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ÜNİTE 1
TESTİ 1
Hareket

Söz Gruplarında Anlam
1. 

	 Sevdiğiniz	bir	 sanatçının	 konserinden	çıktınız	 ve	kulağınızın	 ----	 hissediyorsunuz.	Yüksek	
sesle	müzik	dinlemek	hayli	zevkli	ancak	sesin	----	belirli	bir	seviyenin	üzerine	çıkması	sağlık	
sorunlarına	yol	açabiliyor.

	 Bu	parçada	boş	bırakılan	 yerleri	 anlam	bakımından	 en	uygun	biçimde	 tamamlayan	
sözcükler	aşağıdakilerin	hangisinde	sırasıyla	verilmiştir?
A)	 çınladığını-şiddetinin	 B)	 yankılandığını-yüksekliğinin
C)	 ağrıdığını-hızının	 D)	 işitmediğini-sertliğinin

2. Her	gün	aynı	saatte	hep	sahile	iner,	martı-
ları	besler,	boğazdan	geçen	gemileri	sey-
reder.	 Bundan	 da	 hiç	 vazgeçmez.	 Niçin	
bunu	 yaptığı	 kendine	 sorulduğunda	 ise	
gitmeden	 yapamadığını,	 alışkanlık	 hâline	
geldiğini	söylerdi.

	 Bu	 parçada	 sözü	 edilen	 kişinin	 içinde	
bulunduğu	durum	aşağıdaki	 deyimler-
den	hangisiyle	ifade	edilebilir?
A)	 Ayak	çekmek
B)	 Ayak	uydurmak
C)	 Ayağını	alamamak
D)	 Ayağına	üşenmemek

3. Anlamı	 pekiştirmek,	 anlatımı	 daha	 çeki-
ci	 hâle	 getirmek	 için	 aynı	 sözcüğün	 eş,	
yakın,	 karşıt	anlamlı	 veya	sesleri	birbirini	
çağrıştıran	sözcüklerin	yan	yana	kullanıl-
masıyla	oluşturulan	sözcük	grubuna	“ikile-
me”	denir.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerde	 yer	
alan	ikilemelerden	hangisi	farklı	bir	yol-
la	oluşturulmuştur?
A)	 Evdeki	 ıvır	 zıvırları	 atmanın	 zamanı	

geldi.	
B)	 Hayatımızda	sıkı	fıkı	olduğumuz	insan-

lar	vardır.
C)	 Cümbür	cemaat	 toplanıp	kayısı	 topla-

maya	gittik.
D)	 Babam	 yarım	 yamalak	 iş	 yapmamıza	

izin	vermez.

İkilemeler

Anlamı pekiştirmek, gü-
zelleştirmek, çeşitli anlam 
ilgileri kurmak için oluştu-
rulmuş söz gruplarıdır. İkile-
meler farklı yollarla yapılır.

Nedir?

İkilemeleri pekiştirmeli söz-
cüklerle karıştırmamak ge-
rekir.

• uzun uzun (ikileme)

• upuzun (pekiştirme)

Uyarı

• yavaş yavaş ( aynı sözcü-
ğün sözcük tekrarı)

• sağlık sıhhat (eş anlamlı)

• doğru dürüst ( yakın an-
lamlı)

• gece gündüz (zıt anlamlı)

• eski püskü (biri anlamlı biri 
anlamsız)

• ıvır zıvır ( ikisi de anlamsız)

• şırıl şırıl ( yansıma sözcük)

• baş başa (hâl eki alarak)

Örnek

İkilemelerle ilgili sorularda 
ikilemenin hangi yolla yapıl-
dığına dikkat ediniz.

Dikkat

SÖZCÜKTE ANLAM
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Söz Gruplarında Anlam
4. 

“Bahçeye ektiğimiz çiçekler gün-
begün büyüyordu.”

 

 Bu	cümledeki	altı	çizili	söz	yerine	aşa-
ğıdakilerden	 hangisi	 getirilirse	 cümle-
nin	anlamında	değişme	olmaz?
A) gün aşırı B) günden güne
C) günberi D) gün boyu

5. İstanbul sevdalısı birçok şair ve yazarın 
eserlerinden dikkate değer örneklerle çe-
şitlendirilen bu kitabın okuyucuda yeni 
ufuklar açacağına şüphe yoktur. 

	 Bu	parçadaki	altı	çizili	sözle	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Bakış açısını değiştirme
B) Tekrar okuma isteği uyandırma 
C) Renkli hayallere dalmasını sağlama
D) Duygu ve düşüncelerini zenginleştirme 

6. Deri insan vücudunun en büyük organıdır 
ve farklı türlerde mikroorganizmalara ---- 
yapar. Elde bulunan bazı bakteri türlerinin 
yararlı işlevleri vardır. Bu bakteriler tara-
fından salgılanan organik asitler, asitlik 
derecesinin artmasına ---- derinin zararlı 
mikroorganizmaların yaşaması için uygun 
bir ortam olmasını engeller.

	 Bu	parçada	boş	bırakılan	yerleri	anlam	
bakımından	en	uygun	biçimde	tamam-
layan	söz	grupları	aşağıdakilerin	hangi-
sinde	sırasıyla	verilmiştir?
A) ev sahipliği - neden olarak
B) kader arkadaşlığı - destek olup
C) karşı savunma - sebep olup
D) yaşam desteği - yardımcı olarak

7. Dilimizde “baş” sözcüğüyle oluşturulmuş 
birçok deyim vardır. Örneğin “bir şeye 
gücü yetmek” anlamında başa çıkmak, 

  I
 “yatağa yatıp uyumuş olmamak” anlamın-

da başı yastık yüzü görmemek, “başında
  II 
 çok ağrı ve uğultulu bir sersemlik olmak” 

anlamında başı kazan gibi olmak, “kendini 
  III
 kötü ve zor bir duruma düşürmek” anlamın-

da başına sarmak deyimlerini kullanırız.  
 IV

	 Bu	parçada	numaralanmış	deyimlerden	
hangisi	yanlış	açıklanmıştır?
A) I  B) II C) III D) IV

 

8. 

Doğadaki canlı veya cansız varlık-
ların, makinelerin çıkardığı seslerin 
taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere 
yansıma sözcükler denir. Örneğin 
kedinin çıkardığı “miyav” sesin-
den “miyavlamak” sözcüğü ortaya 
çıkmıştır. O zaman “miyavlamak” 
yansıma bir sözcüktür. Yansıma 
sözcüklerle ikileme yapılabilir.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 han-
gisinde	 ikileme,	 yansıma	 sözcükten	 
oluşmamıştır?
A) Doğada şırıl şırıl akan derelere rastla-

mak artık çok zor.
B) Işıl ışıl parlayan gözlerinden mutlu ol-

duğu belli oluyordu.
C) Bu yayla evinin tahta zemininden tıkır 

tıkır sesler geliyordu.
D) Arabalar vızır vızır giderken karşıdan 

karşıya geçmemeliyiz.

Yansıma Sözcükler

Doğadaki seslerin taklit edil-
mesiyle oluşan sözcüklerdir.

Nedir?

“Parıltı, ışıltı, ötmek” sözcük-
lerini yansıma sözcük olarak 
alamayız. Çünkü bu sözcük-
ler doğada duyduğumuz ses-
lerden türememiştir. Doğada 
“par, ış, öt” gibi sesler duy-
mayız.

Uyarı

“Bu gece tıkırtılar yüzünden 
uyuyamadım.” cümlesindeki 
tıkırtı sözcüğü yansıma bir 
sözcüktür. Doğada veya çev-
remizde sıkça duyduğumuz  
“tık “ sesinden meydana gel-
miştir.

Örnek

SÖZCÜKTE ANLAM
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1. 

Bisikletim bozulduğu için sizinle 
gelemeyeceğim.

Onu tamir edebilirsen sana 
minnettar olurum.

Bisikletini onarmak için yardıma 
gelebilirim.

Gerekli malzemeleri aldığım gibi 
geliyorum.

	 Bu	görseldeki	diyalogla	ilgili	olarak,
I. Benzetmeden yararlanılmıştır.
II. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
III. Neden-sonuç bildiren cümle kullanılmıştır. 
IV. Amaç-sonuç bildiren cümle kullanılmıştır.

	 yargılarından	hangileri	söylenemez?
A) I ve II  B) I ve IV  C) II ve III  D) III ve IV

2. (I) Bilgisayarlar günümüzün vazgeçilmez aletleri. (II) Bilgisayarlar, yaşamımızı birçok yönden 
kolaylaştırıyor. (III) Hesap yapmaktan tutun da yazı yazmaya, internet üzerinden alışveriş 
yapmaya kadar pek çok alanda bilgisayarları kullanıyoruz. (IV) Bu noktaya elbette bir anda 
gelinmedi. 

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	örnekleme	yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV

3. I. İnsan beyni, karşılaştığı bilgileri kaydeder ve gerektiğinde onları geri çağırır.

II. Belleğimizin bir başka ilginç özelliği de önceden kaydettiği bazı bilgileri unutmaktır. 

III. Şifreler ve kodlar, fark etmesek de günlük yaşamımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

IV. Edison’u modern dünyayı biçimlendiren insan olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangisi	kanıtlanabilirlik	bakımından	diğerlerinden	farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

Sevinç cümleleri istenen 
veya hoşa giden bir şeyin 
olmasıyla duyulan sevinci 
anlatan cümlelerdir.

Nedir?

“Yaşasın, nihayet yaz geldi.” 
cümlesinde bir sevinç dile 
getirilmiştir. 

Örnek

Sevinç Cümleleri

CÜMLEDE ANLAM
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4. 

(I) Kar örtüsü, taş ya da toprak zemine göre daha yumuşak ve gözenekli bir yapıdadır. 
(II) Bu nedenle ses dalgalarını önemli ölçüde emer. (III) Yankılanan ses azaldığından 
çevre bize her zamankinden daha sessiz gibi gelir. (IV) Bu durum halı serilmiş bir oda-
nın boş bir odaya göre çok daha sessiz olmasına benzer.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	karşılaştırma	yapılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV

5. Tez geçen zamanı geçirme boşa,
 Sonunda başını vurursun taşa.
	 Bu	dizelerde	anlatılmak	istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bir işe girişmeden önce sonuçlarını düşünmek gerekir.
B) Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. 
C) Çözemediğimiz olayları zamana bırakmaktan başka çare yoktur.
D) İnsan zamanını gereksiz işlerde harcarsa sonunda pişmanlık duyar.

6. “Elektrikler kesildiği için buzdolabındaki yiyecekler bozulmuş.” cümlesindeki	anlam	ilişkisi-
nin	özdeşi	aşağıdakilerden	hangisinde	vardır?
A) Düğünün bitmesiyle konuklar evlerine dağıldı.
B) Kuşların göçünü izlemek için dürbün kullanıyor.
C) Şiir yazarken hep sessiz ortamları tercih ederdi.
D) Hava güneşli olursa harmandaki fındıklar kurur.

Azımsama Cümleleri

Azımsama cümleleri;  bir şe-
yin miktarca az olduğunu, ye-
tersiz görüldüğünü ifade eden 
cümlelerdir.

Nedir?

“Bu kadar öğrenciyle futbol 
takımı mı kurulur?” cümle-
sinde öğrenci sayısı azımsan-
mıştır.

Örnek

CÜMLEDE ANLAM
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7. “İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.” cümlesinde	aşağıdakilerden	hangisi	vur-
gulanmaktadır?
A) Kararlılık B) Deneyim
C) Çalışkanlık D) Özgünlük

8. 
UNESCO Dünya Mirası Lis-

tesi'ne giren ve “Beyaz Cen-

net” olarak anılan Pamukka-

le Travertenleri, şifalı suları 

ile yaklaşık bin yıldır ziyaret-

çilerini ağırlıyor.

 

	 Bu	cümleden	Pamukkale	Travertenleri	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerin	hangisine	ulaşıla-
maz?
A) Başka bir adla da anılmaktadır.
B) Oluşumunu bin yıl önce tamamlamıştır.
C) Suyunun şifalı olduğu düşünülmektedir.
D) UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.

9. Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinin	anlam	özelliği	yay	ayraç	içinde	yanlış	belirtilmiştir?
A) Mehmetçik o kadar güçlüydü ki dünyayı sırtında taşırdı. (Abartma)
B) Bu markanın ürettiği son araba daha geniş ve rahattı. (Karşılaştırma)
C) Sınavın ertelendiğini öğrendiği gibi sınıf arkadaşlarının yanına koştu. (Benzetme)
D) Akis, ışık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesidir. (Tanımlama) 

10. “---- arabayı sokağın başına park ettim.” cümlesinin	 amaç-sonuç	 anlamı	 taşıması	 için	
aşağıdakilerin	hangisiyle	başlaması	gerekir?
A) Adresi bulamadığım için 
B) Evin önündeki çukur yüzünden
C) Sabah işe rahat gidebileyim diye
D) Apartmanın yakınında yer bulamayınca

Üzüntü cümleleri, bir kişinin 
bir olay veya durum karşı-
sında bir şey yapamamasını 
ifade eden cümlelerdir.

Nedir?

“Onun bu hâlini görünce içim 
parçalandı.” cümlesinde bir 
üzüntü dile getirilmiştir.

Örnek

Üzüntü Cümleleri 

CÜMLEDE ANLAM
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11. (I) Kelebekler çoğunlukla çiçeklerden bal özü toplayarak beslenir. (II) Bu yüzden çiçeklerin 
çok olduğu yerlerde kelebekler daha çok görülür. (III) Çiçekli ağaçlar, çalılık alanlar, çayırlar 
ve sulak alanlar kelebek gözlemcileri için önemli yerlerdir. (IV) Engebeli alanlardaysa kele-
bekler ya en tepede ya da en alçak çukurlarda daha kolay görülebilir.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisi	kendinden	sonraki	cümlenin	nedenidir?
A) I B) II C) III D) IV

12. 

Amaç-Sonuç

I. Telefona uygu-
lama indirmek için 
babamdan izin is-
tedim.

Nesnel

V. Bazı böcekler, 
çiçeklerin özsuyu-
nu içerken kon-
mazlar.

Koşul

III.  Eve geç gel-
diğinden akşam 
yemeğini kaçırdı.

Neden-Sonuç

II. Köpeği besler-
seniz sizinle güçlü 
bir bağ kurar.

Öznel

IV. Daha önce 
hiç bu kadar eğ-
lenmemiştim.

 Yukarıdaki görselde cümleler ile bu cümlelerin bildirdiği anlam özellikleri eşleştirilmek isten-
miştir.

	 Buna	göre	görseldeki	eşleştirmelerin	tümünün	doğru	olması	için	kaç	numaralı	cümle-
ler	yer	değiştirmelidir?
A) I ve III  B) II ve III  C) II ve IV D) IV ve V

13. Bir olay veya durumdan duyulan hoşnutsuzluğun dile getirilmesine "şikâyet" denir.
	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	şikâyet	söz	konusudur?

A) Hava kapalı olduğuna göre yağmur yağacak.
B) Kurallara uyarsak daha düzenli yaşayabiliriz.
C) Tıpla ilgili deneyimlerimi bu kitapta anlattım.
D) Her seferinde beğenilmeyen işler bana kalıyor.

14. I. çoğu zaman büyük
II. hâle gelirler
III. küçük işlerle uğraşanlar
IV. işleri göremeyecek

	 Numaralanmış	sözler	anlamlı	ve	kurallı	bir	cümle	oluşturacak	biçimde	sıralandığında	
hangisi	baştan	üçüncü	olur?
A) I B) II C) III D) IV

Küçümseme Cümleleri 

Küçümseme cümleleri; bir 
kişiye veya bir olaya değer 
vermeme, onu küçük görme, 
önemsememe, hafife alma 
anlamı taşıyan cümlelerdir.

Nedir?

Küçümseme ve azımsama 
cümleleri birbiriyle sık sık ka-
rıştırılmaktadır. Azımsama-
da bir şeyi miktar olarak az 
bulma; küçümsemede ise bir 
kimseyi küçük görme, aşağı-
lama anlamı vardır.

Uyarı

“Bu akılla bize iş öğretmeye 
çalışıyor.” cümlesinde sözü 
edilen kişi küçümsenmiştir.

Örnek

CÜMLEDE ANLAM
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1. 

I. Onlara eserlerin müzeye nasıl getirildiğini, bu eserleri tanıtan yazıların nasıl hazır-
landığını ve öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz.

II.  Daha önceden müzedeki uzmanlarla görüşebilirseniz onlardan da bilgi alabilirsiniz.
III. Bu müzeyi gezin; içinde neler olduğunu, eserlerin nasıl yerleştirildiğini ve müze pla-

nını dikkatle inceleyin. 
IV. Edindiğiniz bilgileri ve gördüklerinizi not defterinize kaydedin.
V. Sınıf müzesi kurmaya hazırlanırken ilk olarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla bir-

likte bir müzeye gidin.

	 Numaralanmış	cümleler	oluş	sırasına	göre	sıralandığında	doğru	sıralama	aşağıdakile-
rin	hangisi	olur?
A) V - III - II - I - IV B) V - II - III - IV - I 
C) IV - III - IV - II - I  D) IV - V - I - III - II

2. Aşağıdakilerin	hangisi	bir	metnin	giriş	bölümünden	alınmış	olamaz?
A) Bir zamanlar, Frigya kralsız kalmıştı. Tapınak rahipleri, kente öküz arabasıyla gelecek bir 

kişinin yeni kral olacağı kehanetinde bulunmuşlardı. 
B) Tekerleğin de Sümerlerce bulunduğu sanılıyor. MÖ 3500 yılında Sümerler eşek ve öküz 

gibi hayvanların çektiği tekerlekli araçlar kullanıyorlardı.
C) Dünyada gökyüzüne meraklı çok sayıda amatör gök bilimci var. Bu kişilerin kimi gözlem 

yapmaktan kimi de gökyüzünün fotoğraflarını çekmekten hoşlanıyor. 
D) İnsan bedeninde gerçekleşen tüm olaylar, “hormon” adı verilen kimyasal maddeler saye-

sinde düzenleniyor. Bu hormonların bazıları büyümeyi başlatmakla görevlidir.

3

Paragraf Tamamlama

Bazı paragraf sorularında, 
parçanın bazı bölümlerinde 
boşluklar bırakılır ve bu boş-
luklara getirilebilecek uygun 
cümleler sorulur.

Nedir?

Trabzon’daki iklim, özellikle 
bazı ürünlerin yetiştirilmesi-
ne elverişlidir. Ancak kentin 
dağlık ve engebeli olması ne-
deniyle tarım alanları sınırlı-
dır. - - - - Hem ülkemizin hem 
de dünyanın fındık ve çay ih-
tiyacının önemli bir bölümü 
buradan karşılanır.

Bu parçada boş bırakılan yere 
anlam akışına göre aşağıda-
kilerin hangisi getirilmelidir?

A) Trabzon’da kadınların kul-
landığı “keşan” adı verilen 
yöresel bir örtü üretilir.

B) Trabzon’da yetiştirilen 
başlıca tarım ürünleri fındık, 
çay ve mısırdır.

C) Trabzon denince akla ge-
len pek çok yemek vardır.

D) Her mevsim yağış alan 
Trabzon, yemyeşil bir bitki 
örtüsüne sahiptir.

Bu soruda boşluğa gelebi-
lecek en uygun ifade “Trab-
zon’da yetiştirilen başlıca 
tarım ürünleri fındık, çay ve 
mısırdır.” cümlesidir. Çünkü 
metin incelediğinde Trab-
zon’un tarım alanları ve 
ürünleri ilgili olduğunu gö-
rülür.

Örnek

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
PARAGRAFTA ANLAM
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3. 

Hoşgörü, yapmacık bir sevgi gösterisi olmamalıdır. 
Toplumda bazı kişilerin bize garip gelen davranışları, 

hareketleri, inançları olabilir. Onlardan rahatsız olmamayı, se-
vecenlikle karşılamayı öğrenmeliyiz ki hoşgörü sağlam bir te-
mele oturabilsin. Ayrıca bizden küçük yaşta, güçsüz, belki fakir, 
bilgisiz kimselerle olan ilişkilerimizde onların bu yanlarından 
faydalanmamak, onları aşağı görmemek de hoşgörüdür. Aynı 
zamanda katılmadığımız düşüncelerin dile getirilmesine izin 
vermektir. ----

	 Bu	parça,
I. Zira herkes aynı şekilde düşünmek veya davranmak zorunda değildir.
II.  Bazı fikirlerin bizleri olumsuz etkileyebileceği hep aklımızdadır.
III. Çünkü farklı düşüncelere saygı gösterdiğimiz ölçüde birbirimizi anlayabiliriz.

	 ifadelerinden	hangileriyle	tamamlanabilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III  D) II ve III

4. 

---- Bu yerleşkenin girişinde bulunan kabartmada biri gitar, öteki de tulum çalan iki mü-
zisyen betimlemesi var. Araştırmacılar, gitarın ilk kez Hititler tarafından kullanılmış ve 
Anadolu’dan dünyaya yayılmış olabileceğini düşünüyorlar.

	 Bu	parçanın	başına	getirilebilecek	en	uygun	ifade	aşağıdakilerin	hangisidir?
A) Görüldüğü üzere bölgemiz yerleşim olarak dört bin yıllık bir geçmişe sahiptir.
B) Hititler ya da Etiler, Tunç Çağı'nda Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halktır.
C) Alaca ilçesi tam bir tarih hazinesi, başka bir deyişle açık hava müzesi durumundadır.
D) Çorum yakınlarındaki Alacahöyük yerleşkesi, Hititlerin en önemli kentlerinden biriydi.

31

Paragraf tamamlamada par-
çanın anlam ve yapı özellik-
leri dikkate alınmalı, parça 
anlamca en uygun cümleyle 
tamamlanmalıdır.

Uyarı

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
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5. 

---- Kulenin bu kadar ünlü olmasının ne-

deni ne güzelliği ne mimarisi ne de yük-

sekliğidir. ---- Zemin sorunları nedeniyle 

zamanla eğilen ve yıkılması beklenen kule 

için İtalyan bilim insanları ve mühendisler 

kafa kafaya verip çözüm yolları aramıştır. 

---- Kule şu anda turistlerin ilgi odağı konu-

mundadır. Ancak eski zamanlarda bir çan 

kulesi olan Pisa, çevresindeki nehirlerde 

bulunan ticaret gemilerinin izlenmesi için 

de kullanılmıştır.

 

	 Bu	parçanın	anlamlı	bir	bütün	oluşturabilmesi	için	boş	bırakılan	yerlere	sırasıyla,	
I. Şimdilik kulenin daha da eğilmesi önlenmiştir.
II. Pisa Kulesi, dünyanın en ünlü kulelerinden biridir. 
III. Ünlü olmasındaki asıl neden eğik olmasıdır.

	 yargılarından	hangileri	getirilmelidir?
A) I, III ve II B) II, III ve I C) II, I ve III D) III, I ve II 

6. Vücudun herhangi bir yeri zarar gördüğünde acı hissedilir. Oysa saçlar kesilirken hiç acı 
hissedilmez. Bunun nedeni saçlarda acıyı hissetmeyi sağlayan sinir hücrelerinin bulunma-
masıdır. Ancak saç taranırken ya da çekildiğinde acı hissedilir. Çünkü saç köklerinde sinir 
hücreleri bulunur. Sinir hücreleri aldıkları uyarıları beyne iletir. Bunun sonucunda da beyin 
acıyı algılar.

	 Bu	parça	aşağıdaki	soruların	hangisine	yanıt	olarak	söylenmiş	olabilir?
A) İnsan beyni acıya karşı nasıl bir tepki verir?
B) Saçın uzamasını kökündeki sinirler mi sağlar?
C) İnsan, saçı kesildiği zaman niçin acı duymaz?
D) Sinir hücreleri vücudumuzun nerelerinde bulunur?

Paragrafı İkiye Bölme

İki ayrı düşüncenin, bakış açı-
sının işlendiği bölümler bir 
paragraf olarak verilir ve bu 
paragrafın bölünmesi istenir.

Nedir?

Önemli olan, konuyla ilgi-
li bakış açısının değiştiği ilk 
cümleyi belirlemektir.

Uyarı

"(I) Kış mevsiminin en göz-
de sporu, kayaktır. (II) Bu 
spor için eskiden farklı türde 
ağaçlardan yapılan kayaklar 
kullanılırmış. (III) Kayakların 
karla temas eden yüzeyle-
ri, kayganlığı artırmak için 
katran ya da deriyle kapla-
nırmış; günümüzdeyse da-
yanıklı ve hafif malzemelerin 
karışımından yapılıyor. (IV) 
Ülkemizde amatör kayak ya-
pabileceğiniz ve kayak eğiti-
mi alabileceğiniz çok sayıda 
merkez var. (V) Bu merkezle-
rin en ünlüleri Bursa’da Ulu-
dağ, Erzurum’da Palandöken, 
Kayseri’de Erciyes, Antal-
ya’da Saklıkent’tir."

Bu parça iki paragrafa ayrıl-
mak istenirse ikinci paragraf 
IV numaralı cümle ile başlar. 
Bu cümleye kadar genel an-
lamda kayaktan söz edilir-
ken sonrasında ülkemizdeki 
kayak ve alanlarından söz 
edilmiştir.

Örnek

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
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7. 

(I) Kalem, yazı yazmak ya da çizim yapmak 
için kullanılan bir araçtır. (II) Pek çok çeşidi 
de var: kurşunkalem, tükenmez kalem, dolma 
kalem, çizim kalemi, boya kalemi... (III)  Eski 
Mısırlılar ve Romalıların kurşunkalem kullan-
dıklarına ilişkin bulgular var. (IV) Elbette bu 
kalem günümüzde kullanılan kurşunkalemden 
biraz farklı çünkü içinde grafit yok.

		 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisinden	sonra	“Peki, ilk kalem ne zaman or-
taya çıktı?” cümlesi	getirilirse	metnin	anlam	bütünlüğü	sağlanmış	olur?
A) I B) II C) III D) IV

8. 

(I) Maglev adı verilen trenler mıknatıslar yardımıyla çalışır. (II) Bu 
elektromıknatıslar trenin altında bulunan sabit mıknatısları iter ve 
böylece tren raylardan bir miktar yükselir. (III) Raylardaki elektro-
mıknatıslardan elektrik akımı geçtiğinde raylarda manyetik alan olu-
şur. (IV) Bu trenlerin altında sabit mıknatıslar, raylarında da elekt-
romıknatıslar vardır.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangilerinin	yerleri	değiştirilirse	parçanın	an-
lam	bütünlüğü	sağlanmış	olur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
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1. 
İsimleri işaret yoluy-
la belirten sıfatlara 
“işaret sıfatı” denir.

İsimlerin miktarlarını 
kesin olarak değil, be-
lirsiz bir şekilde bildiren 
sıfatlara “belgisiz sıfat” 

denir.

İsimleri sayı yoluyla 
belirten sıfatlara 

“sayı sıfatı” denir.

İsimleri soru yoluyla 
belirten sıfatlara 

“soru sıfatı” denir.

Belirtme 
Sıfatları

 Buna göre aşağıdaki tabloların hangisinde altı çizili sıfatlarının çeşitleri gösterilirken 
yanlışlık yapılmıştır?

 A) Sıfatlar İşaret  
Sıfatı

Sayı  
Sıfatı

Belgisiz 
Sıfat

Soru 
Sıfatı

o mahalle ✔

iki elma ✔

her yer ✔

nasıl ev ✔

C) Sıfatlar İşaret  
Sıfatı

Sayı  
Sıfatı

Belgisiz 
Sıfat

Soru 
Sıfatı

bazı 
yollar ✔

ne kadar 
yumurta ✔

bu 
konular ✔

üçer elma ✔

B) Sıfatlar İşaret  
Sıfatı

Sayı  
Sıfatı

Belgisiz 
Sıfat

Soru 
Sıfatı

kaç soru ✔

kimi 
günler ✔

birinci 
yarışmacı ✔

şu çocuk ✔

D) Sıfatlar İşaret  
Sıfatı

Sayı  
Sıfatı

Belgisiz 
Sıfat

Soru 
Sıfatı

yirmi 
öğrenci ✔

bu 
mağaza ✔

kaçar yıl ✔

birtakım 
kişiler ✔

 

2. Görkemli ağaçlarla kaplı bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edin. Tertemiz havayı doyasıya
  I II III
 içinize çekiyorsunuz. Ardından dev gibi bir ağacın yanından geçiyorsunuz. 
  IV
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çokluk eki almadığı hâlde çokluk an-

lamı taşımaktadır?
A) I B) II C) III D) IV

8

A. Niteleme Sıfatları
Varlıkların renk, biçim ve du-
rumunu gösteren sıfatlardır. 
“İri adam, sarı çiçek, hasta 
çocuk” gibi.

B. Belirtme Sıfatları
Varlıkları işaret, sayı, belir-
sizlik ve soru yoluyla belirten 
sıfatlardır. Belirtme sıfatları 
dörde ayrılır.

1. İşaret Sıfatları

İsimleri işaret yoluyla belir-
ten “bu, şu, o” sıfatlarıdır. 
“Bu ev, şu makas, o kadın” 
gibi.

2. Sayı Sıfatları

Varlıkları sayı yoluyla belir-
ten sıfatlardır. “İki elma, bi-
rinci sıra, üçer dilim” gibi.

3. Belgisiz Sıfatlar

Varlıkları belirsizlik yoluyla 
belirten “birkaç, birçok, biraz, 
herhangi bir” vb. sıfatlardır. 
“Birkaç sinek, bazı adamlar, 
herhangi bir olay” gibi.

4. Soru Sıfatları

Varlıkları soru yoluyla belir-
ten sıfatlardır. “Nasıl kâğıt, 
hangi tuş, kaç boncuk” gibi.

İSİMLER - SIFATLAR - İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI
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3. 
Köpeğimiz son zamanlarda huy 
değiştirmeye başladı.I

Her ne olursa olsun tüm canlılar 
saygıyı hak ediyor.II

Gördüğü rüyayı anlatırken bir 
yandan da gülüyordu.III

Bulaşık makinesi bozulunca 
tabakları elinde yıkadı.IV

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde soyut bir isme yer verilmemiştir?
A) I B) II C) III D) IV

4. Ben ve annem her sonbahar köyde yetiştirdiğimiz sebzelerden kışlıklarımızı hazırlarız. Ayrı-
ca tarhana da yaparız. Annem tarhana hamurunu yoğurur. Daha sonra kurumaya bırakır.

 Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat B) Çoğul isim
C) Sayı sıfatı D) İsim tamlaması

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim birden çok sıfat almıştır? 
A) Selam olsun bizden güzel dünyaya B) Geçti yaz günlerinin güzelliği
 Bahçelerde hâlâ güller açar mı?  Açık pencereler, damlar, bahçeler.
C) Her yandan duyarım bir gül kokusu, D) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!
 Meltemle dağıtır uzak bahçeler.  Bulutlar ufukta beyaz bir yumak.

6. “Bu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?
A) Çoğu zaman bu meyveleri kurutup kış için saklar.
B) Son zamanların en çok tercih edilen oyunuydu bu. 
C) Birkaç gün içinde bu mahallenin de suyu kesilecek.
D) Bu aralar dışarı çıkamadığımız için çok sıkılıyoruz.

8

İsim Tamlaması

İki ismin bir araya gelerek 
kendi aralarında oluşturduk-
ları anlam ilgisine denir. Bu 
anlam ilgisinde sahiplik, ait-
lik vardır. 

Nedir?

İsim tamlamasında “tamla-
yan” ve “tamlanan” olmak 
üzere iki unsur vardır. 

sokak  kedisi
tamlayan tamlanan

kedinin kuyruğu
tamlayan tamalanan

Tamlayan “-ın/ -in/ -un/ -ün 
ilgi eki alabileceği gibi eksiz 
de kullanılabilir. Tamlanan 
ise “-ı/ -i/ -u/-ü” iyelik ekini 
alır.

Uyarı

“Sokak kedisi peşimi bırak-
madı.”  cümlesinde “sokak 
kedisi” söz grubu bir isim 
tamlamasıdır. "Sokak" ve 
"kedi" sözcükleri isimdir ve 
bu iki isim aitlik bakımından 
birbirine bağlanmıştır. Kedi 
sokağa ait denilebilir.

Örnek

İsim tamlamaları belirtili, 
belirtisiz ve zincirleme isim 
tamlamaları olmak üzere üçe 
ayrılır.

Dikkat
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7. Özel 
İsim

Cins 
İsmi

Tekil
İsim

Çoğul 
İsim

Topluluk 
İsmi

Soyut 
İsim

Somut 
İsim

✔I. Sarıgöl ilçesi üzüm cennetidir. ✔ ✔

III. Birazcık huzur için neler vermezdi. ✔ ✔ ✔

II. Ağaçlar baharla birlikte canlandı. ✔ ✔ ✔

✔IV. Milletimiz birçok zorluk yaşadı. ✔ ✔

Cümleler

 Bu tabloda numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili isimlerin tür özellikleri işa-
retlenirken bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

8. Uyuşamayız, yollarımız ayrı,
 Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi.
  I II
 Senin yiyeceğin kalaylı kapta,
  III
 Benimki aslan ağzında.
  IV
 Bu dörtlükte numaralanmış tamlamaların hangisi diğerlerinden farklıdır?

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

9. 
İsimlerin renk, biçim ve durumlarını gösteren 
sıfatlara niteleme sıfatı denir. İsme sorulan 
“Nasıl?” sorusuyla bulunur.

 Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatı değildir?
A) Doğru bilgiler verdiği için ona teşekkür ettik.
B) Annem masanın üstüne kırmızı bir örtü serdi.
C) Büyük kutuları arabanın arkasına sığdıramadı.
D) Çocuk şiiri o kadar güzel okudu ki bizi şaşırttı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir?
A) Ülkemizin aydınları eserleriyle anılmalıdır.
B) Merdivenin altında birkaç tane su şişesi var.
C) Saat dokuzda okulun bahçe kapısını kapatır.
D) Köpek, yolun ortasında mışıl mışıl uyuyordu.

8

1. Belirtili İsim Tamlaması. 

2. Belirtisiz İsim Tamlaması

3. Zincirleme İsim Tamlaması

Tamlayanın ilgi eki, tamlana-
nın iyelik eki aldığı isim tam-
lamasıdır.

Nedir?

Tamlayanın ilgi eki almadığı, 
tamlananın ise iyelik eki aldı-
ğı isim tamlamasıdır.

Nedir?

En az üç isimin birbirine bağ-
lanarak oluşturduğu isim 
tamlamasıdır.

Nedir?

günün özeti =  gün-ün özet-i
tamlayan  tamlanan

Görüldüğü gibi “günün özeti” 
ifadesi hem ilgi hem de iye-
lik eki aldığı için belirtili isim 
tamlamasıdır.

Örnek

çocuk parkı = çocuk park-ı
tamlayan  tamlanan

Bu isim tamlamasında “ço-
cuk” ilgi  eki almamış, "park" 
ise "-ı" iyelik ekini almıştır.  
Bu tamlama belirtisiz isim 
tamlamasıdır.

Örnek

• arabanın tekerinin havası
         isim isim isim

• çocuğun saç tokası
        isim isim isim

Örnek
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11. Cümleler
Belirtili İsim 
Tamlaması

Belirtisiz İsim 
Tamlaması

Sıfat  
Tamlaması

I. Bunları balkon demirine astım. ✔

II. Suyunu kaynatıp bir gece dinlendiririz. ✔

III. Kapının önünde bir çift ayakkabı var. ✔

IV. Tamircide ilginç aletlerle karşılaşmıştı. ✔

 Bu tabloda numaralanmış cümlelerde altı çizili tamlamalardan hangisinin türü yanlış 
işaretlenmiştir?
A) I B) II C) III D) IV

 

12. Aşağıdaki etkinlikte sıfata yer verilmiş cümlelerin bulunduğu bölümler boyanacaktır.

Sıcaktan bunalınca kendini havuza attı. Bu öyküde bir çocuğun maceraları anlatılıyor.

Okulun bahçesine siyah bir araba geldi. Yarışmanın hangi kanalda olduğunu bilmiyorum. 

 Buna göre etkinlik doğru şekilde yapıldığında tablonun son görünümü aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?
A)   B) 
 

C)   D) 
 
 

 

13. 

“Kedinin yavrusu küçük bir mindere çık-
tı.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması 
bulunmaktadır.

“Ormandaki hayvanlar yemleri görünce 
mutlu oldu.” cümlesinde altı çizili sözcük 
hem çoğul hem somut isimdir.

“Bayram için birkaç çeşit şeker almalıyız.” cümlesinde belgisiz sıfata yer verilmiştir.

D

D

Y

Y D Y

■ ★ ● ▲

 Verilen şemadaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yönü takip 
edilerek ilerlendiğinde “■, ★, ●, ▲”  sembollerinden hangisine ulaşılır?
A) ■ B) ★ C) ● D) ▲

8
Sıfat Tamlaması

Bir veya daha çok sıfatın 
önüne geldiği isimlerle oluş-
turduğu söz öbekleridir.

Nedir?

Sıfat tamlamasında sıfata 
tamlayan, isim unsuruna 
tamlanan denir. 

Uyarı

• yeşil elbise
     sıfat  isim

• kalabalık meydan 
         sıfat         isim

• bozuk telsiz 
      sıfat   isim
Bu ifadeler birer sıfat 
tamlamasıdır.

Örnek

Bir sıfat tamlamasında bir-
den çok sıfat olabileceği gibi 
birden çok isim de olabilir.

• şu masmavi deniz
  sıfat    sıfat      isim

• rengarenk çiçekler ve böcekler
         sıfat      isim      isim

Dikkat
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