
35 7

ÜNİTE 2
TESTİ

CÜMLEDE ANLAM 1
1. 

Eskiden bayramdı; şimdi ise sadece adı kaldı. Bay-
ramlar çocuklar içindi de biz mi büyüdük? Eskiden 
bayramlar daha fazla şey ifade eder, coşkuyla karşı-
lanırdı. Şimdiki çocukların bayramlar için çok da heye-
canlandığını sanmıyorum. Korkarım ki sonraki nesiller 
bayramları sadece tatil yapılan günler olarak bilecek. 
Bizim zamanımızda bayram, tatile gitmek değil; bü-
yüklerimizi ziyaret etmek demekti.

Bu metinde,

I. Özlem

II. Küçümseme

III. Endişe

ifade eden cümlelerden hangilerine yer verilmemiştir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III

2. Nesnel ifadeler herkesin kabul ettiği, kimsenin itiraz edemeyeceği, genelgeçer bilgileri barındırır. Öznel 
ifadeler ise kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargı-
lardır.

Buna göre aşağıdaki haber metinlerinin hangisinde öznel ifadelere yer verilmiştir?

A) Türk Dil Kurumunun iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda yeni teknolojilerle ortaya çıkan terimler ye-
rine Türk dilinin yapısına uygun karşılıklar bulundu. Herkesin sıkça kullandığı “retweet” sözcüğü 
yerine “sektirme” teriminin kullanılması kararı alındı.

B) Hollanda merkezli PAL-V şirketinin geliştirdiği dünyanın ilk uçan arabasının tanıtımı yapıldı. Aracın 
seri üretimine başlandı. Aracın ağırlığının 664 kilogram, yakıt deposunun 100 litre, karadaki maksi-
mum hızının 160 kilometre olduğu belirtildi.

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı denetimler sonucunda 10 markaya ait 11 telefon 
ve telsiz özellikli cihaza satış yasağı getirdi. Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünlerin satışı-
nın yasaklanmasına güvenli olmamaları sebep gösterildi.

D) Türkiye’nin yerli otomobili TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtıldı. Tamamen elektrikli olacak yerli 
otomobile ilişkin birçok ayrıntı da belli oldu. Kamuoyunda büyük merak uyandıran TOGG’un seri 
üretiminin Bursa’da yapılacağı duyuruldu.

Maraton

Bir olayın, durumun olumlu ya 
da olumsuz yönde giderek de-
ğiştiğini anlatan cümlelerdir.

Nedir?

Bir olay, durum, varlık ya da kişi 
hakkında görüş ifade eden cüm-
lelerdir. Değerlendirme cümle-
leri genellikle kişisel görüş ifade 
eder.

Nedir?

“Hasta, her geçen gün iyileşi-
yor.” cümlesinde hastanın duru-
munda aşamalı olarak olumlu bir 
değişiklik olduğu anlaşılıyor.

Örnek

“İnsanların yalnızlaştığı günü-
müzde sevgiye çok muhtacız.” 
cümlesinde bir durum hakkında 
değerlendirme yapılmıştır.

Örnek

Aşamalı Durum Cümleleri

Değerlendirme (Yorum)
Cümlesi
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3. 

Türk mühendis ve işçiler tarafından üretilen ilk yerli oto-
mobil olan Devrim için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü 
atılmış ve Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında yaklaşık 
4,5 ay süren çalışmalar sonucu filmlere bile konu olan 
Türkiye’nin ilk yerli otomobili “Devrim” üretilmiştir.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgilerin birleştirilmesiyle oluşmuştur?

A)
• Türk mühendis ve işçiler tarafından üretilmiştir.
• İlk adım 16 Haziran 1961 günü atılmış ve Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında üretilmiştir.
• Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim 4,5 yıl süren bir çalışma ile üretilmiştir.

B)
• Türk mühendis ve işçiler tarafından üretilmiştir.
• İlk adım 16 Haziran 1961 günü atılmış ve 4,5 yıl süren bir çalışma ile üretilmiştir.
• Devrim arabasının hikâyesi filmlere dahi konu olmuştur.

C)

• Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında 4,5 ayda üretilmiştir.
• Devrim arabası için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü atılmıştır.
• Türk mühendis ve işçilerince üretilen ilk yerli otomobil olan Devrim’in hikâyesi filmlere dahi 

konu olmuştur.

D)
• Devrim arabasının hikâyesi filmlere dahi konu olmuştur.
• İlk adım 16 Haziran 1961 günü atılmış ve Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında üretilmiştir.
• Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim 4,5 yıl süren bir çalışma ile üretilmiştir.

4. Vaktiyle bir ova köyünde köylüler tarlalarını sulamak için ırmağın suyunu nöbetleşe kullanmak üzere 
anlaşmışlar. Irmak boyunda bulunan tarlalar, açılan kanallar vasıtasıyla sıra ile sulanıyormuş. Köyün 
açıkgözlerinden biri, daha fazla su alabilmek için tarlasında derin ama ince bir kanal kazıp ırmaktan su 
çalmayı aklına koymuş. Kanalı gizleme maksadıyla da üzerini samanla örtüp araziye uydurmuş. Böyle-
ce “saman altından su yürütmek” deyimi dilimizde yer etmiş.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metinde altı çizili sözü karşılayan bir ifade kullanılmıştır?

A) Cahil kişi gülün güzelliğini görmez de gider dikenine takılır.

B) Samimiyetsiz olanlar, istediği şeyleri hep dolambaçlı yollardan yapar.

C) Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.

D) Bir kez yalanını yakaladığın birinin bin kez doğrusunu sorgulamaya başlarsın.

5. 
(I) bir başka görüşe göre de  (II) on binin altında olan diller 

(III) bir görüşe göre altı bin  (IV) yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır 

(V) konuşan sayısı

Numaralanmış ifadeler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında son iki 
ifade aşağıdakilerin hangileri olur? 

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

1

Bir sorunu çözmek veya daha 
iyiye ulaşmak için görüş ve dü-
şüncelerin öne sürüldüğü cüm-
lelerdir.

Nedir?

Herhangi bir konu veya sorun 
üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, 
tembih bildiren cümlelerdir.

Nedir?

“Bu konuyu bol bol soru çözerek 
pekiştirebilirsin.” cümlesinde bir 
tavsiyede bulunulmuştur.

Örnek

“Dışarıdan geldikten sonra mut-
laka ellerinizi yıkayın.” cümlesin-
de bir uyarı söz konusudur.

Örnek

Öneri (Tavsiye) Cümleleri

Uyarı Cümleleri
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1
6. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış cümlelerin karşılarında ifade ettikleri anlam ilişkileri gösterilmiştir.

 
I. Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. Amaç-Sonuç

II. Sanatçı yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir. Koşul-Sonuç

III. Malzeme yetersizliğinden okulun yapımı yarım kaldı. Koşul-Sonuç

IV. Güneş her doğduğunda bana yaptıklarını hatırla. Sebep-Sonuç

V. Bizi birbirimize düşürmek için bize iftira atmış. Amaç-Sonuç

Bu tablonun doğru olabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi ge-
rekir?

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

7. Çetin kışların yerini sakin iklimler almış, gittikçe eksilmişti her şey. Haftaların günler gibi geçtiği yıllarda-
yız şimdi ya da biz öyle istiyoruz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen durumu yaşayan 
bir kişiye ait olabilir?

A) Güneş yavaş yavaş batarken o an orada donup kaldığımı fark ettim.

B) Zaman geçtikçe her güzelliğin, her iyiliğin değerini daha iyi anlayacağız.

C) Umudumuz odur ki yönümüz; toparlanan, güzelleşen bir nesle doğru evrilir.

D) Şaşırtıcı olan hiç büyümeyiz sanırken kendimizi yaşamın diğer ucunda bulmak.

8. Başkasına ait olan sözlerin yorum katılmadan ve hiçbir değişikliğe uğratılmadan olduğu gibi aktarıl-
masına “doğrudan anlatım” denir. Ancak başkasına ait sözler yorumlanarak aktarılırsa buna “dolaylı 
anlatım” denir.

Buna göre,

I. Doktor, kardeşlerimin ilaçları düzenli kullanmaları gerektiğini söyledi.

II. Çok hastayım, onun için sınava giremeyeceğim, demiş.

III. Son çıkacak telefonlarda altı kamera kullanılacağı açıklandı.

IV. Atalarımız bu konuyla ilgili boşuna “Damlaya damlaya göl olur.” dememiş.

numaralanmış cümleler aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplanmıştır?

Dolaylı Anlatım Doğrudan Anlatım

A) I ve III II ve IV

B) I ve II III ve IV

C) II ve III I ve IV

D) II ve IV I ve III

Bir durumun sonucu bilinsin ya 
da bilinmesin, kişinin bu durumu 
kendi istediği şekilde sonuçlan-
mış kabul ettiği cümlelerdir.

Nedir?

Bir kişi veya bir durumla ilgili 
belirli şart, olay ve görüntülere 
dayanarak önceden edinilmiş 
yargıları belirten cümlelerdir.

Nedir?

“Tut ki bu sene okullar geç açıldı, 
ne yapacaksın?” cümlesinde kişi 
okulu henüz bitirmemiş ancak 
bitirdiği farz edilmiştir.

Örnek

“Ne yaparsan yap başarılı ola-
mayacaksın.” cümlesinde bir ön 
yargı söz konusudur.

Örnek

Varsayım Cümleleri

Ön Yargı Cümleleri
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9. 

Limiti çok yüksek kredi kartı yerine sanal kart
oluşturmak ve belirlenen limitle alışveriş yapmak
daha güvenlidir.

I

II

III

IV

Sosyal medya hesapları üzerinden veya şüphe
duyulan internet sitelerinden alışveriş yapılmamalıdır.

Alışveriş yapılacak firma, arama motorlarından 
araştırılarak daha önce hakkında şikâyette 
bulunulmuş mu, ona bakılabilir. 

Olması gerekenden çok daha ucuz ürünler
muhtemelen beklediğiniz gibi çıkmayacaktır,
unutulmamalı ki her ürünün bir alt değeri vardır.

Güvenli E-Ticaret İçin Öneriler

Bu görselde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

B) II. cümlede bir öneride bulunulmuştur.

C) III. cümlede bir koşuldan bahsedilmiştir.

D) IV. cümlede bir olasılık dile getirilmiştir.

10. Her şeyden önce halk edebiyatının şairleri var fakat bizim ilişkimiz sadece onları okumakla ilgili. Ben 
halk şiiriyle bir yere varılacağı kanısında değilim. Şiirle uğraşmaya başladığımda onları ilk ağızda yık-
tım. Yıkmadıkça hiçbir şey olamaz. İyi bir şair; önündekileri, gerisindekileri yıkarak işe başlar. Şiir, 
gündelik dilin gerçeğini yitirdiği yerde konuşur.

Bu metinde altı çizili cümleyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A) Şair, şiirlerinde gündelik hayatın gerçeklerini olduğu gibi işler.

B) Şairler, yaşadığı toplumun tüm değerlerini reddetmek zorundadır.

C) Şairler toplumu yeniden inşa etme gibi zor bir görev üstlenmişlerdir.

D) Başarılı şair, içinde bulunduğu toplumun kalıplarından kurtulmuştur.

1

Bir yapıtın, bir insanın veya bir 
durumun doğru ya da yanlış 
yönlerini belirten cümlelerdir. 

Nedir?

“Sağlık Bakanı bu süreci çok iyi 
yönetti.” cümlesinde olumlu bir 
eleştiri vardır.

Örnek

“Bir öykü yazdığını belirten ya-
zarın eseri, öyküden çok biyog-
rafiye benziyor.” cümlesinde ise 
olumsuz bir eleştiri söz konusu-
dur.

Örnek

Eleştiri Cümleleri


