�üncenin gö�ünde uçabilmek için güçlü ka-
natlara ihtiyaç vard�r.*

C) K�y�daki bal�kç� kahvehaneleri yorgun bedenler, 
nas�rla�m�� avuçlar, e�ilmi� ba�larla doluydu.

D) Saatin yelkovan�yla akrebi aras�ndaki aral�k 
aç�ld�kça dükkânlar�n kepenkleri kapanmaya 
ba�lad�.

E) �htiyar adam, gözlüklerinin üzerinden sakin sa-
kin bakt� kar��s�ndaki yumurcaklara.

7. Bu sat�rlar�n yazar� gibi seksenine merdiven dayam��
I

 ve kendince dolu dolu ya�am�� k�demli bir okuru, 
II

 konusuyla �a��rtacak az roman vard�r yeryüzünde. 
III

 Okur, bu söylediklerimi bir tarafa not etsin. Yoksa 

 anlat�m�yla, anlat�m�ndaki incelikle en s�radan 
IV

 konuyu bile s�cak bir yaz günü, ev yap�m� bir 

 limonata tad�yla sunan yazarlar elbette her zaman 
V

 var olacakt�r.

 Bu parçadaki alt� çizili sözlerden hangisi me-
caz anlamda kullan�lmam��t�r?

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

8. Kaybetmekle akraba görünse de unutmak insan�n
 ak�l sa�l��� ve hayat�n� idame ettirebilmesi (devam 

I
 etmek) için ço�u zaman kaç�n�lmazd�r. 1960’l� y�l-

larda Almanya’ya çal��maya gidenler, ancak gel-
dikleri co�rafyay� hat�rlamay� (an�msamak) b�rak�p 

II
 sürgünlü�e son verdiklerinde yeni hayatlar�n�

 benimseyebilmi�lerdi (kabullenmek). Geçmi�i 
III

 kaybetmek; sürgün duygusundan kurtulmak 
IV

 (uzakla�mak) ve �imdiki zaman�n parças� olmak 
için �artt�r ve tek darbeyle geçmi�i sileriz (etkisini 

V
 azaltmak). Gönüllü olarak hat�ralar� ve eski ba�la-

r� aniden unuturuz, terk ederiz ve art�k onlar�n ar-
kas�ndan kay�p bir eldiven teki gibi üzülmeyiz. Ne 
acayip!

 Bu parçadaki alt� çizili sözlerden hangisi ayraç 
içinde verilen sözün anlam�n� içermemektedir?

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

9. (I) Yazar sadece gezdi�i, gördü�ü Eski�ehir cad-
delerini, sokaklar�n�, �ehrin onda b�rakt��� izlenim-
leri payla�m�yor, ayn� zamanda yolu bu �ehre dü-
�ecek olanlara da yol gösteriyor. (II) Kitab�n kapa-
��na gezi - anlat� yaz�lm�� ancak yazar�n cümlele-
ri okuru bazen bir hikâyenin liman�na sürükler, ba-
zen bir denemenin, ço�u zaman da Anadolu’nun 
ortas�nda hayat bulmu� ve önce y�llara sonra da 
tüm dünyaya yay�lm�� bir masal�n içine. (III) Tes-
pitler, tahliller ve yorumlarla kimi zaman da bir gezi 
yaz�s�n�n nas�l olmas� gerekti�ini örneklendiriyor. 
(IV) Geçmi�le ba�lar� kopar�larak gelece�e ko�-
mas� istenen insan�n, geçmi� ve gelecek aras�n-
da kalan tarihine bir yolculuk vadediyor bu kitap. 
(V) Yazar�n Eski�ehir’deki izlenimlerinden yola ç�-
karak kurgulad��� ve masals� bir anlat�mla aktard�-
�� bu kitap, kitapl���mda ba�kö�eye oturdu.

 Bu parçadaki numaralanm�� cümlelerin hangi-
sinde mecaz anlaml� bir sözcü�e yer verilme-
mi�tir?

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

1

1.D  2.B  3.D  4.A  5.E  6.B  7.C  8.E  9.C
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1. A�a��daki seçeneklerin hangisinde alt� çizi-
li sözün cümlede kazand��� anlamla parantez 
içindeki anlam birbirine uymamaktad�r?

A) Sorunun çözümünde yöntemler yaratmak kadar 
yöntemleri elemek de belirleyicidir. (seçmek)*

B) Uyuyan bir topluma istenilen her konuda her 
�ey kabul ettirilebilir. (bilinçli olmamak)

C) Sa�l�kl� bir ili�kide bireyler, birbirlerinin varl���n� 
görmezden gelmez. (nitelikli)

D) Uzak durdu�u her dü�üncenin k�sa zamanda 
tarih oldu�unu görmek kendine güveninin art-
mas�n� sa�l�yordu. (unutulmak)

E) Nehri besleyen çaylar�n a��r� sulama nedeniy-
le kurumas� ekolojik dengeyi bozuyor. (miktar� 
art�rmak)

2. A�a��daki cümlelerin hangisinde somutlama 
yap�lm��t�r?

A) Sevgi, her insan�n kap�s�n� çalar, yeter ki içeri 
davet edilsin.*

B) Orman�n yemye�il görüntüsü insana huzur ve-
riyor.

C) Bu gece y�ld�zlar göz kama�t�racak kadar gü-
zeldi.

D) As�l� duruyor duvarda bahçeler, Kütahya çinisi 
gibi.

E) Rüzgâr�n �iddeti, a�açlar�n dallar�n� e�iyordu.

3. “Her �eyi içine atan, insanlarla konu�urken bir söy-
leyip iki dinleyen, evde bile parmaklar�n�n ucunda 
gezip kimseyi rahats�z etmeyen,  ince ruhlu bir ka-
d�nd�.” cümlesindeki ki�inin özelliklerinin kar��-
t� a�a��dakilerden hangisidir?

A) Duyars�z*
B) A��rba�l�
C) Nazik
D) Çekingen
E) Dü�ünceli

4. (I) Ma�aradan ç�kan �elale, kayal�klar aras�nda 
kaynayan bir su gibi adeta. (II) Önce kendini ka-
yalar aras�na saklam��. (III) Biraz ilerleyince güleç 
yüzünü gösteriyor konuklar�na. (IV) Dik bir uçu-
rumdan de�il de kademeli olarak ve kayalarla sek-
sek oynayarak ak�yor �elale. (V) Bu muhte�em do-
�ada ilerlerken gökyüzü s�k a�aç dallar� aras�ndan 
mavi mavi göz k�rp�yor bize.

 Bu parçada numaraland�r�lm�� cümlelerin han-
gisinde insana ait bir özellik do�aya aktar�lma-
m��t�r?

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

5. A�a��daki cümlelerin hangisinde benzetme 
vard�r?

A) Çocuk sabaha kadar ate�ler içinde yand�.
B) Yaln�zl�k, kent insan�n�n en çözümsüz proble-

midir.
C) Yüre�inin güzelli�i seni herkesten farkl� k�l�yor.
D) Kalabal�ktan korkup ürkek bir ceylan edas�yla 

bakt�.*
E) Rüzgâr camlara vuruyor, u�ultusu korkutuyordu.

6. “Tatl� bak���, insan�n yüre�ine i�leyen gülümseme-
si, mis gibi kokan saçlar� beni ona çok ba�lam��, 
içimdeki duygular� uyand�rm��t�.”

 Bu cümlede a�a��dakilerden hangisine ba�vu-
rulmam��t�r?

A) Ad aktarmas�*
B) Deyimlerden yararlanma
C) Ki�ile�tirme
D) Benzetme
E) Duyular aras� aktar�m

Sözcükte Anlam - II
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1.A  2.A  3.A  4.A  5.D  6.A.  7.D  8.E  9.A  10.C  11.E

7. (I) “Avare Y�llar”, Orhan Kemal’in gençlik y�llar�n�, 
kendini bulma sanc�s�n� anlat�yor. (II) Futbol pe-
�inde ko�arken fakirlikten, çaresizlikten, itilmi�lik-
ten bunalan ve Adana’ya dönerse eski günlere de 
dönebilece�ini, daha da önemlisi babas�n�n bask�-
s�ndan kurtulabilece�ini uman Orhan Kemal ken-
dini zar zor Adana’ya at�yor. (III) O zamanlar edin-
di�i güngörmü� bir arkada��n�n söyledi�i gibi so-
run kendisinde, zora gelememesinde, sebat ede-
memesinde ama onun bunu anlamas�na çok var. 
(IV) Önce �rgatl��� beceremeyi�ini, i�çili�e cesaret 
edemeyi�ini görüyoruz sonra �stanbul’da �ans�n� 
deniyor ama yine ba�aram�yor. (V) Fabrikada dü-
�ük ücretli bir memurluk ve daha önemlisi a�k, kü-
çük adam�n hayat�nda yeni bir sayfa aç�yor.

 Bu parçadaki numaralanm�� cümlelerin hangi-
sinde mecazl� bir söyleyi�e yer verilmemi�tir?

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

8. Ankara’yla ilgili veya anlat�lanlar�n Ankara’da 
geçti�i kitaplar� okumaya bay�l�yorum. Bir saha-
f�n stand�nda “Ankara �stasyonu”nu görünce dü-
�ünmeden ald�m. Kitap 1998 y�l�nda �� Bankas� 
Edebiyat Büyük Ödülü’nü kazanm��. Üniversite-
yi Ankara’da okuyup sonrada hep Ankara’da ya-
�am�� olan Selma F�nd�kl�‘n�n kaleminden ç�k-
m��. Kitapta sekiz öykü bulunuyor. Öyküler 1918 
- 1944 y�llar� aras�nda geçiyor ve kronolojik ola-
rak s�ralanm��. Hikâyelerde kimi zaman ya�� geç-
kin bir çerçi, kimi zaman da yaral� bir asker oluyor 
Ankara. Kitab�n her sat�r�nda verilen insanüstü ça-
ban�n tan��� oluyorsunuz. Anlat�m hep birinci tekil 
ki�inin a�z�ndan ve onun duygu dünyas�na geni� 
yer verecek �ekilde anlat�lm��. Hikâyelerde döne-
min �artlar�, insan pro� lleri, Ankara’n�n mekânlar�, 
Türkiye’nin yak�n tarihi birbirine kar���yor. Ben kita-
b�n bu yan�ndan çok keyif ald�m. Selma F�nd�kl�’y� 
okumak benim için ayr� bir deneyimdi.

 Bu parçan�n anlat�m�nda a�a��dakilerin hangi-
sine yer verilmemi�tir?

A) Ad aktarmas�na
B) Benzetmeye
C) Deyimlere
D) Abartmaya
E) Kinayeye*

9. A�a��daki cümlelerin hangisinde sadece ger-
çek anlaml� bir deyime yer verilmi�tir?

A) S�nav süreci epey yakla�t�, ço�u gitti az� kald�.*
B) A�z�ndan ç�kan� kula��n duyuyor mu, benimle 

nas�l konu�uyorsun?
C) Maa��n�n artaca��n� duyunca i�lere dört elle 

sar�lmaya ba�lad�.
D) Karde�im üniversiteyi kazan�p �ehir d���na ç�-

k�nca ona göz kulak olmak için yan�na gider-
dim.

E) Çocu�unu olan biten kar��s�nda gözü gibi sak�-
n�rd�.

10. A�a��daki cümlelerin hangisinde sadece ger-
çek anlaml� bir atasözüne yer verilmi�tir?

A) Kuru pantolonla bal�k tutulmaz.
B) Ay �����nda ceviz silkilmez.
C) Emek olmadan yemek olmaz.*
D) B�çak kendi sap�n� yontamaz.
E) El öpmekle a��z a��nmaz.

11. Osmanl� mimarisi geldi�i (ula�t���) yeni co�rafyada
 I

 bulunan (var olan) eski kültür yap�lar�ndan çok
 II

 farkl� (de�i�ik) ve orijinal (özgün) bir mimarl�k
 III IV

 yaratabilmi�tir. Özellikle Lale Devri birçok ak�m�n ve 
üslubun (içeri�in) birbirini etkiledi�i dönem olarak

 V
 ifade edilebilir.
 Bu parçadaki alt� çizili sözlerden hangisi ayraç 

içinde verilen sözün anlam�n� içermemektedir?

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


