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1. 

D Y

D

I. Çıkış II. Çıkış

Y D

III. Çıkış IV. Çıkış

Y

“İnce davranışlarıyla hepimizin gönlünü fethetti.”

cümlesindeki altı çizili sözcüklerden biri gerçek 
diğeri mecaz anlamlıdır.

"Bu suçta kesinlikle onun da parmağı vardır."

cümlesindeki altı çizili sözcük mecaz 
anlamlıdır.

“Çekmecenin gözündeki notları gördün mü?”

cümlesindeki altı çizili sözcük mecaz 
anlamlıdır.

Şemada verilen ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yönü takip edilerek iler-
lendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

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

2. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı sözcüğün, yakın anlamlı veya zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla 
oluşturulan sözcük grubuna ikileme denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, açıklamada bahsedilenden farklı bir yolla 
oluşturulmuştur?

A) Ağır ağır ineceksin bu merdivenlerden.

B) Bizim hakkımızda ileri geri konuşuluyormuş.

C) Eften püften sebeplerle birbirimizi kırmayalım.

D) Kimseden ses seda çıkmayınca programı iptal ettik.

3. Türk futbolunun gidişatındaki belirsizlik ve olumsuzluk, beklentileri ve doğal olarak borç batağındaki 
Süper Lig’i derinden etkileyecektir. Bu bağlamda, Süper Lig’de gelecek sezon ile ilgili kesin olarak bil-
diğimiz tek şey 2020’de içinde bulunduğumuz sorunların artarak devam edeceğidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşıla-
maz?

A) endişe B) kötü durum C) belgisizlik D) ilişkiler örgüsü

Bir sözcük, gerçek anlamı so-

mutken kazandığı yeni anlamla 

soyut hâle gelmişse mecaz an-

lamda kullanılmış demektir.

Uyarı
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4. Aşağıdaki şemada numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler anlam özelliklerine göre eşleştirilir-
ken bir yanlışlık yapılmıştır.

Mecaz Anlam Gerçek Anlam

I. Ucuz başarıların olum-
suzluklarını bir gün mut-
laka anlarız.

III. Adam bitik bir hâlde ce-
bindeki kâğıdı çıkardı.

II. İnsanlar koca ağacın al-
tında bir süre dinlendi.

IV. Sığ fikirlerle insanları et-
kileyemezsiniz.

Buna göre numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse eşleştirme doğru yapılmış olur?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük, yay ayraç içinde verilen anlamına 
uygun kullanılmamıştır?

A) Bu soru bankası da bu sene çıkmış. (Yeni 
yetişip satışa sunulmak)

B) Bu olaydan sonra onu hayatından bütünüy-
le silmişti. (İlişkisini koparmak, yok saymak)

C) Ahmet Bey ömür adamdır, ondan asla sıkıl-
mazsınız. (Çok hoşa giden şey)

D) Yüzünde sahte bir gülümsemeyle etrafta 
dolaşıp duruyordu. (Yapmacık)

6. Kendine değer veren bir insan başkalarının de-
ğerini --- aşağı görmez çünkü insan gönlü ya 
kendi --- ile ya da başkalarınınkiyle övünmek 
ister, bunların birinden --- ötekine dayanmak 
zorunda kalır.

Bu cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler sırasıyla getiril-
melidir?

A) çoğu zaman - iyiliği - şikâyetçiyse

B) bazen - kötülüğü - hiç değilse

C) ara sıra - sevgisi - olsa olsa

D) hiçbir zaman - üstünlüğü - yoksunsa

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Sokağın karşısında, muhtemelen hâli vakti 
yerinde bir Rum’a ait, daha gösterişli bir ev 
vardı.

B) Damperli bir kamyon güya geri geri bir ma-
nevra yaparken binaya çarptı.

C) Ben verilecek kararı beklerken masaya dü-
şen yapraklardan birini inceliyordum.

D) Evle sahil arası elli beş adım, kızgınsam ve 
hızlı yürüdüysem kırk adıma iniyor.

8. “Millî Eğitim Bakanlığı” söz öbeğinde kullanılan 
“bakanlık” sözcüğünün kökü “bak-”tır. Bu köke 
“-an” ve “-lık” yapım ekleri eklenerek “bakanlık” 
sözcüğü türetilmiştir.

Buna göre “bakanlık” sözcüğü “bak-” fiilinin 
aşağıdaki anlamlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Bakışı bir şey üzerine çevirmek

B) Bir iş birinden beklenmek

C) Bir şeyin gelişmesi için emek vermek

D) Bir işi yapmakla görevli olmak

Terim anlamlı sözcükler; bir bi-

lim, sanat, meslek dalıyla veya 

bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 

kavramı karşılayan sözcüklerdir.

Nedir?
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(9 ve 10. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.)

9. Şekilde altı çizili sözcüklerin mecaz anlama gelecek biçimde kullanıldığı cümlelerin bağlı bulun-
duğu harflerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir?

A) GÜL B) KÜL C) GEM D) DEM

10. “GÜLMEK” sözcüğünü oluşturan harflerin bağlı bulunduğu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin 
anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Gerçek-Mecaz-Gerçek-Mecaz-Mecaz-Gerçek

B) Gerçek-Gerçek-Gerçek-Mecaz-Mecaz-Gerçek

C) Mecaz-Mecaz-Mecaz-Gerçek-Gerçek-Mecaz

D) Mecaz-Gerçek-Mecaz-Gerçek-Gerçek-Mecaz

“Eğri cetveli, pergelle çizile-

meyen yay ve eğrilerin düzgün 

olarak çizilmesinde kullanılan 

cetveldir.” cümlesindeki “yay” 

ve “eğri” sözcükleri birer mate-

matik terimidir. Bu nedenle bu 

sözcükler terim anlamlıdır.

Örnek
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11. Sosyal medya kullanımının sonuçlarından biri de dilimize tam anlamıyla yerleşmemiş yabancı sözcük-
lerin kullanımının yaygınlaşmasıdır. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştıkları gönderilerde yabancı 
sözcükler çokça kullanılıyor. Bu da dilimizi kirletiyor.

Aşağıdaki sosyal medya gönderilerinden hangisi yakınılan bu duruma örnek olamaz?

A) 

Sanatçının yeni çıkan şarkısı bu yazın
hiti olmaya aday.

 B) 

Takım sıkı bir defans yerine sıkı bir hücu-
mu tercih etmeliydi.

C) 

Arabamla kavşağın ortasındaki direğe 
çarptım.

 D) 

Web sayfamız dizayn aşamasındadır.

12. Doğayla arasında öylesine yakın bir bağ vardır ki kendini çiçeklerin babası gibi --- şefkatle  yaklaşır 
onlara ve bir başka gün çınar ağacıyla --- âdeta. Kasaba ile Yusuf arasında kurulamayan uyum, Yusuf 
ile doğa arasında kendiliğinden vardır. 

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da 
sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) hissedecek kadar – özdeşleşir B) olacak kadar – buluşur

C) bilecek kadar – kavuşur D) sanacak kadar – tanışır

13. Üç yaşına yeni girmiş oğlunu ağacın alt dallarına tırmanmış görünce hem şaşırdı hem de sinirlendi.

Bu cümlede yer alan altı çizili sözcüklerle cümlede vurgulanmak istenen durumlar aşağıdakile-
rin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Çocuğun bu davranışı yaptığına inanamamak - çocuğun düşmesinden korkmak

B) Çocuğun bu davranışı nasıl yaptığını anlamamak - çocuğun yaptığı davranış için öfkelenmek

C) Çocuğun bu davranışı yaptığına sevinmek - çocuğun yaptığı davranıştan rahatsız olmak

D) Çocuğun davranışından tedirgin olmak - çocuğun yaptığı davranış için endişelenmek

Bir sözcüğün hangi anlamda 

kullanıldığını anlayabilmek için 

cümlede kazandığı anlama bak-

malıyız. Yalnızca sözcüğe odak-

lanmak hataya neden olur.

Dikkat!
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1. Aşağıdaki görselde verilen cümleler anlatım özelliklerine göre sınıflandırılacaktır.

I

II

III

V

IV

VI
Uzun boylu çavuş, yanın-
daki askerlerine günün en 
güzel emrini verdi.

Arkadaşımı dinlerken ayak-
ta kalmış, parmaklığa yas-
lanmıştım.

Mehteran, dünyanın en 
eski askerî bandolarından 
biridir.

Aydınların dehşetli cehalet 
karşısında acır gibi donuk 
gülüşleri vardır.

Köpeğimiz yemiyor, iç-
miyor, oynamıyor; daima 
yatıyor...

İnsanın yirmili yaşlardaki 
duyguları çok faaldir!

Buna göre cümlelerin anlatım özelliklerine göre sınıflanmış hâli aşağıdakilerin hangisinde ve-
rilmiştir?

Öznel Anlatımlı Cümleler Nesnel Anlatımlı Cümleler

A) I, III, VI II, IV, V

B) I, II, VI III, IV, V

C) II, III, VI I, IV, V

D) III, IV, VI I, II, V

2. (I) Hayat gerçekten en uzun olaylarıyla çabuk biten bir sinema şeridinden başka bir şey değil! (II) Okul-
da herkesi güldüren, herkesle alay eden, herkese isim takan, şen ve sevimli arkadaşım çok değişmişti. 
(III) Kırmızı dudaklarının üstünde sert ve kumral bıyıklar çıkmış, şakaklarındaki saçları tek tük ağarmış 
ve kendisi biraz şişmanlamıştı. (IV) Bilmem niçin, uzaklaştıkça muhabbettin arttığı geçmişten bir yüze 
rastlamak beni mutlu etti.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede öznel bir tanımlama yapılmıştır.

B) II. cümlede öznel ifadeler kullanılmıştır.

C) III. cümlede bir gözlem söz konusudur.

D) IV. cümlede bir durumun amacı belirtilmiştir.
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1
3. 

İçerik 
Cümleleri

Yazarın, yapıtında ele al-
dığı konuya değinen cüm-
lelerdir.

Yazarın, yapıtında ele aldı-
ğı konuyu aktarma biçimini 
ifade eden cümlelerdir.

Üslup 
Cümleleri

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin özelliği yay ayraç içerisinde yanlış gösterilmiştir?

A) Sanatçı son yapıtında şehirdeki hareketli günlerini anlatmış. (İçerik cümlesi)

B) Yazarın bu kitabında dilin inceliklerini sonuna kadar görebiliyoruz. (Üslup cümlesi)

C) Anadolu; coğrafyasıyla, güzellikleriyle ve tüm saflığıyla onun eserlerinde yerini alır. (Üslup cümlesi)

D) “Çalıkuşu” romanının önemli bir teması, Feride ile Kâmran arasında yaşananlardır. (İçerik cümlesi)

4. Bugüne değin yedi şiir kitabım yayımlandı. Bunun azımsanmayacak bir sayı olduğu ortada. Buna rağ-
men şiirlerin, yayımlanan kitapların hak ettiği yerde olduğu söylenemez. Genelde belli bir çevreyle 
kalınıyor, bu da sesimin istediğim şekilde duyulmasını engelliyor. Nihayetinde, bazen aksi iddia edilse 
de her şair ve yazar okunmak için yazar. Evet, ben de okunsun diye şiir yazdım, yazıyorum.

Bu metindeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairin eserlerini sevenlerine ulaştırmada güçlük çekmesi

B) Şairin kitaplarının gençler tarafından beğenilmemesi

C) Şairin duygularını yeterince iyi ifade edememesi

D) Şairin geniş kitlelere ulaşmakta sıkıntı yaşaması

5. Şiir, hayatın kendisinden beslenmek durumundadır ama ---

Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) çoğu şair duygularını saklayamadığından bunu başaramaz.

B) şair nereden ve nasıl besleniyorsa şiirlerinde de onu yansıtır.

C) aslında pek çok şairi kendimize yakın görür, onlardan pay çıkarırız.

D) onda çoğunlukla gerçekler yerine şairin olaya bakış açısını görürüz.
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1
6. 

I

IIIII

IV

Kutu denizanası, dünya-
daki en zehirli canlıdır.

Bu hızla gidersek erken-
den eve varabiliriz.

Düzenli çalışmak sizleri 
başarılı kılar.

Tut ki tüm dileklerin 
gerçek oldu.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Uyarı B) İhtimal C) Kesinlik D) Varsayım

7. Aşağıdaki tabloda bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerin konularından bazıları yanlış belirtilmiştir.

Cümle Konu

I. Başarısızlığın sebebini kendimizde aramalıyız. Öz eleştiri

II. Kendine hâkim olamayan, hür değildir. Samimiyet

III. Yol bilen yaya, yol bilmeyen atlıdan daha hızlıdır. Tecrübe

IV. Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir. İrade

Bu tablonun doğru olabilmesi için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiştirmelidir?

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

8. (I) Bugünkü sınavdan yüksek not alabilmek için sabaha kadar çalıştım. (II) Bu sınavdan yüksek not 
alabilirsem takdir belgesi alacağım. (III) Sınav öncesinde heyecanımı yatıştırabilmek için derin nefes 
aldım. (IV) Bu beni oldukça rahatlattı.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul ilgisi vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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1
9.  

“Martin Eden” 
romanı, Jack 
London’un 

başyapıtların-
dandır.

Martin Eden 
romanı, yarı 
otobiyografik 
bir eserdir.

Romana adı- 
nı veren Martin 
Eden karakteri 

yazar olmak için 
fedakârlıklar 

yapar.

Romandaki
Martin Eden 

karakteri gece 
gündüz yazar 
olma hayali 

kurar.

Bu görseldeki cümlelerin eksiksiz ve doğru olarak birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jack London’un başyapıtlarından olan Martin Eden karakteri, gece gündüz yazar olma hayali kurar 
ve bu uğurda çok fedakârlık yapar.

B) Gece gündüz yazar olma hayali kuran ve bu uğurda fedakârlıklar yapan Martin Eden karakteri ve 
romanı, Jack London’un başyapıtlarındandır.

C) Yazar olma düşüncesiyle gece gündüz fedakârlıklar yapan karakterin adı da olan “Martin Eden” 
romanı, Jack London’un başyapıtlarından olup otobiyografik bir eserdir.

D) Gece gündüz yazar olma hayali kuran ve bu uğurda  fedakârlıklar yapan karakterin adı da olan 
“Martin Eden” romanı, Jack London’un başyapıtlarından olup yarı otobiyografik bir eserdir.

10. Cezası kesinleştikten sonra gardiyanlar eşliğinde uzun bir süre ikamet edeceği dört duvar arasına iler-
lerken buldu kendini. Koridorlar, kilitli kapılar, duvarlar âdeta üstüne üstüne geliyordu. Bir an “Bu işlere 
hiç bulaşmasaydım...” diye geçirdi içinden. En güzel yılları dört duvar arasında geçecekti. Özgürlüğün 
değerini şimdi daha iyi anlıyordu.

Bu parçada aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi ifade edilmiştir?

A) Eleştiri B) Yakınma C) Pişmanlık D) Hayıflanma

11. 

küle

I

yeniden

II

döndüysen

III

güle

IV

bekle

V

dönmeyi

VI

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakile-
rin hangisi olur?

A) I-II-III-IV-V-VI B) I-III-II-IV-VI-V C) IV-VI-V-I-II-III D) IV-II-III-I-VI-V
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Paragrafta Anlam - 1 (Ana Düşünce, Başlık, Konu, Yardımcı Düşünce, Şiirde Ana Duygu)

1.	 Aşağıdakilerin	hangisi	metinden	çıkarılabi-
lecek	yargılardandır?

A)	 Charlie	Chaplin	çok	pahalı	eşyalar	kullan-
mıştır.

B) Time dergisine ondan önce kapak olan bir 
ünlü	yoktu.

C)	 Konuşması	çok	iyi	olmadığından	sessiz	fil-
mi	tercih	etmişti.

D)	 Kendisini	canlandırdığı	bir	yarışmada	üçün-
cü	olduğu	söylenir.

 

2.	 Charlie	 Chaplin’in	 Albert	 Einstein’e	 söy-
lediği	 “Beni	 anladıkları	 için	 alkışlıyorlar,	 seni	
anlamadıkları	için...”	sözünden	yola	çıkılarak	
aşağıdaki	yorumların	hangisi	yapılamaz?

A)	 İnsanlar	Albert	Einsten’i	anlamadıkları	hâl-
de	alkışlamaktadır.

B)	 Charlie	Chaplin	anlaşıldığı	için	beğeni	top-
lamaktadır.

C)	 Albert	Einstein	anlayışsız	bir	insandır.

D)	 Her	 iki	 isim	 de	 insanlar	 tarafından	 takdir	
görmüştür.

3.	 Verilen	 metnin	 yazılış	 amacı	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A)	 Charlie	Chaplin’in	 ne	 kadar	 iyi	 bir	 sanatçı	
olduğunu	anlatmak

B)	 Charlie	 Chaplin’in	 hayatı	 hakkında	 bilgi	
vermek

C)	 Bir	sanatçının	kolay	yetişmediğini	vurgula-
mak

D)	 İnsanların	sanata	bakış	açısını	ortaya	koy-
mak

4.	 Metinden	Şarlo	 ile	 ilgili	olarak	aşağıdakile-
rin	hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Sistem	tarafından	ezilmiş,	hor	görülmüşle-
rin	simgesidir.

B)	 Charlie	Chaplin’in	ortaya	çıkardığı	en	aylak	
ve	en	önemli	karakterdir.

C)	 Konuşmadığı	 hâlde	 davranışlarıyla	 sosyal	
mesaj	vermektedir.

D)	 Paytak	yürüyüşe	sahip,	 şapkalı,	 bıyıklı	 ve	
bastonlu	bir	karakterdir.

Charlie	Chaplin	beyaz	perdedeki	en	aykırı	ve	aylak	karakterlerden	birini	or-
taya	çıkardı.	Komik	bıyığı,	melon	şapkası,	paytak	yürüyüşü	ve	durmadan	
salladığı	bastonu	ile	en	sevilen	antikahraman	Şarlo’ydu	o.

Sistem	 tarafından	 ezilmiş,	 hor	 görülmüşlerin	 sessiz	 sesiydi.	 Uzun	 uzun	
konuşmasına	 veya	 avaz	 avaz	 bağırmasına	 gerek	 yoktu.	Ayakkabı	 bağ-
cıklarını	spagetti	gibi	çatalına	dolarken	veya	dişlilerin	arasında	sıkışırken	
derdini	anlatıyordu	zaten.

Hollywood’daki	 film	 şirketlerinin	 baskılarına	 rağmen	 sessiz	 filmde	 diret-
mesini	açıklarken	“Konuşursam	beni	sadece	 İngilizce	bilenler	anlayacak	
ama	sessiz	bir	filmi	herkes	anlayabilir	ve	dünya	Amerika’dan	ibaret	değil!”	
diyordu.

Charlie	Chaplin,	yaşarken	bir	efsaneye	dönüşmüştü.	88	yıllık	ömrü	birbi-
rinden	ilginç	anekdotlarla	doluydu.	Kaliforniya’da	düzenlenen	“En	İyi	Şarlo	
Taklidi”	yarışmasına	kimseye	haber	vermeden	katıldığı	ve	ancak	üçüncü	
olduğu	da	rivayet	edildi.	Albert	Einstein’a	“Beni	anladıkları	için,	seni	anla-
madıkları	için	alkışlıyorlar.”	dediği	de...

Chaplin	6	Temmuz	1925’te	“Time	dergisine	kapak	olan	ilk	aktör”	unvanını	
kazandı.	1975’te	Sir	unvanını	aldı.	Ölümünden	sonra	da	efsanesi	bitmeye-

cek,	1987’de	melon	şapkası	ve	bastonu	150	bin	dolara	satılacaktı.

(1,	2,	3	ve	4.	soruları	metne	göre	cevaplayınız.)

Anahtar Sözcük

Paragrafta en çok vurgulanan, 

tekrarlanan, konuyu veren söz-

cüklere “anahtar sözcük” denir.

Nedir?

Edebiyatta ve sanatta unutul-
maz dönemler vardır. Tüm iyi 
şair ve yazarlar, yetenekli ressam 
ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak 
için o dönemleri beklemiştir san-
ki. Böyle dönemlerde, olağanüs-
tü ikramların bulunduğu sofrada 
ne yiyeceğini şaşırmış bir misafir 
duygusuyla “Ama haksızlık bu!’’ 
diye düşünürsünüz.

***Yukarıdaki metnin anahtar 
sözcükleri “sanat ve unutulmaz 
dönemler” olabilir.

Örnek

Anahtar sözcük, paragrafın nere-

deyse her cümlesi ile ilgilidir.

Örnek paragrafın belirlenen 

anahtar sözcüklerinin paragrafta 

bulunan her cümleyle ilişkilendi-

rilebildiği görülür.

Uyarı

Anahtar sözcükler, paragrafı 

okumadan paragrafın ne ile ilgili 

olduğu bilgisini verir.

Yukarıda verilen örnek paragrafı 

okumadan onun “sanat ve sana-

tın unutulmayan dönemleri” ile 

ilgili olduğunu anlayabiliriz.

Dikkat!
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ÜNİTE3TESTİ

Hareket PARAGRAFTA ANLAM
Paragrafta Anlam - 1 (Ana Düşünce, Başlık, Konu, Yardımcı Düşünce, Şiirde Ana Duygu)

5. 

Bugün	rakip	devletler	nasıl	birbirlerinden	bilim	adamı	çalmaya;		parayla,	statüyle	götüremediklerini	
ortadan	kaldırmaya	çalışıyorlarsa	geçmiş	devirlerde	de	başka	bir	ülkeye	yahut	şehre	girdiğinde	
bir	hakanın	ilk	yaptığı	işlerden	biri	oradaki	âlim,	şair	ve	sanatkârları	toplayıp	kendi	ülkesine	götür-
mek	oluyordu.	Tarihçiler,	Timur	Han’ın	1402’deki	Ankara	Zaferi’nden	sonra	Anadolu’da	ne	kadar	
kıymetli	insan	varsa	toplayıp	götürdüğünü	söylüyorlar.	Fatih	Sultan	Mehmet	ise	daha	kibarca	dav-
ranıp	büyük	maaşlar	ödeyerek	Asya’dan,	Avrupa’dan	bilginleri	davet	yoluyla	İstanbul’a	toplamıştı.	
Yavuz	Sultan	Selim	ise	gözüne	kestirdiği	kişiyi	doğrudan	İstanbul’a	“sürgün”	ediyordu.

Bu	parçanın	ana	düşüncesi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Türk	yöneticiler	bilim	ve	bilim	adamlarıyla	yakından	ilgilenmişlerdir.

B)	 Bilim	insanları	geçmişte	çok	zor	şartlarda,	zorbalıkla	çalıştırılmıştır.

C)	 Fatih	Sultan	Mehmet	diğer	devlet	adamlarının	aksine	bilim	insanlarına	çok	değer	vermiştir.

D)	 Bilim	insanları	bugün	olduğu	gibi	geçmişte	de	yöneticiler	tarafından	çok	önemsenmiştir.

6. 
Siberhondrik	bozukluk;	kişinin	kendinde	var	olduğunu	düşündüğü	hastalıklar	hakkın-
da	 internet	ortamında	bilgi,	belge	ve	 tedavi	yöntemlerini	araştırarak	kendisine	 tanı-
koymaya	çalışması	ya	da	tedavi	etme	uğraşında	olması	durumudur.	Siberhondrik	bo-
zukluğu	olanlar;	acaba	gözümden	kaçan	bir	belge	ya	da	makale	var	mı	diye	günlerce,	
haftalarca	 tekrar	 tekrar	araştırır.	Hatta	ve	hatta	kendi	araştırmaları	neticesinde	 ilaç	
kullanmaya	başlarlar.	İşin	ehli	olmadan	yapılan	bu	müdahaleler	zamanla	ciddi	sağlık	
sorunlarına	yol	açar.

Bu	metinden	çıkarılabilecek	en	kapsamlı	yargı	aşağıdakilerin	hangisidir?

A)	 İnsan	sağlığıyla	ilgili	internetteki	bilgilerin	güvenilir	olmadığı	bilinerek	hareket	edilmelidir.

B)	 İnternetin	hayatın	her	alanına	girmesiyle	birlikte	yeni	bedensel	rahatsızlıklar	ortaya	çıkmıştır.

C)	 Uzman	olunmayan	konularda	yapılacak	uygulamalar	kişinin	kendisine	zarar	vermesine	yol	açabilir.

D)	 Sağlığın	bozulması	durumunda,	en	kısa	sürede	bir	sağlık	kuruluşuna	başvurulması	gerekir.

7 .	 Bir	toplumda	ahlakın	ilerlemesini,	düzelmesini	istiyor	musunuz?	O	toplumda	edebiyat,	sanat	merakı-
nı	uyandırmaya,	geliştirmeye	çalışın.	Çocuklara,	gençlere	şiirler,	hikâyeler,	romanlar	okutturun;	onları	
tiyatrolara,	sinemalara	gönderin.	O	hikâyelerin,	romanların,	oyunların	 insanlarıyla	tanışsınlar,	onların	
hayatlarını	hayallerinde	yaşasınlar,	öğrensinler;	onların	içlerini,	böylece	gerçekteki	insanları	da	daha	iyi	
anlarlar.	Çocuğunuz	büyüyünce	ne	olacaksa	olsun,	küçükken	siz	ona	edebiyatı	sevdirmeye	bakın;	ilim,	
bilgi	sonradan	gelecektir,	önce	çocuğun	insanlığını	kurmak,	hayalini	işletmek	gerekir.

Bu	metnin	anahtar	sözcükleri	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A)	 Ahlak,	toplum,	sanat	 B)	 Gençlik,	sinema,	edebiyat

C)	 Eğitim,	merak,	çocuk	 D)	 Birey,	toplum,	insanlık

Sosyal medyada bulunan içe-
rikler, bunlardan yararlananla-
rın tutumunu ve sosyal medya 
pazarlamasını biçimlendirmek-
tedir. İnsanlar, bir ürünü satın 
almaya karar verme noktasında 
sosyal medyadaki kullanıcı veya 
firma tarafından oluşturulmuş 
içeriklerden etkilenmektedir. 

***Verilen metin için “Sosyal 
Medyanın Tüketici Davranışları-
na Etkisi” başlığı uygundur.

Örnek

Anahtar sözcük, sözcük veya 

sözcük grubu şeklinde olabilir.

Uyarı

Anahtar sözcükler başlık için 

yardımcı olur.

İyi Haber
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ÜNİTE 3
TESTİ

PARAGRAFTA ANLAM 3
Maraton

Paragrafta Anlam - 2 (Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama) 
(1	ve	2.	soruları	aşağıdaki	paragrafa	göre	cevaplayınız.)

 

(I)	Kazakistan’ın	eski	başşehri	Almatı’nın	yaklaşık	50	km	doğusunda	

yer	alan	Esik	(Issık)	bölgesinde bir	kurganda	bulunan	Altın	Elbiseli	

Adam’ın	yanında	iki	satırlık	yazı	vardı.	(II)	Bugüne	kadar	bilinen	en	

eski	Türk	yazısı,	Orhun	Anıtlarındaki	yazılardı	ve	bunlar	günümüz-

den	on	dört	asır	geriye	uzanıyordu.	(III)	Oysa	Esik’teki	mezarda	bu-

lunan	bu	yazı	25	asırlık	bir	belgeydi.	(IV)	Sovyet	tarihçilerin	okuduğu	

26	 harflik	 yazının	 anlamı	 şudur:	 Tigin	 23’ünde	 öldü,	Esik	 halkının	

başı	sağ	olsun.

1. Bu	paragrafla	ilgili	olarak	yapılan	aşağıdaki	yorumlardan	hangisi	yanlıştır?

A)	 Karşılaştırmadan	yararlanılmıştır.	

B)	 Bilgilendirici	bir	metinden	alınmıştır.

C)	 5N1K	sorularının	cevabını	içermektedir.

D)	 Düşüncenin	yönünü	değiştiren	ifadeye	yer	verilmiştir.

2.	 Bu	paragraf	iki	parçaya	bölünmek	istenirse	kaç	numaralı	cümle	ilk	paragrafın	son	cümlesi	olur?

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

3.	 (I)	Şiir	kesinlikle	yok	edilemez.	(II)	Sadece	şairler	zaman	içinde	acıya,	çileye	uğramaktadır.	(III)	Oysaki	
şiir	hiçbir	zaman	çile	yaşayamaz.	(IV)	Şiir;	şairin	acılarına,	çilelerine	karşı	yücelmektedir.	(V)	İşte	bu	
zamanları	bir	araya,	bir	noktaya	getirmektedir	şair.

Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerin	hangisinden	itibaren	düşüncenin	yönü	değişmeye	baş-
lamıştır?	

A)	 II	 B)	 III	 C)	 IV	 D)	 V
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ÜNİTE3TESTİ
PARAGRAFTA ANLAM3

Maraton

Paragrafta Anlam - 2 (Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama) 

4. 

Kâğıdı öne katla
(vadi katlaması)

1.

2. Kâğıdı arkaya katla
(tepe katlaması)

3. Kat
(katlama) izini incele.

4. Makasla kes.

5. Ok yönünde katla.

6. Ok yönünde arkaya katla.

7. Ok yönünde katla ve aç.

9.

Kâğıdın arka yüzünü çevir.

10.

Kâğıdın üst kenarını aşağı
gelecek biçimde çevir.

8. Aynı katlamayı kâğıdın diğer katlarında, okun üzerinde belirtilen
çizgi sayısı kadar tekrarla.

Origami	katlamaları	tarif	edilirken	kullanılan	görseller	yukarıda	yer	almaktadır.

Kâğıttan	Uçak:	Bir	A4	kâğıdını	dikey	şekilde	masanın	üzerine	koyduktan	sonra	sağ	ve	sol	üst	köşe-
leri	ortadaki	hayalî	çizgide	birleştirecek	şekilde	öne	doğru	katlayın.	Üst	kısım	ile	bir	üçgen	oluşturun.	
Kâğıdın	konumunu	değiştirmeden	aynı	işlemi	bir	kez	daha	yapın.	Orta	çizgiden	ikişer	parmak	mesafe	
bırakacak	biçimde	sağ	ve	sol	tarafları	dışa	doğru	yeniden	katlayın.	Ve	işte	uçağınız	uçurmak	için	hazır.

	 Buna	göre	kâğıttan	uçak	yapılırken	numaralanmış	görsellerden	hangisi	kullanılmaz?

A)	 1	 B)	 2	 C)	 8	 D)	 10
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ÜNİTE 3
TESTİ

PARAGRAFTA ANLAM 3
Maraton

Paragrafta Anlam - 2 (Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama) 

5. 

Görselde	yapılış	aşamaları	verilen	kâğıt	bardağın	tarifinde	aşağıdaki	cümlelerin	han-
gisi	kullanılabilir?	

A)	 Kare	bir	kâğıdı,	kenarları	dikey	ve	yatay	düzleme	paralel	olacak	şekilde	masaya	koyun.

B)	 Gösterilen	parçayı	ok	yönünde	arkaya	katlayın.

C)	 Kâğıdınızı	tepe	katlaması	yaparak	ikiye	katlayın.

D)	 Üst	kenarı	aşağı	gelecek	biçimde	kâğıdınızı	çevirin.

6.	 (I)	Dergi	sözü	edilince	nedense	aklıma	hâlâ	ilkokul	dergilerim	gelir.	(II)	Küçük	bir	köyün	küçük	bir	oku-
lunda	okudum	ilkokulu.	 (III)	Dergi	deyip	 ilk	örnek	olarak	onları	gördüğümüz	 için	mi,	yoksa	üzerimde	
güzel	ve	olumlu	izler	bıraktıkları	 için	mi,	bilemiyorum.	(IV)	Hayatıma	giren	yüzlerce	dergiden	sadece	
Sınıf	Bilgisi	veya	Okul	Bilgisi	adını	taşıyanların	neden	özel	bir	yeri	vardır,	ben	de	anlayamıyorum.

Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	düşüncenin	akışını	bozmaktadır?

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

7.	 Okunacak	şeyin	ne	değerde	olduğunu	kitapsız,	gazetesiz	kaldığımız	zaman	çok	iyi	anlarız.	Hele	yal-
nızlıkta...	(I)	Mütareke	içinde	İngilizlerin	Malta’ya	sürdükleri	yurttaşların	pek	çoğu	gazetesizlik	ve	kitap-
sızlığı	yiyecek	ve	içeceksiz	kalmak	kadar	acı	bulmuşlardır.	(II)	Bir	an	kendinizi	tek	başınıza	bir	odaya	
kapatılmış	olarak	düşünün.	(III)	Biraz	ekmek	ve	su	bulduktan	sonra	ilk	arayacağınız	şey	dilinizden	anla-
yan	konuşacak	bir	insandır,	değil	mi?	(IV)	İçinde	yaşadığınız	cemiyetten	uzak	kalmanın	verdiği	manevi	
açlığınızın	giderilmesini	istemekten	daha	doğal	bir	şey	de	olamaz	zaten.

Bu	parça	iki	paragrafa	ayrılmak	istense	ikinci	paragraf	kaç	numaralı	cümleyle	başlar?

A)	 I	 B)	 II	 C)	 III	 D)	 IV
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ÜNİTE3TESTİ
PARAGRAFTA ANLAMMaraton

3 Paragrafta Anlam - 2 (Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama) 

8. 

Bu	kenarların	tüm	
katlarını	açın.

Katlı	duran	kenarları	
ortaya	katlayın.

Öteki	köşeyi	de	aynı	
şekilde	kaldırıp	içeri	
katlayın.

Kutu	hazır.

1 2

4

5 6

7

8

9

Karenin	bir	kenarını	
ortaya	katlayın.3

Görseldeki	yönergede	boş	bırakılan	yerler	aşağıda	şekillerle	gösterilen	ifadelerle	tamamla-
nacaktır.

♥	 Bu	kenarları	dik	konuma	getirin.	Açık	olan	köşelerden	birini	tutup	kaldırın	ve	içeri	katlayın.

■	 Kâğıdı	dikdörtgen	olacak	şekilde	katlayıp	açın.	Sonra	öteki	yönde	bir	kez	daha	dikdörtgen	
olacak	şekilde	katlayıp	açın.	Böylece	kâğıdın	üzerinde	“+”	şeklinde	bir	kat	izi	oluşacak.

●	 Onun	karşısındaki	kenarı	da	ortaya	katlayın.

▶	 Kâğıdı	dört	köşesinden	ortaya	katlayın.	Böylece	daha	küçük	boyda	bir	kare	elde	edeceksiniz.

Buna	göre	yönergelerde	numaralanmış	bölümlere	gelmesi	gereken	ifadeler	aşağıdaki-
lerin	hangisinde	doğru	belirtilmiştir?

1 2 4 7
A) ■ ▶ ♥ ●

B) ▶ ■ ● ♥

C) ■ ▶ ● ♥

D) ▶ ■ ♥ ●
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ÜNİTE 5 1TESTİ
HareketGÖRSEL, TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA

1. 

YAVRU BİR KUŞ BULUNCA NE YAPMALIYIM?
Yalnız, yardıma muhtaç, küçük, sevimli ve üşümüş... 

Böyle bir yavru kuş bulduğumuzda tam olarak ne yapmalıyız?

Tüysüz

Evet

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet Hayır Evet

Az tüylü Tüylenmiş Ebabil

Hayır

Kanaması ya da görünür
bir yarası var mı?

Görünüşü nasıl?

Yakınlarda görünür
bir yuva var mı?

Etrafta tehlikeli bir
durum var mı?

Yüksekçe bir yere götürüp
uçup uçmadığını kontrol edin.

Uçuyor mu?

Ebeveynleri iki saat içinde
yuvaya geldi mi?

Yavruyu yuvaya
koyun ve

uzaktan izleyin.

Bir veteriner hekime (Hayvan hastanesi, hayvanat
bahçesi de olabilir.) danışın.

Bir sepete yuva
yapın ve yavruyu

içine koyup bir
dala asın ve

uzaktan izleyin.

Tebrikler Uzmanlarla
iletişeme geçin.

Ebeveynlerini
sesini duyabile-
ceği çalılık gibi
güvenli bir yere
taşıyın ve evcil

hayvanları
oradan

uzaklaştırın.

Müdahale etme-
yin!  Ebeveynleri

yakınlardadır.
Kısa zamanda

dönecektir.

Tebrikler, ömrü-
nün çoğunu uça-
rak geçiren teh-
like altındaki bir
türü kurtardınız.

Gülümseyin, doğru
şeyi yaptınız.

Buna göre bir kuş yavrusu bulan birinin aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olmaz?

A)	 Yaralı	ise	onu	en	yakın	hayvan	hastanesine	götürmesi	

B)	 Yuvası	görünüyorsa	onu	yuvasına	koyup	bir	süre	izlemesi

C)	 Ebabil	görünümündeyse	uçup	uçmadığını	kontrol	etmesi

D)	 Tehlikeli	bir	durum	varsa	bir	yuva	yapıp	onu	evde	beslemesi
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Hareket GÖRSEL, TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA

2. Gotik	mimarinin	başlıca	eseri	katedraldir.	Bu	 tarz	Batı	Avrupa’da	özellikle	dinî	yapılarda	kullanılmış-
tır.	En	önemli	özelliği	sivriliktir.	Roma	mimarisindeki	yaygın	kubbeler	yerine	dilimli	kubbeler,	yuvarlak	
kemerler	yerine	sivri	ve	birbirini	kesen	kemerler	kullanılmıştır.	Dinî	yapılarda	aranan	diğer	bir	husus	
ise	büyüklük	ve	yücelik	hissinin	uyandırılmasıdır.	Pencerelerin	bol	olması,	camlarının	renkli	olması	ve	
çatılardaki	okumsu	kuleler	dikkati	çeken	diğer	özelliklerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gotik mimari örneği olduğu söylenebilir?

A) 

B) 

C) 

D) 
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ÜNİTE 5 1TESTİ
HareketGÖRSEL, TABLO VE GRAFİK YORUMLAMA

3. 2014-2018	yılları	arasında	Ankara	ilinde	yapılan	tiyatro	gösterisi	sayıları	aşağıdaki	tabloda	gösterilmiş-
tir.

Ankara İli Yıllara Göre Tiyatro Gösterileri

Yıllar Gösteri Sayısı

2014 3.426

2015 2.719

2016 3.036

2017 3.755

2018 3.335

Aşağıdakilerin hangisi bu tablodaki verilerin çizgi grafiği şeklinde gösterilmiş hâli olabilir?

A) 
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 B) 
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C) 
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4. AY’IN EVRELERİ
Yeni Ay 

Ay’ın	Güneş	ile	Dünya’nın	arasında	yer	aldığı	evredir.	Bu	evrede	Ay’ın	Dünya’dan	görülen	yüzü	Gü-
neş	ışığı	almaz	ve	Ay	karanlık	görünür.

İlk Dördün

Güneş,	Ay’ın	Dünya’dan	görülen	yüzünün	sağ	kısmını	aydınlatır.	Bu	evrede	Ay,	yarım	daire	biçimde	
görülür.

Dolunay 

Ay’ın	Dünya’dan	görülen	yüzünün	tamamı	Güneş	ışığı	alır.	Bu	evrede	Ay,	parlak	ve	daire	şeklinde	
görülür.

Son Dördün 

Ay’ın	Dünya’dan	görülen	yüzünün	sol	kısmı	aydınlanır.	Bu	evrede	Ay,	yarım	daire	biçiminde	görülür.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde Ay’ın evrelerini gösteren görseller sırasıyla doğru olarak 
belirtilmiştir?

Yeni Ay İlk Dördün Dolunay Son Dördün

A)

B)

C)

D)
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5. BARIŞ MANÇO DOĞUMUNUN 75. YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR

1943

1957
1958

1959

1962

1963

1964

1968

1969

1970

1972

1975

1978

1988

1999

Sanat yaşamı boyunca 200’den
fazla besteyle 12 altın ve bir

platin albüme imza attı.

Bazı Ödülleri
•  Devlet Sanatçısı Unvanı.
•  Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktor Unvanı
• Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü
•  Belçika Krallağı Leopolid II. Şövalyesi Nişanı
•  Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat
    Şövalyesi Unvanı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı
Barış Manço; doğumunun 75. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

2 Ocak’ta Üsküdar’da dünyaya geldi.

Amatör olarak müzikle ilgilenmeye başladı.

“Kafadarlar” adlı müzik grubunu kurdu.

Babasının vefatının ardından Galatasaray Lisesinden
ayrılarak eğitimini Şişli Terakid Lisesinde tamamladı.
İkinci grubu Harmoniler ile Galatasaray Lisesi
konferans salonunda ilk konserini verdi.

Harmoniler’in ilk 45’likleri yayımlandı.

Belçika Kraliyet Akademisinde resim, grafik ve
iç mimari eğitimi almaya başladı.

Fransızca dört parçadan oluşan mini albüm (EP) çıkardı.

Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı.

“Ağlama Değmez Hayat” isimli 45’liği 50 binin üstünde
satış yaparak Manço’ya ilk altın plağını kazandırdı.
Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitirdi ve
İstanbul’a döndü.

“Dağlar Dağlar” yayımlandı. Plak 700 binden fazla satarak
Manço’ya Platin Plak Ödülü getirdi. Moğollar grubuyla
birleşti ve grup Manchomongol adıyla yola devam etti.

“Kurtalan Ekspres” grubunu 1972’de kuran Manço,
“Ölüm Allah’ın Emri” ve “Gamzedeyim Deva Bulmam”
şarkılarının da yer aldığı plağı kaydeti.

“Baba Bizi Eversene” isimli filmde rol aldı.

Lale Çağlar ile evlendi, Doğukan ve Batıkan adlı iki
çocuğu oldu.

1988-1998 yılları arasında TRT 1’de “7’den 77’ye”
programını hazırlayıp sundu.

Kalp krizi nedeniyle 1 Şubat’ta vefat etti.

Bu görselden Barış Manço ile ilgili olarak,

I.	 Birden	çok	müzik	grubu	kurmuştur.

II.	 Yerli	ve	yabancı	birçok	ödül	almıştır.

III.	 Eğitiminin	bir	kısmını	yurt	dışında	tamamlamıştır.	

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)	 Yalnız	I	 B)	 Yalnız	II	 C)	 I	ve	II	 D)	 I,	II	ve	III
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1. 

Kuşlar koklasın diye açar ağaçlar çiçeklerini, insanlar meyve için sanır.
Ne kuş bilir ne insan, ağaçların bildiğini.

Tarlada ekin başında insanlar, hasat ederler zamanı. Tenimizi kavurur
sarı sıcak, yoksa gölgeleyen bir ağaç.

Döker yapraklarını ağaçlar, her yer sarıya boyanır. Hüzün mevsimidir
sonbahar, insana kendini sorgulatır. 

Biz giyeriz paltomuzu, montumuzu; ağaçlar da üşür mü dersin?
Ondan mı örtünür beyaz örtüsünü, sarınıp uyur mu geceler boyu?

Yukarıdaki görsellerden hangi mevsimle ilgili cümlede fiilimsi kullanılmamıştır?

A) İlkbahar  B) Yaz  C) Sonbahar  D) Kış

FİİLİMSİLER

FİİLİMSİ ÇEŞİTLERİ

1. Fiil kök veya gövdelerinden 
türetilir.
2. Fiiller gibi olumsuzluk eki 
(-ma/-me) alabilir.
3. Ek fiil alarak kip ekleriyle çe-
kimlenir.
4. Yan cümlecik (yan yargı) oluş-
turur.
5. Cümlede isim (ad), sıfat (ön 
ad) ve zarf (belirteç) görevlerin-
de bulunur.

Nedir?

1. İSİM-FİİL (MASTAR)

Fiil kök veya gövdelerine geti-

rilen “-ma, -ış, -mak” ekleriyle 

yapılan ve isim görevinde kulla-

nılan sözcüklerdir.

Nedir?

Fiilimsiler olumsuzluk eki alabilir.

“-me/-ma” eki almış bir kelime-

deki bu ekin olumsuzluk eki mi 

yoksa fiilimsi eki mi olduğuna 

karar veremiyorsan sözcüğe  bir 

“-me/-ma” da sen ekle. Eğer söz-

cük anlamlı oluyorsa ilk “-me/-

ma” eki isim-fiil ekidir, anlamsız 

oluyorsa olumsuzluk ekidir.

Unutma!

“Oturma odasında oturmak iste-

meyişini anlayamadım.” cümle-

sinde “oturma, oturmak ve iste-

meyişini” sözcükleri isim-fiildir.

Örnek
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2. Fiilimsiler; eylemlerden belirli eklerle türetilip 
ad, sıfat veya belirteç görevinde kullanılan 
sözcüklerdir. Adından da anlaşıldığı üzere fi-
ilimsiler, eyleme benzeyen ancak eylem gibi 
çekimlenemediği için eylem olmayan söz-
cüklerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
bir fiilimsiye yer verilmemiştir?

A) Kapının önünde onu görünce dizlerinin 
bağı çözüldü.

B) Yaşanılanları unutmak o kadar kolay değil.

C) Dükkânı açtığında içerinin darmadağın ol-
duğunu gördü.

D) Mavi bir cennet gibi önümüze serilmişti tüm 
deniz.

3. İsim-fiil ekleri “-ma/-me, -mak/-mek, -ış/-iş
-uş/-üş"tür. Bu ekler fiillere gelerek onları 
isim-fiil yapar. Örneğin “ağlama, yürümek, 
uçuş” sözcükleri aldıkları eklerle fiil özellikle-
rini yitirmiş ve isim-fiil olmuştur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
isim-fiil yoktur?

A) Okumak basit bir eylemden öte, bir sanattır.

B) Bu işler bitmeden kesinlikle buradan ayrıl-
mıyoruz.

C) Onun eve gelmesi tahmin ettiğimizden 
uzun sürer.

D) Çocuğun duvardan atlayışı dikkatimi çek-
mişti.

4. İsim-fiiller, genellikle isim görevinde kullanılır 
ancak bazı durumlarda bir ismin önüne gele-
rek o ismin sıfatı da olabilir.

 Aşağıdakilerden hangisinde bu durumu ör-
nekleyen bir isim-fiil kullanılmıştır?

A) Salonlarına asma tavan yaptırmayı düşü-
nüyorlarmış.

B) Böylesi bir günde gezmek hepimiz için çok 
iyi oldu.

C) Dersin bitmesini bekleyip ona birkaç soru 
sordum.

D) Çalar saatin çalmasıyla yataktan fırlamam 
bir oldu.

5. Bazı fiilimsiler, fiilimsi özelliğini yitirerek bir var-
lığa kalıcı ad olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uy-
gun bir örnek vardır?

A) Annem topladığı üzüm yapraklarından sar-
ma yaptı.

B) Arabanın görüntüsünden ne kadar pahalı 
olabileceği kestirilebiliyor.

C) Kar üstünde kaymaktan daha eğlenceli bir 
şey olamaz.

D) Çöple dolmuş bu dere yatağı, hastalığa se-
bep olmadan temizlenmeli.

6. Bu gürültü arasında beni kim duyar demeden
  I

 daha bu sabah gördüğüm kırmızı kazaklı  
                              II

 çocuğun ne de çabuk büyümüş  olduğunun
                                                        III

 şaşkınlığı içinde seslendim.
                             IV

Bu cümledeki numaralanmış  sözcüklerden 
hangisi fiilimsi değildir?

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

7. 
Sıfat-fiil, cümlede sıfat görevinde kulla-
nılabileceği gibi bir ismin yerine geçerek 
adlaşmış sıfat olarak da kullanılabilir. 
Örneğin “Yıkanan çamaşırları astı.” cüm-
lesindeki sıfat-fiil, sıfat görevindedir. “Yı-
kananları astı.” cümlesinde ise sıfat-fiil, 
adlaşmış sıfat görevindedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
sıfat-fiil, adlaşmış sıfat görevinde kullanıl-
mıştır?

A) Birkaç gün sonra çökmüş bir hâlde mahal-
leye geri döndü.

B) Atılacak adımları kararlaştırıp bir an önce 
işe koyulmalıyız.

C) Onlara darılan olmayınca gönül rahatlığıyla 
içeri girdiler.

D) Doğaya salınan yılkı atları yiyecek bulmak-
ta zorlanıyordu.

2. SIFAT-FİİL (ORTAÇ)

Fiil kök ve gövdelerine “-an, -ası, 

-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ek-

leri eklenerek sıfat göreviyle kul-

lanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.

Nedir?

“Tükenmez kalem, tanıdık insan, 
gezilecek yerler” ifadelerindeki 
“tükenmez, tanıdık ve gezilecek” 
sözcükleri fiil kök veya gövde-
lerinden türetilen ve isimlerin 
özelliğini bildirerek sıfat göreviy-
le kullanılan sıfat-fiillerdir.

Örnek

Sıfat-fiil eklerinin bir kısmı, kip 
eklerine benzer.

İkisini ayırt etmek için “-mez, -ar, 
-dik, -ecek ve -miş” ekleri yeri-
ne "-yor" (şimdiki zaman) veya 
“-meli” (gereklilik kipi) ekini ge-
tirilebiliyorsa ve bu eklerle de 
cümle anlamlıysa oradaki ek kip 
ekidir ve sözcük yüklemdir. İfade 
bu eklerle anlamsız oluyorsa o 
sözcük sıfat-fiildir.

“Sinemada patlamış mısır aldık.” 
cümlesindeki “patlamış” sözcü-
ğünde bulunan “-mış” eki yerine 
“-yor” eki getirildiğinde cümle 
anlamsız oluyor: “Sinemada pat-
lıyor mısır aldık.” Demek ki bu ek 
burada sıfat-fiil ekidir.

“Arabanın tekeri çakıllı yolda 
patlamış.” cümlesi için aynı 
yöntem uygulandığında cümle 
anlamlı oluyor: “Arabanın tekeri 
çakıllı yolda patlıyor.” Demek ki 
buradaki ek kip ekidir ve sözcük 
sıfat-fiil değildir.

Dikkat!
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1. 

1

0

2
3

4

5

6

7
8

9

Kalabalığa karışınca onu kimse fark etmemiş.

Aradığı gömleği sandığın dibinde
bulmuş.

Yolun karşısına geçmek için bir üstgeçit aradık.

Bu sorun da hal olduğuna 
göre eve gidebiliriz.

Köyden bizim için keçi boynuzu 
pekmezi getirmiş.

Hocanın aklına bir fikir gelmiş.

Erzurum’a hava yolu ile ulaşım 
sağlanabilir.

Kalemliğinden koyu yeşil kalemini çıkardı.

Yurt içinde geniş bir ağa 
sahipler.

Bazı alışkanlıkları terketmek 
zordur.

• Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine veya ses türemesine 
uğradığında bitişik yazılır. Anlam değişikliğine uğramayan sözcükler ayrı yazılır.

• Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, 
çift, iç, dış, sıra sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

• “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiilerin ilk kelime-
sinde herhangi bir ses olayı olursa bitişik, olmazsa ayrı yazılır.

Buna göre verilen görselde yazım yanlışı yapılmış cümleleri numaralandırmada kullanılan ra-
kamlarla aşağıdaki sayıların hangisi oluşturulabilir?

A) 5281 B) 1743 C) 2309 D) 6980

2. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya zılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ramazanda yemekler aşevinde dağıtıldı.

B) Sınıfça huzurevini ziyarete gitmiştik.

C) Buradan amcamınevini tarif ederim.

D) Kitabın basımevi kapağa yazılmamış.

1. Bağlaç olan “de/da” sözcük-

ten ayrı yazılır ve cümleye dâhil 

etme anlamı katar:

Toplantıya Ali de katılacak.

Sen de bizimle sinemaya gel.

2. Hâl eki olan “-de/-da” kendi-

sinden önceki sözcüğe bitişik ya-

zılır ve cümleye bulunma anlamı 

katar:

Kitabım evde kalmış.

Ankara’da birkaç işi varmış.

Unutma!

Hâl eki olan “-de/-da” cümleden 

çıkarıldığında cümlenin anlamı 

tamamen bozulur.

İpucu
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3. Ek durumundaki “-de” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç durumundaki “de” ise sözcükten ayrı 
yazılır. Ek durumundaki “-de”, ünsüz benzeşmesine uğrayarak “-te /-ta” şekline dönüşebilir ancak bağ-
laç olan “de” hiçbir zaman “te/ta” şekline dönüşmez.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Mutlu olalım, çok paramız olmasa da olur.

B) Balkonda unuttuğumuz için çiçek kurumuş.

C) Oraya gidip te onu görmeden dönmek var.

D) Misafirin yeri her zaman başımızın üstündedir.

4. Bağlaç olan “ki” her zaman ayrı yazılır. Ancak kalıplaşmış olan “sanki, illaki, mademki, belki, oysaki, 
halbuki, çünkü, meğerki” sözcüklerinde bitişik olarak yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bir de baktık ki koca salonda bizden başka kimse kalmamış.

B) Onu geride kaldı sanıyorduk meğer ki o bizi bile geçmiş.

C) Şehirde derdimize derman olacak birileri illaki bulunur.

D) Topladığı bitki köklerini kaynatıyor çünkü suları şifalı.

5. Soru eki “mi” hangi anlamıyla kullanılırsa kullanılsın ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son 
ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumla rına uyar.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yağmur yağdımı ortalığa mis gibi bir toprak kokusu yayılır.

B) Nehrin serin mi serin sularının şırıltısını dinleyerek uyumuş.

C) Ablasının elinden kurtulan çocuk birden yola çıkmasın mı!

D) Geçen hafta kargoya verdiğim dergi elinize ulaştı mı acaba?

6. ♦ Hepimiz dokuz buçukta okulun kapısında olacağız.

♦ Sanatçının “Çeyrek Asır” adlı albümü 1 milyon adet satmış.

♦ Erdem’le birer tabure de biz alıp İhsan amcanın masasına oturduk.

Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarının hangisinin bir örneği yoktur?

A) Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

B) Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

C) Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır.

D) Kolay okunabilmesi amacıyla sayılardaki bin, milyar gibi sözleri harfle yazılabilir.

1. Sıfat yapan “-ki” eki sözcüğe 

bitişik yazılır:

Kitaptaki cümlelerin altını çiz-

dim.

Yarınki toplantıya sen de katıla-

cak mısın?

2. İlgi zamiri olan “-ki” sözcüğe 

bitişik yazılır:

Benim silgim yok, seninkini kul-

lanabilir miyim?

3. Bağlaç olan “ki” sözcükten 

ayrı yazılır:

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin 

temeli.

Yağmur yağmadı ki barajlar dol-

sun.

Unutma!
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1.  

NOKTA

Art arda sıralandık-
ları için virgülle veya 
kısa çizgiyle ayrılan 

rakamlardan yalnızca 
sonuncu rakamdan 
sonra nokta konur.

Sayılardan sonra sıra 
bildirmek için nokta 

konur.

Bazı kısaltmaların 
sonuna nokta konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kurallardan herhangi birine örnek olabilecek bir kulla-
nım yoktur?

A) Banka kuyruğunda bekleyen 3, 4 ve 5. sıradaki kişiler fiş almamıştı.

B) Sol tarafta sondan 3. apartmana yeni taşınan kiracılar çok iyi insanlardı.

C) Bölgenin bitki örtüsü, boyu 120 cm’yi geçmeyen bu otlardan oluşuyor.

D) Tahlil sonuçlarını Dr. Esra Hanım inceleyerek bir rapor hazırlayacakmış.

2. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin ve kelime gruplarının arasına virgül konur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, verilen göreviyle kullanılmıştır?

A) Gözlüğünü, kalemini, çayını ve bulmacasını alıp balkona çıktı.

B) Akşam, yine akşam, yine akşam, bir sırma kemerdir suya baksam.

C) Durduk, bekledik, düşündük ki aydınlığa nasıl çıkar yarınlarımız diye.

D) Miraç, çevresine karşı duyarlı ve hemen herkesle anlaşabilen bir çocuktu.

3. İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Buna göre aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisine noktalı virgül getirilemez?

A) Beklentiler( ) insanı bir süre sonra yorar, insana huzursuzluk vermeye başlar.

B) Çocuk( ) marketteki ürünleri süzdükten sonra ne istediğine karar verdi.

C) Zaman( ) hızla akıp gider, dinlemez asla ne bir dur ne de bir durak.

D) Oyuncaklar( ) bebeklerin ruhsal, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamalıdır.

NOKTA ( . )

1. Bazı kısaltmaların sonuna ko-

nur.

2. Sayılardan sonra sıra bildir-

mek için konur.

3. Arka arkaya sıralandıkları için 

virgülle  veya  çizgiyle  ayrılan  

rakamlardan yalnızca sonuncu 

rakamdan sonra nokta konur.

4. Tarihlerin yazılışında gün, ay 

ve yılı gösteren sayıları birbirin-

den ayırmak için konur.

5. Saat ve dakika gösteren sa-

yıları birbirinden ayırmak için 

konur.

6. Kitap, dergi vb.nin künyeleri-

nin sonuna konur.

7. Dört ve dörtten çok rakamlı 

sayılar sondan sayılmak üzere 

üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve 

araya nokta konur.

8. Genel ağ adreslerinde kulla-

nılır.

Nedir?
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4. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta getirilebilir?

A) Ufukta güneş ışıkları, havada bir yağmur kokusu

B) Kim ne derse desin dönmem bildiğim yoldan

C) Sevmiyorum saçlarında ıslanmamış baharı

D) Hiçbir şeyin eski günlerimizdeki tadı yok artık

5.  

KESME
İŞARETİ

Belirli bir tarih bildiren 
ay ve gün adlarına 

gelen ekleri ayırmak için 
konur.

Kısaltmalara
getirilen ekleri 
ayırmak için 

konur.

Sayılara getirilen
ekleri ayırmak

için konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi verilen kuralların herhangi birini örneklemez?

A) Biletini bu defa THY’den aldığını söylemişti.

B) Kardeşim 1’den 10’a kadar saymayı biliyor.

C) Okuduğum kitabı Oğuzhan’a verecektim.

D) Proje teslim tarihi 17 Haziran’a ertelenmiş.

6. Peri ( ) Pinokyo( )ya ( )Sakın bana yalan söyleme( ) yoksa seni cezalandırırım( )( ) demiş.

Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi 
getirilmelidir?

A) (:) (’) (“) (”) (.) (!)

B) (:) (-) (;) (!) (“) (.)

C) (,) (’) (“) (,) (.) (”)

D) (,) (-) (:) (“) (”) (,)

1. Soru eki veya sözü içeren cüm-

le veya sözlerin sonuna konur.

2. Soru bildiren ancak soru eki 

veya sözü içermeyen cümlelerin 

sonuna konur.

3. Bilinmeyen, kesin olmayan 

veya şüpheyle karşılanan yer, 

tarih vb. durumlar için kullanılır.

Nedir?

SORU İŞARETİ ( ? )

KESME İŞARETİ

1. Özel adlara getirilen iyelik, 
durum ve bildirme ekleri kesme 
işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Sava-
şı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin

Nedir?

Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki 
olan özel ada, bu ek dışında 
başka bir iyelik eki getirildiğin-
de kesme işareti konmaz: Boğaz 
Köprümüzün güzelliği, Amik 
Ovamızın vb.

Uyarı
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1 2 3 4 5 6 7
D C A D A D D
8 9 10 11 12 13
D D B C A B
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1. ÜNİTE: Sözcükte Anlam

1 2 3 4
C B B D
5 6 7 8
B B B C

Maraton Testi 3

Paragrafta Anlam-2 (Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama)

1 2 3 4 5 6 7 8
A D C D C A C B
9 10 11 12 13 14 15 16
D C B

Maraton Testi 1

2. ÜNİTE: Cümlede Anlam

1 2 3 4
D C A B
5 6 7
D C A

Hareket Testi 1

3. ÜNİTE: Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam-1 (Ana düşünce, Başlık, Konu, Yardımcı Düşünce, 
Şiirde Ana Duygu)

1 2 3 4 5
D D B A D

Hareket Testi 1

5. ÜNİTE: Görsel, Tablo ve Grafik Yorumlama

1 2 3 4 5
A C C B A
6
C

Hareket Testi 1

12. ÜNİTE: Yazım Kuralları

1 2 3 4 5
C A B A C
6
C

Hareket Testi 1

13. ÜNİTE: Noktalama İşaretleri

1 2 3 4
C D B A
5 6 7
A D C

Hareket Testi 2

7. ÜNİTE: Fiilimsiler
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