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ÜNİTE 1
TESTİ 1
Hareket

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
1. Son zamanlarda bedeninde bir ağırlık vardı. Hareket etmekte zorlanıyor, kolunu bile zor  

 I II
 kaldırıyordu. Kalkmak istediğinde farkına varmıştı bu durumun. Hemen iş yerini aradı izin 

 III
 almak için. Çünkü ağır bir şey taşıması mümkün değildi. 
  IV

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden, 
K L M N O

I.
II.
III.
IV.

I. sözcüğün eş anlamlısı
II. sözcüğün zıt anlamlısı
III. sözcüğün eş anlamlısı
IV. sözcüğün zıt anlamlısı

 bulunarak yandaki bulmacaya yerleştirilecektir.
Buna	göre	bulmacanın	L	sütununda	yer	alan	harfler	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	
verilmiştir?
A) U

L
A
F

 B) Ü
O
Y
A

 C) Ü
L
Y
F

 D) U
A
I
İ

2. 
• I ve II. sözcükler arasında zıt an-

lamlılık ilişkisi vardır.
• I ve III. sözcükler arasında eş an-

lamlılık ilişkisi vardır.

Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdakilerden	
hangisinde	 sözcükler	 doğru	 sıralan-
mıştır?

I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük

A) Fiyat Ücret Paha

B) İyi Kötü Fena

C) Geniş Dar Bol

D) Soru Sual Cevap

3. 
Yazılışları ve okunuşları aynı, 

anlamları farklı olan sözcüklere eş 
sesli (sesteş) sözcükler denir.

Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerdeki	 altı	
çizili	 sözcüklerden	 hangisinin	 sesteşi	
yoktur?
A) Hiç kimse yoğurdum ekşi, demez.
B) Bu saz Âşık Veysel’den yadigârdır.
C) Madencilik güç iştir, herkes yapamaz.
D) Çırak, dolu kovaları kapının önüne ta-

şıdı.

Yazılışları farklı, anlamları 
aynı olan sözcüklerdir.

Nedir?

Eş anlamlı sözcüklerle yakın 
anlamlı sözcükler birbirleriy-
le karıştırılmamalıdır.

• yanlış-hata (eş anlam)

• yanlış-yalan (yakın anlam)

Uyarı

• Hatıra-anı

• Eser-yapıt

Örnek

Eş Anlamlı Sözcükler

SÖZCÜKTE ANLAM
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Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
4. 

“Sabır acı ise de meyvesi tatlıdır.” cüm-
lesinde	zıt	anlamlı	sözcükler	bir	arada	
kullanılmıştır.

“Çok hızlı bir atı vardı bu süvarinin.” cüm-
lesindeki	 altı	 çizili	 sözcüğün	 hem	 eş	
hem	de	zıt	anlamı	vardır.

“Nihayet sağ salim evimize ulaştık.” cümlesinde	sesteşi	olan	bir	sözcüğe	yer	verilmiştir.

D

D

Y

Y D Y

I.	Çıkış II.	Çıkış III.	Çıkış IV.	Çıkış
Şemada	verilen	 ifadelerden	doğru	olanlar	 için	 “D”,	yanlış	olanlar	 için	 “Y” yönü takip 
edilerek	ilerlendiğinde	kaç	numaralı	çıkışa	ulaşılır?
A) I B) II C) III D) IV

 5. Aşağıdaki	 dizelerin	 hangisinde	 zıt	 an-
lamlı	 sözcükler	 bir	 arada	 kullanılma-
mıştır?
A) Bardak boşalır, bencileyin dolmayı bilmez
 Benzim gibi yaprak sararıp solmayı bilmez
B) Önce büyük büyük düşündüm.
 Sonra büyük büyük yaşadım.
C) Anlatamam derdimi dertsiz insana
 Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
D) İşte dünyanın hâli, diken ve gül yeridir
 İyi kötü meydanda, iyi daha beridir

6. İki hafta önce bir araba firmasının lansma-
nına katıldık. Henüz satışa sunulmamış, 
prototip araçlar vardı. Ancak hepimiz kon-
septi çok beğenmiştik. Bir görevliye araba-
ları deneyip deneyemeyeceğimizi sorduk. 
Test araçlarının olmadığını söyleyip bizi 
kibarca reddetti. 
Bu	 parçadaki	 yabancı	 sözcükler	 yeri-
ne	Türkçeleri	 kullanılmak	 istendiğinde	
aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 sözcükler-
den	 herhangi	 birinin	 yerine	 kullanıla-
maz?
A) Tanıtım B) Örnek
C) Pazarlama D) Düzen

7. Gözlerim, yollarda serili kilim
 Yüreğim, denizde bir garip balık
 Yaralı kekliktir ağzımda dilim
 Ben, kendi türkümü anlamam artık.

Bu	dörtlüğün	kaçıncı	dizesinde	sesteşi	
olan	bir	sözcüğe	yer	verilmemiştir?
A) 1 B) 2 C) 3  D) 4

8. • O, bir çayın kıyısındaki yalçın bir kaya 
gibidir.

 • Sağ cebinde bir gazete tomarı görünü-
yordu.

 • Bizim ele varırsan dağlara benden se-
lam eyle.

 • Ağacın dalları meyvelerin ağırlığından 
sarkmıştı.

Aşağıdakilerden	hangisi	verilen	cümle-
lerdeki	altı	çizili	sözcüklerden	herhangi	
birinin	eş	seslisinin	anlamı	değildir?
A) Yaşamakta olan, sağlam, esen.
B) Yakınların dışında kalan kimse, yabancı 
C) Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen 

bir ağaççık
D) Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların 

bir araya gelmesiyle oluşan birlik 

Zıt Anlamlı Sözcükler

Anlamca birbirinin karşıtı, 
tam tersi olan sözcüklerdir.

Nedir?

Bir sözcüğün olumsuzu, o 
sözcüğün karşıtı değildir.

• Tatlı-acı (zıt anlam)

• Tatlı-tatsız (olumsuz)

Uyarı

• Güzel-çirkin

• Uzak-yakın

Örnek

SÖZCÜKTE ANLAM
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1. 

“Açık denizde hareket eden bir gemide 
bulunduğunuzu düşünün.” cümlesin-
de	varsayım	vardır.

“İnsan beyni işleyen bir makine gibidir.” 
cümlesinde	benzetme	yapılmıştır.	

“Ülkemizde en çok yaz mevsimi sevilir.” 
cümlesinde	karşılaştırma	yapılmıştır.

   

D

D

Y

Y D Y

Şemada	verilen	 ifadelerden	doğru	olanlar	 için	 “D”,	yanlış	olanlar	 için	 “Y” yönü takip 
edilerek	ilerlenildiğinde	“,	,	,	”		sembollerinden	hangisine	ulaşılır?
A)  B)  C)  D) 

2. (I) Kış lastikleri, kışın soğuk havalarda sürüş için tasarlanmış lastiklerdir. (II) Sıcaklık yakla-
şık 7°C’ın altına düştüğünde diğer mevsimlerde kullanılan lastikler sertleşir ve yol tutuşları 
azalır. (III) Kış lastikleri ise daha yumuşak kauçuk malzemeden üretilir. (IV) Böylece düşük 
sıcaklıklarda bile esnekliklerini korur ve daha keyifli sürüş deneyimi sunar.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	kanıtlanabilirlik	açısından	diğerlerin-
den	farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV

3.  
Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmeye, açıklamaya veya tarif et-
meye "tanımlama" denir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bir	tanım	cümlesidir?
A) Kurtağzı; gemi ve sandallarda halatın geçmesi için teknenin kenarına tutturulmuş, açık 

ağız biçiminde metal parçadır.
B) Kar tanelerini oluşturan buz kristalleri, geçmişten günümüze birçok bilim insanının dikka-

tini çekmeyi başarmış.
C) Her ne kadar değişime karşı çok güçlü bir şekilde direnç gösteren davranışlar olsa da 

insan alışkanlıklarını değiştirme gücüne sahiptir.
D) Uykusuzluk sorunu yaşayan insanlar genellikle istemsiz düşünceler, endişe ve kaygı ne-

deniyle uykuya dalmakta zorlanır.

Bir kavramın niteliklerini ek-
siksiz olarak belirten veya 
açıklayan cümlelerdir. “Bu 
nedir?” sorusuna cevap verir.

Nedir?

Tanım cümleleri nesnel ola-
bileceği gibi öznel de olabilir.

Uyarı

“Sanat; duygu, tasarı ve gü-
zelliğin anlatımında kulla-
nılan yöntemlerin tamamı 
veya bu anlatım sonucunda 
ortaya çıkan üstün yaratıcı-
lıktır.” cümlesinde sanatın 
tanımı yapılmıştır.

“Sanat nedir?” sorusunun ce-
vabı verilmiştir.

Örnek

“Bu nedir?” sorusuna cevap 
alamıyorsak o cümle tanım 
cümlesi değildir.

Dikkat

Tanım Cümleleri

CÜMLEDE ANLAM
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4.  

2

3

4

Beğenme Sakın masanın üstündekilere dokunmayın!

Sitem Kitap dediğin ancak bu kadar sürükleyici olur.

Özlem Ah, nerede o okula gittiğimiz günler? 

Uyarı Hani taşınırken bana da haber verecektiniz?

	 Harflerle	gösterilen	cümleler,	numaralandırılmış	anlam	özellikleri	ile	eşleştirildiğinde	
numara	sırasına	göre	aşağıdaki	sözcüklerden	hangisi	oluşur?
A) ATIK B) ATKI  C) KATI  D) KITA

5.  Telefonunuza gelen uyarılardan uzak kalırsınız. 
 Geceleyin telefonunuzu uyuduğunuz odanın dışında bırakın.
Bu	iki	cümlede	ifade	edilenlerin	“koşul”	anlamı	taşıyacak	şekilde	birleştirilmiş	hâli	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?
A) Geceleyin telefonunuzu uyuduğunuz odanın dışında bırakırsanız telefonunuza gelen 

uyarılardan uzak kalırsınız.
B) Geceleyin telefonunuza gelen uyarılardan uzak kalmak için telefonunuzu uyuduğunuz 

odanın dışında bırakmalısınız.  
C) Geceleyin telefonunuzu uyuduğunuz odanın dışında bırakarak telefonunuza gelen uyarı-

lardan uzak kalabilirsiniz.
D) Geceleyin telefonunuzu uyuduğunuz odanın dışında bırakıp telefonunuza gelen uyarılar-

dan kurtulabilirsiniz.

6.  
Cümlede açıkça söylenmediği hâlde cümlenin anlamından çıkarılabilen an-
lama örtülü anlam denir. Örneğin “Televizyonumuz yine bozulmuş.” cümle-
sinden televizyonun daha önce de bozulduğu anlamını çıkarabiliriz ancak 
cümlede televizyonun daha önce de bozulduğu açıkça belirtilmemiş.

Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	örtülü	anlam	yoktur?
A) En sevdiğim hayvanlardan biri oklu kirpidir.
B) Bugün ben de sözünü ettiğiniz filmi izledim.
C) Babam artık iş için şehir dışına çıkmayacak.
D) Yol kenarından rengârenk çiçekler topladık.

Karışık olarak verilen sözcük 
veya sözcük gruplarının an-
lamlı bir cümle hâline getiril-
mesidir.

Nedir?

Cümle oluşturmada ilk ya-
pılması gereken yüklemi be-
lirlemektir.

Bizden istenen anlamlı ve ku-
rallı bir cümledir. Bu nedenle 
yüklemi belirleyip cümlenin 
sonuna yerleştirmeliyiz.

Uyarı

I. doğup büyüdüğü ev
II. dönüştürülecek
III. müzeye
IV. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın
V. Nobel Ödüllü
VI. bilim adamı
Karışık olarak verilen söz ve 
sözcük gruplarından cümle 
oluşturalım.

V. Nobel Ödüllü
VI. bilim adamı
IV. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın
I. doğup büyüdüğü ev
III. müzeye
II. dönüştürülecek
Görüldüğü gibi sıralama 
“V-VI-IV-I-III-II” biçiminde 
olmalıdır.

Örnek

Sözcüklerin birbiriyle olan 
ilgisine, bölünmüş tamlama 
ve kalıplara dikkat edilerek 
cümle tamamlanmalıdır.

Dikkat

Cümle Oluşturma

CÜMLEDE ANLAM
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 Sebep-sonuç cümlelerinde yargının hangi nedenle 
gerçekleştiği bildirilir.

 Amaç-sonuç cümlelerinde yargının hangi amaçla 
gerçekleştirildiği bildirilir.

 Koşul cümlelerinde ise yargının gerçekleşmesinin 
bir koşula bağlı olduğu bildirilir.

Anlam Özellikleri

1. Su içmek için dolaptan bir bardak aldı. 
2. Bisikletiyle çamura girince üstü başı kirlendi.
3. Yazın bizim köye gidersek çeşit çeşit meyve yeriz.
4.	Ağaçları budamak üzere depodaki merdiveni çıkardı.
5.	Kendini yorgun hissettiği için biraz dinlenmek istedi.
6.	Zeytin toplamak amacıyla tarım işçileri traktöre bindi. 
7. Onun doğum gününü kutlarsanız bana da haber verin.

Cümleler

Açıklamaya	göre	verilen	cümlelerin	anlam	özelliklerine	göre	sayı	dağılımı	aşağıdaki	
grafiklerin	hangisinde	doğru	gösterilmiştir?
 A) 

Sebep-Sonuç4

3

2

1

0

Amaç-Sonuç
Koşul

Anlam Özelliği

Cümle Sayısı  B) 

Sebep-Sonuç4

3

2

1

0

Amaç-Sonuç
Koşul

Anlam Özelliği

Cümle Sayısı

 C) 

Sebep-Sonuç4

3

2

1

0

Amaç-Sonuç
Koşul

Anlam Özelliği

Cümle Sayısı  D) 

Sebep-Sonuç4

3

2

1

0

Amaç-Sonuç
Koşul

Anlam Özelliği

Cümle Sayısı

 

Aynı konuyla ilgili iki cümle-
nin birleştirilerek tek cümle 
şeklinde ifade edilmesidir.

Nedir?

Cümle birleştirmede her iki 
cümledeki verilerin birleşti-
rilmiş cümlede de bulunma-
sına ve sırasına dikkat edil-
melidir.

Uyarı

İki Cümleyi Birleştirme

CÜMLEDE ANLAM
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8. Yardımlaşmak bir insanlık görevidir ancak yardımlaşmanın bir yolu yordamı vardır. Yoksula 
yardım ederken insanın amacı kendini gösterip övünmek değil, görevini ve sorumluluğunu 
yerine getirmek olmalıdır. Bu bakımdan yoksulları inciten gösterişlerden kaçınmak, kimsenin 
haberi olmadan yardım etmek gerekir. Yoksa yardım edilen kimse mahcup duruma düşer, 
yapılan iyilik de iyilik olmaktan çıkar.
Bu	parçada	anlatılanları	en	iyi	özetleyen	atasözü	aşağıdakilerin	hangisidir?
A) Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz.
B) Sağ elin verdiğini sol elin görmesin.
C) Az veren candan, çok veren maldan.
D) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

9. "Plastik kirliliği, hızla artan çevre sorunlarından biridir. ”cümlesinden	aşağıdakilerden	han-
gisi	çıkarılamaz?
A) Çevre sorunlarından biri de plastik kirliliğidir.
B) Çevre sorunlarının başında plastik kirliliği gelir.
C) Plastik kirliliğinden başka çevre sorunları da vardır. 
D) Çevre sorunlarının bazılarında hızlı bir artış görülmektedir.

10. (I) Söğüt ağaçları gibi kavakların da çok güçlü ve istilacı bir kök sistemi vardır. (II) Çünkü 
kökleri çok çabuk uzar ve yayılır. (III)  Bazı kavak çeşitlerinde kök uzunluğunun 15 metreye 
ulaştığı saptanmıştır. (IV) Bu nedenle kavak ağaçlarının yerleşim alanlarına, kanalizasyon 
sisteminin bulunduğu yerlere dikilmesi pek doğru değildir.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?	
A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede bir önceki cümlenin nedeni açıklanmıştır.
C) III. cümlede nesnellik söz konusudur.
D) IV. cümlede abartılı ifadeye yer verilmiştir.

11. Karıncalar, yuvalarından çıkmak için kış boyunca karların erimesini ve ilkbaharın gelmesini 
bekler.
Bu	cümle	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?
A) Amaç-sonuç ilgisi vardır. B) Neden-sonuç ilgisi vardır.
C) Koşul bildirmektedir. D) Kişisel görüş bildirmektedir.

12. (I) Kış geldiğinde en çok istediğimiz şeylerden biri de karın yağmasıdır. (II) Kar yağdığında yap-
maktan hoşlandığımız ne kadar da çok şey var: kartopu oynamak, kardan adam yapmak, kı-
zakla kaymak, kayak yapmak… (III) Henüz ülkemizde çok yaygınlaşmış değil ama kış aylarında 
snowboard yapanlar da yavaş yavaş kayak pistlerini doldurmaya başladılar. (IV) Ne yazık ki 
ülkemizde bu sporu yapmak hem çok pahalı hem de kayabilmek için yeterince pist bulmak zor.

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

CÜMLEDE ANLAM

I. "Anna Karenina", Lev 
Tolstoy tarafından yazılmış.

II. "Anna Karenina" 125 ya-
zarın belirlediği bir listede 
zamanımıza kadar yazılmış 
en iyi roman olarak görül-
müştür.

Bu iki cümleyi, “Lev Tolstoy 
tarafından yazılan Anna Ka-
renina 125 yazarın belirlediği 
bir listede zamanımıza kadar 
yazılmış en iyi roman olarak 
görülmüştür.” şeklinde tek 
cümle hâline getirebiliriz.

Örnek
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1. 

Sözcüklerle resim 
yapmaktır. Gözlem 
ve izlenim ön plan-
dadır. Durağanlık 
vardır, hareket 
yoktur.

Betimleyici  
Anlatım

Olaylar oluş sıra-
sına göre anlatılır. 
Yer, zaman ve kişi 
unsurlarına yer 
verilir. Hareket ön 
plandadır.

Öyküleyici  
Anlatım

Bilgi vermek veya 
bir şey öğretmek 
amacıyla kullanılan 
anlatım biçimidir. 

Açıklayıcı 
Anlatım

Yazarın karşı çıktığı 
bir düşünce vardır. 
Yazar okuyucuyu 
ikna ederek ona 
kendi fikrini benim-
setmeye çalışır.

Tartışmacı	 
Anlatım

	 Buna	göre	aşağıdaki	parçaların	hangisinde	yararlanılan	anlatım	biçimi	yay	ayraç	için-
de	yanlış	belirtilmiştir?
A) Bir ilkbahar sabahı pırıl pırıl güneş, insanı iliklerine kadar ısıtıyor. Kırlar, bayırlar, çayır-

lar; rengârenk, öbek öbek çiçeklerle dolup taşıyor. Her taraf yemyeşil çimenlerle kaplı. 
Badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. Bir cümbüş ki kuşlar cıvıl cıvıl, kelebekler ile 
arılar çiçekten çiçeğe uçuşuyor. (Betimleyici anlatım)

B) Altın en dayanıklı metallerden biridir. Metaller, genellikle havayla ya da suyla temas ettik-
lerinde kimyasal bir değişim geçirir. Bunun sonucunda da renkleri değişir. Örneğin bakır 
havayla karşılaştığında zamanla yeşilimsi bir renk alır. Ancak altın için böyle bir şey söz 
konusu değildir. (Açıklayıcı anlatım)

C) Dev, kıs kıs gülerek ne istediğini sormuş. “Aman dev, canım dev, ne demek istediğini çok 
iyi anladım. Ben gece gündüz balta sallamaya razıyım. Bundan böyle emek harcamadan 
kazanmak yok. Sen yeter ki annem eve dönmeden bütün eşyaları düzelt. Yoksa annem 
küplere biner.” demiş. (Öyküleyici anlatım)

D) Mikrofon kavramını ilk kez Charles Wheatstone adlı bir İngiliz fizikçi 1827 yılında ortaya 
atmıştır. Ancak 1870’li yıllarda Emile Berliner ile Thomas Alva Edison tarafından yaklaşık 
aynı zamanlarda ilk mikrofonları geliştirilmiştir. Bu mikrofonlar, o dönemin telefonlarında 
seslerin iletilmesi için kullanılmıştır. (Tartışmacı anlatım)

2. Mars’ta da tıpkı dünyada olduğu gibi dört mevsim var. Ama burada ortalama hava sıcaklığı 
çok düşük. Bunun nedenlerinden biri, gezegenin Güneş’e daha uzak olması. Öteki nede-
niyse atmosferi çok ince olduğu için Güneş’ten gelen ısıyı tutamaması. Mars’ta bir günün 
uzunluğu 24 saat 40 dakika. Ama bir Mars yılı Dünya yılının neredeyse iki katı uzunluktadır. 
Bunun nedeni, Mars’ın Güneş’e çok uzak olması ve Güneş’in çevresindeki bir turunu daha 
uzun sürede tamamlaması. 

	 Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerin	hangisi	kullanılmıştır?
A) Açıklama B) Tartışma
C) Öyküleme D) Betimleme

Anlatım Biçimleri

1. Açıklayıcı Anlatım

Bilgi vermek amacıyla oluş-
turulan yazılarda kullanılan 
anlatım tekniğidir. Yazıda 
amaç okuyucuyu bilgilendir-
mek, ona bir şeyler öğretmek 
ise açıklayıcı anlatımdan ya-
rarlanılır.

Nedir?

2. Tartışmacı Anlatım

Yazarın kendi görüşlerini 
okuyucuya kabul ettirmek, 
onu kendi gibi düşündürmek 
için kullandığı anlatım tekni-
ğinidir.

Nedir?

"Zekâ, insanın değişen dün-
yada yaşayabilmesini ve de-
ğişimlere ayak uydurabilme-
sini sağlayan yetenekler ve 
beceriler bütünüdür. İnsan-
ların zekâları farklı farklıdır, 
bu yüzden becerileri farklı 
alanlarda gelişir."

Örnek

"Kitaba öcü gibi bakanları 
anlamıyorum. Okumak, tut-
kuların en asilidir. Ekmek, na-
sıl bedeni beslerse o da ruhu 
besler." 

Örnek

Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metin Karşılaştırma - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
PARAGRAFTA ANLAM
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3. Televizyonda insanın doğada tek başına geçirdiği bir günü anlatan belgesel vardı. Belgesel-
de bir maceracının doğadaki yaşam mücadelesi anlatılıyordu. Adam, kendisine gece kalmak 
için bir baraka yapmaya çalışıyordu. Elinde ihtiyacı olan malzemelerin hiçbirisi yoktu. Doğa-
nın kendine sunduğu imkânları kullanıp akşam olduğunda barakayı bitirmişti. Program sona 
erdikten sonra televizyon başından kalkan Aslı önce penceresini açıp sokağı izledi biraz. 
Öğlen olmak üzereydi. Sonra içeri girip bir şeyler atıştırdı, ardından çalışmak için odasına 
çıktı. 

	 Bu	metnin	hikâye	unsularıyla	ilgili	olarak,
I. Vakit akşamdır.
II. Olayın geçtiği yer doğadır.
III. Hikâyenin kahramanı Aslı’dır.
IV. Olay, kahramanın belgesel izlemesidir.

	 ifadelerinden	hangileri	söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV

4. 

Halat çekme oyunu çok zevklidir. Bu oyunda iki takım olur. Takımlar, birer ucun-
dan tuttukları halatı karşılıklı olarak çekmeye başlar. Bu sırada her takım halata 
bir kuvvet uygular. Bu kuvvet, halatta gerilmeye yol açar. İki takımın halata uygu-
ladığı kuvvet eşit büyüklükte olursa takımlar oldukları yerde kalır. Ancak takım-
lardan birinin uyguladığı kuvvet daha büyükse diğer takımdaki oyuncular halatla 
birlikte karşı takıma doğru sürüklenir.

	 Bu	metinde	aşağıdaki	düşünceyi	geliştirme	yollarından	hangisine	başvurulmuştur?
A) Benzetme B) Karşılaştırma
C) Tanımlama D) Sayısal verilerden yararlanma

3

3. Öyküleyici Anlatım 

Bir olayın okuyucuya aktarıl-
masıdır. 

Olaylar, kişi veya kişilerin ba-
şından belli bir yerde ve belli 
bir zamanda geçer.

Nedir?

4. Betimleyici Anlatım

Varlıkların okuyucunun zih-
ninde canlanacak şekilde 
ayırt edici nitelikleriyle resim 
çizer gibi anlatılmasıdır.

Nedir?

"Birden aklına bir şey gelmiş 
gibi yerinden fırladı ve bah-
çeye çıktı. Bahçedeki ıhlamur 
ağacının yanına gitti."

Örnek

"Sağımızda karanlık, uçsuz 
bucaksız bir düzlük uzanıyor-
du. Düzlük, ufukta sonbahar 
akşamının kızıllığıyla birleşi-
yordu."

Örnek

Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metin Karşılaştırma - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
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5. 

Birinci ağızdan anlatımda anlatıcı olayın içinde-
dir, bu nedenle anlatımda birinci tekil kişi (ben) 
kullanılır. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	anlatım	birinci	ağızdan	yapılmıştır?
A) Uzun zamandır güneş doğmuyordu. Her sabah perdesini açtığında birazdan yağmur dö-

kecek bulutları görüyordu. Her yeni güne başlarken yaptığı gibi bir süre yataktan bacak-
larını sarkıtarak oturdu.

B) Asansöre bindiğimde heyecandan dizlerim birbirine vuruyordu. Çıkacağım katın hangisi 
olduğundan emin olamadığım için rastgele üç dört düğmeye birden bastım. Aynanın kar-
şısında nasıl da ufalmıştım.

C) Dükkânında mutlu mesut fotoğraf çekerken içeriye göbek atan bir grup girmişti. Düğüncü-
ler halay öncesi memleket manzaralı fonun önüne dizilmişlerdi. Hayri de özenip bezene-
rek onların fotoğrafını çekmişti. 

D) Ahırın içi kapkaranlık, el yordamıyla sağa sola çarparak âmâ gibi ahırda biraz yürüdüler. 
Biraz sonra gözleri karanlığa alıştı. Hepsi gözlerini ovalayarak etrafı incelemeye çalışıyor-
lardı. İki yılkı atı ayakta zor duruyordu.

6. 

Sanat adamı içinden gelen sesi duyar, onun için eser yaratır; bir faydası olsun diye 
değil. İlla bir fayda arıyorsak “Sanat hoşumuza gidiyor, bize hoş vakit geçirtiyor da 
ondan seviyoruz.” diyemez miyiz? Bu da bir fayda değil midir? Fayda arayan, sanatın 
herhangi bir işe hizmet etmesini isteyen kimse sanatı sevmiyor demektir. Ayıp değil, 
sevmesin ama başka yollara sürüklemeye de kalkmasın.

	 Bu	metnin	anlatımında	aşağıdakilerin	hangisinden	yararlanılmıştır?
A) Tartışma B) Açıklama C) Betimleme D) Öyküleme

Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metin Karşılaştırma - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
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 7. 
Mankala taşlarla oynanan ve binlerce yıllık 
geçmişi olan bir grup oyunudur. Afrika’da çok 
sevilen ve dünyanın pek çok yerinde yaygın 
olarak oynanan bu oyuna "ayo, kalah, vari, 
avale” de denilmektedir. Ülkemizde ise “man-
gala, dokuz kumalak, kale, kuyu" gibi adlar-
la anılmaktadır. Bu oyunda tahtadaki oyuk 
sayısı, kullanılan taş sayısı ve bazı kurallar 
bakımından farklılıklar görülmektedir. Günü-
müzde mankala genellikle ahşaptan yapılmış 
bir oyun tahtası ve camdan yapılmış taşlarla 
oynanır.  

	 Bu	parçayla	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?
A) Benzetme yapılmıştır.
B) Tanımlama yapılmıştır. 
C) Örneklemeye başvurulmuştur.
D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

8. Eski çağlarda Avrupalılar ticaret yapmak için belirli yolları izleyerek Hindistan’a ve Uzak Do-
ğu’ya giderlerdi. Gittikleri yerlerde kendi mallarını satar; oralardan da ipek, inci, porselen ve 
baharat gibi şeyler alırlardı. Daha sonra da geri dönüp bunları Avrupa’da satarlardı. Ancak bu 
yollar hem çok uzun hem de zorluklarla doluydu. Avrupalılar uzak ülkelere daha kısa sürede 
gidebilmek ve bu zorlukları yaşamamak için yeni yollar aramaya başladılar.

	 Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerin	hangisinden	yararlanılmıştır?	
A) Tanık gösterme B) Benzetme 
C) Örnekleme D) Tanımlama

Hikâye Unsurları - Anlatıcı - Metin Karşılaştırma - Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri
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1. 
Beş duyudan herhan-
gi biriyle algılanabilen 
isimlere "somut isim" 
denir.

Dünyada benzeri bulun-
mayan varlıkları karşıla-
yan isimlere "özel isim" 
denir.

Çoğul eki almadığı hâl-
de birden fazla varlı-
ğı karşılayan isimlere 
"topluluk ismi" denir.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, açıklaması verilen isim çeşitlerinden her-
hangi birine örnek olamaz?
A) Misafirleri için dolaptan çarşaf çıkararak yatak hazırladı.
B) Duman, havlayarak bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
C) Genç çoban, sürüsünü bulmak için köylüden yardım istedi.
D) Minik çocuk, hayalindeki oyuncağa kavuşmayı umuyordu.

2.     

Varlıkları ve kavramları karşı-
layan sözcüklere isim denir. 

 Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcükle-
rin hangisi isim değildir? 
A) Sınav bitince çantasını ve montunu 

alıp çıktı.
B) Karadeniz hiç olmadığı kadar sakindi 

bugün.
C) Tarlaya soğan eken iki kişi gördüm dün 

sabah.
D) Yemeğinden bir kaşık daha alıp sofra-

dan kalktı.

3. Uyku tutmayınca ---- kitabını okumaya ko-
yuldu.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağı-
daki sözcüklerden hangisi getirilirse 
“kitap” sözcüğünün niteliği belirtilmiş 
olur?
A) masal B) öykü
C) resimli  D) macera

4. Fransız yazar Jules Verne’nin eseri “Es-
rarlı Ada”, kahramanların bindikleri sıcak 
hava balonunun düşmesinin ardından 
kendilerini bir adada bulmalarıyla başlar. 
Romanın kahramanları bu adada yaşam-
larını sürdürmeye başlarlar. 

 Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerin 
hangisi söylenemez?
A) Soyut isim kullanılmıştır.
B) Topluluk ismi kullanılmıştır.
C) Birden çok özel isme yer verilmiştir.
D) Birden çok çoğul isme yer verilmiştir. 

5.     
İsimleri niteleyen ya da belir-
ten sözcüklere sıfat denir.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde 
bir sıfata yer verilmemiştir?
A) Bu gölün kıyısında küçük piknik masa-

ları vardı. 
B) Hayal etmek de başarının önemli bir 

parçasıdır.
C) İnsanlar değerli eşyalarını hep koru-

mak isterler.
D) Arılar gün boyu çiçek özü toplamak için 

uğraşır.

8

İsim

İsim Türleri

Varlıkları ve kavramları karşı-
layan sözcüklerdir.

Nedir?

1. Özel İsim

Tek olan, diğer varlıklar için-
de tam bir benzeri bulunma-
yan varlıklara verilen isimler-
dir. “Atatürk, Ayşe, Ankara, 
Türk, Türkçe” gibi.

2. Cins (Tür) İsmi

Aynı cinsten birçok varlığın 
ortak olan ismidir. “Kuş, ev, 
kaşık, orman” gibi.

3. Tekil İsim

Yalnızca bir varlığı, nesneyi 
ve kavramı karşılayan isim-
lerdir. “Böcek, parmak, saat, 
öğrenci” gibi.

4. Çoğul İsim

Birden çok varlık veya kavra-
mı ifade eden ve “-lar/-ler” 
çokluk eki almış isimlerdir. 
“Kitaplar, kuzular, dostlar” 
gibi.

“Arı, yol, araba, okul, zil, 
uğur, sevgi” sözcükleri varlık 
ve kavramları karşıladıkları 
için isimdir. 

Örnek

İSİMLER - SIFATLAR - İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI
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6. 
• Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı 

isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” denir. 
Örnek:
kilimin    deseni 
tamlayan   tamlanan

• Tamlayanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) 
aldığı tamlamalara ise “belirtisiz isim tamlaması” denir. 

Örnek:
kilim deseni
tamlayan tamlanan

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde farklı bir isim tamlamasına yer verilmiştir?
A) Kardeşimin çarşafı sabahları hep buruşuk oluyor.
B) Bugün büyük salonda çocukların gösterisi varmış.
C) Akıllı telefonlar kullanıcının işini kolaylaştırmaktadır.
D) Terzi, kumaş topunu masaya koyup açmaya başladı.

7. Bu kitap sayesinde dünyanın farklı bölge-
  I
 lerinde yaşayan insanların yaptığı ya da 

eski uygarlıklardan kalma eserlerle ilgili
  II  III
 birbirinden ilginç bilgiler edinebilirsiniz.
  IV
 Bu cümlede numaralanmış sözcükler-

den hangisi sıfat değildir?
A) I B) II C) III D) IV

8. Bayılıyorum bu kasabaya. Burayı çoğu
  I II
 insan sever. Çünkü harika manzarası ile
   III
 büyüler gelenleri. Kasaba sakinleri de
  IV
 yabancılara iyi davranır.
 Bu parçada numaralanmış tamlamalar-

dan hangisi isim tamlamasıdır?
A) I B) II C) III D) IV

9. Benim her derdime ortak sen oldun
 Ağlarsam ağladın gülersem güldün
 Sazım bu sesleri turnadan m'aldın
 Pençe vurup sarı teli sızlatma
 Bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde bir sıfa-

ta yer verilmemiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Bir sıfatın, ismin önüne gelerek onunla 
oluşturduğu söz öbeğine sıfat tamlaması 
denir. Örneğin “kırmızı araba” söz öbeği 
bir sıfat tamlamasıdır. “kırmızı” sıfatı, “ara-
ba” isminin önüne gelmiş ve onun rengini 
bildirerek bir tamlama kurmuştur.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de altı çizili söz öbeği sıfat tamlamasıdır?
A) Gazeteci, garip olayları araştırmak için 

gelmiş.
B) Balkonun kapısını kapatamayınca 

bana seslendi.
C) Sürekli cep telefonuna bakarak vakit 

harcamayın.
D) Komşumuz arabasını dükkânın önüne 

park ediyor.

5. Topluluk İsmi

Çokluk eki almadığı hâlde 
aynı türden birden fazla var-
lığı ifade edebilen isimlerdir. 
“Ordu, buket, deste, orman” 
gibi.

6. Somut İsim

Beş duyumuzla algılayabil-
diğimiz isimlerdir. “Saç, göl, 
parfüm, tuz, ses” gibi.

7. Soyut İsim

Beş duyumuzla algılayama-
dığımız isimlerdir. “Sevgi, 
özgürlük, rüya, huzur, umut” 
gibi.

Sıfat

İsmi niteleyen veya belirten 
sözcüklerdir.

Nedir?

“Yeşil kalem, büyük ev, bu 
sıra” ifadelerindeki kırmızı 
ile gösterilen sözcükler birer 
sıfattır.

Örnek

İSİMLER - SIFATLAR - İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI
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	7-8 6 Sinif Türkçe 7-8 UNITE
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