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1. Bir öğrenci akıllı telefonuna deyim bulmaca oyunu indirmiştir. Oyunda amaç, verilen küçük resimlerden 
hareketle istenen deyimi bulmaktır. Karışık olarak verilen harflerden yararlanılarak bulunan deyim ku-
tucuklara yazılacaktır. İpucu butonuna basıldığında deyimin anlamı görüntülenebilmektedir. Aşağıda 
öğrencinin bulmaya çalıştığı dört deyim verilmiştir ve hepsinde de ipucundan yararlanmıştır.

Yukarıdaki küçük resimlerle anlatılmak istenen nedir?

6P KAZAN HARF AL-1P İPUCU-4P

I M N S Ş A Y E
P A T N S İ L İ
C E K Ö T E R A x

6P KAZAN HARF AL-1P İPUCU-4P

M K K I V E E L
I D V Y E C E L
P Y L R I Y A A x

6P KAZAN HARF AL-1P İPUCU-4P

A M V P G E K E
S L İ K D T C Ö
D Ç S A M U Ö D x

6P KAZAN HARF AL-1P İPUCU-4P

M T E Ü Ç M K A
T İ K S F E Ş L
Y İ S Ü D G D M x

Yukarıdaki küçük resimlerle anlatılmak istenen nedir?

Yukarıdaki küçük resimlerle anlatılmak istenen nedir?

Yukarıdaki küçük resimlerle anlatılmak istenen nedir?

Buna göre,

I. Yakalayıp sıkıştırmak 

II. Yakalanmak

III. Gerçek niyeti ve niteliği ortaya çıkmak

IV. Alay etmek, eğlenmek

ipuçlarından hangisi bu deyimlerden herhangi biriyle ilgili değildir?

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

Yansıma sözcükler, doğadaki 

seslerin taklit edilmesiyle oluşan 

sözcüklerdir.

Nedir?
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2. 
EŞ
ANLAM

SİYAH

KARA

UZUN

KISA

İNCE

ZAYIF

YENİ

ESKİ

ZIT
ANLAM

ZIT
ANLAM

EŞ
ANLAM

 Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Zıt anlamlı sözcükler  ise birbirinin 
yerine kullanıldığında cümlenin anlamı tam tersi yönde değişir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tablodaki sözcükler birbirinin yerine kullanıldığında 
verilen açıklamaya uygun bir örnek oluşmaz?

A) Dünyanın üzerinde kara bulutlar dolanıyor sanki.

B) Oyuna başlarkenki kurada en uzun çöpü ben çektim.

C) İki dolabın arasından geçebilecek kadar ince bir çocuktu.

D) Yeni kitapların kokusunu içime çekmekten hoşlanırım.

3. Aşağıdaki cümlelerde yargı bildiren sözcüklerin hangisi diğerleriyle yakın anlamlı değildir?

A) Verdiğimiz öğütlerin hiçbirini umursamadı.

B) Odanı topla dememe rağmen aldırış etmedi.

C) Biz senin değerini zamanında anlayamamışız.

D) Sadece kendi işine bakar, paraya önem vermezdi.

4. Ülkemizde çizgi film sektörü emekleme döneminde. Bu alanda hem devletin hem özel sektörün

  I

ciddi teşvikte bulunması ve yatırım yapması gerekiyor ki dünyadaki animasyon sektörünün 

  II III

yanına yaklaşabilelim.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

      I           II       III     

A) Gerçek  Mecaz Terim 

B) Terim  Mecaz Gerçek 

C) Mecaz Gerçek Terim

D) Gerçek  Gerçek Mecaz

“Bu gece tıkırtılar yüzünden uyu-

yamadım.” cümlesindeki “tıkırtı” 

sözcüğü yansıma bir sözcüktür. 

Doğada veya çevremizde sık-

ça duyduğumuz “tık” sesinden 

meydana gelmiştir.

Örnek
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5. Günümüz insanı teknoloji ve bilim çağının ağına takıldığı için iletişim durağan ve kopuk olmaktadır. 
Dolayısıyla insani ilişkiler zayıflamakta, insanlar birbirinden uzaklaşmakta, insan herkesi yabancı gibi 
görmektedir. Bunun sonucunda da birbirini anlamayan, sevgisiz, saygısız ve hoşgörüsüz bir dünya 
oluşturmaktadır.

Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları şunlardır:

1. Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit.

2. Aileden, çevreden olmayan kimse.

3. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

4. İki şey arasında karşılıklı bağ.

Bu sözcüklere göre bir bulmaca hazırlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki bulmacalardan hangi-
sini hazırlamış olabilir?

A)  B) 

C)  D) 

“Parıltı, ışıltı, ötmek” sözcükleri-

ni yansıma sözcük olarak alama-

yız. Çünkü bu sözcükler doğada 

duyduğumuz seslerden türeme-

miştir. Doğada “par, ış, öt” gibi 

sesler duymayız.

Uyarı
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6. Türkçe dersinde yapılacak bir etkinlikte öğretmen aşağıdaki soruları öğrencilere dağıtmış ve 
öğrencilerden cevapları kutulara yazmalarını istemiştir. Oyunu, doğru cevap sayısı en fazla olan 
öğrencinin kazanacağını belirtmiştir.

1. “Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.” cümlesindeki mecaz anlamlı sözcük hangisidir?

2. “Hafta sonu gideceğimiz oyun iki perdelikmiş.” cümlesindeki terim anlamlı sözcük hangisidir?

3. “Rüyamda iyi bir liseye gittiğimi gördüm.” cümlesindeki soyut anlamlı sözcük hangisidir?

4. “İyi niyetini anlayabiliyorum.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı nedir?

5. “Düğününe yüz kişi gelmiş.” cümlesindeki eş sesli sözcük hangisidir?

Sınıftaki bazı öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekildedir:

Öğrenci 1. Cevap 2. Cevap 3. Cevap 4. Cevap 5. Cevap

Ahmet Tatlı Perde Rüya Kötü Kişi

Yavuz Söz Perde Rüya Tehlikeli Yüz

Fatih Tatlı Oyun Lise Tehlikeli Yüz

Kemal Söz Oyun Lise Kötü Kişi

Buna göre hangi öğrenci oyunu kazanmış olabilir?

A) Ahmet B) Yavuz C) Fatih D) Kemal

7. (I) Yazar, bu eserinde köyden kente göç etmiş bir ailenin yaşadıklarını anlatır. (II) Bunu anlatırken 
toplumda aynı sorunları yaşayan insanların hayat mücadelesine ışık tutar. (III) Romanın başlarında 
fazla betimlemelerden kaynaklı duraksamalar yaşansa da akıcı üslûp, romanı bir solukta okunası kıl-
maktadır. (IV) Bitirdikten sonra etkisinden uzun süre çıkamadığım bu muhteşem başyapıtı herkesin 
okumasını öneririm.

Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) I. cümledeki sözcük sesteştir.

B) II. cümledeki sözcük soyuttur.

C) III. cümledeki sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.

D) IV. cümledeki sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır.

8. Benzetme ilgisi olmaksızın bir kavramın, başka bir kavram ile karşılanmasına “ad aktarması” denir. 
Örneğin “Sobayı yakıp üstünde ekmek kızarttı.” cümlesinde aslında yakılan soba değil içindeki odun, 
kömür vb. yakacaklardır. Bu cümlede soba, yakacak yerine kullanılarak ad aktarması yapılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?

A) Kardeşi çok cesur bir çocuktu.

B) Kışların burada sert geçtiği biliniyordu.

C) Ayağını çıkarmadan lütfen içeri girme!

D) Bir yıldızı daha son yolculuğuna uğurladık.

İkilemeler; anlamı pekiştirmek, 

güzelleştirmek, çeşitli anlam il-

gileri kurmak için oluşturulmuş 

söz gruplarıdır. İkilemeler farklı 

yollarla yapılır.

Nedir?
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1. 

Şiir, hayatın köpüğüdür. Çağın, hayatın, 
bütün bilgilerin… Şiir için hayat deneyimi 
gerek; düşünce, iletişim gerek, her şeye 
uzanmak gerek.

Cemal Süreya

Bu metindeki altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şiir, şairin en etkili iletişim aracıdır.

B) Şiir hayatın güncelidir, güncel olan şiire yansır.

C) Şiir yaşantılar sonucunda ortaya çıkan bir üründür.

D) Şiir insanın anlık iç döküşüdür, bir süre sonra unutulur.

2. İyilik yapar gibi görünmeyin; iyilik yapın, görünmeyin.

Bu sözü söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hassas bir yönü vardır.

B) Gösteriş yapılmasına karşıdır.

C) İnsanlara akıl vermekten kaçınır.

D) İyiliğin gizli yapılması gerektiğini düşünmektedir.

3. Nesnel sonuçlardan hareketle öznel sonuçlara ulaşmaya "çıkarım" denir. Çıkarım cümleleri ise bazı 
durumlardan hareketle ortaya çıkabilecek durumların belirtildiği cümlelerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarım cümlesidir?

A) Gördüğümüz kadarıyla eserde atasözü ve deyimlere yer verilmiş.

B) Genç yazarlardan tek beklentimiz; kimseye imrenmesinler, özgün olsunlar.

C) Yazarın dili o kadar büyülü ki okuyucunun bu büyüye kapılmaması işten bile değil.

D) Kitap bu kadar çok baskı yaptığına göre kaliteli okuyucu sayısı bir hayli fazla demektir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusu değildir?

A) Aşırı kalabalık spor salonlarında spor yapmak kimseyi mutlu etmez.

B) Spora başlarken vücudunuza çok yüklenmeyin, ani hareketlerden kaçının.

C) Pişmanlık yaşamamak adına spor yapacağınız yerleri iyi düşünerek planlayın.

D) Dış mekânlar için doğa ile iç içe, iç mekânlar için de kalabalık olmayan yerleri tercih edin.

Yakın Anlamlı Cümleler

İfade ettikleri anlamın birbirine 

yakın olduğu cümlelerdir.

Nedir?

Yakın anlamlı cümlelerde konu 

ve ana düşünce değişmez; keli-

meler, kelime sayıları ve ifadeler 

değişebilir.

Uyarı

“Kıyıyı gözden kaybetmeye ce-

saret edemeyen insan yeni ok-

yanuslar keşfedemez.”

“Eğer başarıya ulaşmak istiyor-

sak risk almalıyız.” 

Bu iki cümle anlam bakımından 

birbirine çok yakındır.

Örnek
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5. 
YAKINMA
(ŞİKÂYET) SİTEM

Bir durumdan duyulan
rahatsızlığın

kırmadan kişinin
kendisine iletildiği

cümlelerdir.

PİŞMANLIK

Yapılan bir işten
duyulan üzüntüyü

ifade eden
cümlelerdir.

HAYIFLANMA

Yapılmayan, elden
kaçan bir durum

için duyulan
üzüntüyü ifade

eden cümlelerdir.

Bir durumdan duyulan
rahatsızlığın bir başka

kişiye açıkça ifade
edildiği cümlelerdir.

Örnek Cümleler Duygu
Keşke yemeği dolaba koymayı unutmasaydım. Pişmanlık
Bir kez de ben aramadan kendiliğinden arasan! Sitem
Eşyalarımı alırken izin istemeyi öğrenemedin gitti. Yakınma
Gençken kıymetini bilemedik hayatın. Hayıflanma

Verilen bilgilere göre tabloda hangi duygu ile ilgili örnek cümle yanlış verilmiştir?

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

6. Sitem cümlelerinde duyulan hoşnutsuzluk, rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. Bu cümlelerde kişinin 
kendisine değer verilmediği anlamı ön plandadır. Yakınma cümlelerinde ise bu hoşnutsuzluk ve rahat-
sızlık ortalığa söylenir. Kişi, kendisinin mağdur edildiğini düşünür.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümleler anlamlarına göre gruplandığında hangisi dışarıda kalır?

A) Şirkette bütün ayak işlerini bana yaptırmaya çalışıyorlar.

B) Yıllar sonra atanmışım, arayıp bir tebrik etmeni beklerdim.

C) Yıllarca dertlerine ortak oldum, şimdi hatırımı bile sormuyorsun.

D) Şuraya kadar gelmişsin de bize uğramamışsın, hiç mi hatırımız yok?

7. (I) Ufak tefek, akıllı, sabırlı, çalışkan, sessiz, çilekeş bir kadındı. (II) İlk çocuğu Hayriye dokuz aylıkken 
babam askere gitmiş. (III) Üstelik bir yıl sonra babamın hayatını kaybettiği dedikodusu çıkmış. (IV) 
Ninem, anneme dilerse başkasıyla evlenebileceğini söylemiş. (V) Fakat o, dikiş dikerek kırık bir umutla 
yolunu beklemiş kocasının.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?

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

8. Nasıl mikroskobun yardımı olmadan mikrobu göremiyorsak sanat ve bilimin yardımı olmadan da top-
lumsal, politik, tarihsel gerçekleri göremeyiz.

Düşüncelerini bu şekilde dile getiren biri konuşmasını aşağıdaki ifadelerin hangisiyle sürdürür-
se kendisiyle çelişmiş olur?

A) Bakıldığı zaman toplumun bütün kişileri, bütün sorunları, durumları, yerleri görünmeli onlarda.

B) Okurun bakıp bakıp yalın gözle göremediklerini yazar olarak ben gösterebilmeliyim.

C) Onlar gerçeği yansıttığı ölçüde hem bilim hem de sanat olur, yoksa kimse için bir anlam ifade et-
mez. 

D) Hepsi de hayallerden beslenir, hayal gücünün kudretine bağlıdır ilerlemesi, geçmiş ve bugün yoktur 
onlar için.

Yakınma Cümleleri

Bir durumdan veya bir kişinin 

davranışından hoşnut olunmadı-

ğını bildiren cümlelere yakınma 

cümleleri denir.

Nedir?

Yakınma cümlelerinde bir kişiyi 

veya durumu başkasına şikâyet 

etme anlamı vardır.

Uyarı

“Öğrenciler verdiğim görevleri 

zamanında yapmıyor.” cümle-

sinde öğrencilerin bir davranışın-

dan duyulan rahatsızlık dile ge-

tirilmiştir. Bu cümlede yakınma 

söz konusudur.

Örnek

Yakınma cümleleri ile sitem 

cümleleri birbirine karıştırılma-

malıdır. Sitemde bir davranıştan 

duyulan üzüntü, davranışın sahi-

bi ile paylaşılır.

Dikkat!
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2
9. 

Avuç kadar ekmekle doydu mu karnın?

Hani o yorulmadan çalıştığımız senelerimiz?

1

2

3

4 Düğüne bizi de davet eder elbet.

Peki, istediğini yapabilirsin.

Numaralanmış cümlelere hâkim olan duygular aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

1. Cümle 2. Cümle 3. Cümle 4. Cümle

A) Küçümseme Yadsıma Beğeni Gerçekleşmemiş 
beklenti

B) Küçümseme Özlem Beklenti Onay

C) Azımsama Özlem Onay Beklenti

D) Azımsama Yakınma Özlem Beğeni

10. Aşağıdaki söz öbekleri kullanıldıkları durumlar bakımından gruplandığında hangisi dışarıda ka-
lır?

A) Lafla peynir gemisi yürümez.

B) Halebi oradaysa arşın burada. 

C) Sözle pilav pişerse deniz kadar yağı da benden.

D) Kısmetse gelir Hint'ten, Yemen'den; kısmet değilse ne gelir elden?

11. Türkçede bazı söz öbekleri kalıplaşarak belli bir durumu karşılamak için kullanıldığı hâlde deyim niteliği 
kazanamamıştır. Bu durumdaki söz öbeklerine "kalıp ifadeler" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıp ifade açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Söylenmesi gereken her şeyi söylemişsin, ağzına sağlık.

B) Önemli değil, biz de başka zaman uğrarız, zararı yok.

C) Vay canına, sınavdan geçer not aldığıma çok şaşırdım.

D) İhtiyar adam o kapı senin bu kapı benim, akşamı eder. 

12. Yurt dışında birçok havalimanında bir süredir yolcuların kullanımına sunulan uyku kabinleri İstanbul 
Havalimanı’nda da yerlerini aldı.

Bu cümleden uyku kabinleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Birçok havalimanında bulunmaktadır.

B) Türkiye’de başlayan yeni bir uygulamadır.

C) İstanbul’daki yolcular kullanmaya başlamıştır.

D) Uygulama yurt dışında daha önce hayata geçmiştir.

Özlem Cümleleri

Bir kişiyi, bir şeyi görme, ona 

kavuşma isteği duymaya özlem 

denir.

Nedir?

Özlem duygusunu hatıralar bes-

ler. Bu nedenle özlem cümlele-

rinde geçmişle ve yaşantılarla 

ilgi kurulur.

Uyarı

“Şimdi üniversite yıllarındaki 

dostlarımla olsaydım.” cümle-

sinde eski dostlara duyulan öz-

lem dile getirilmiştir.

Örnek

Özlemde, geçmişte yaşanan an-

ların aynısını veya benzerini ye-

niden yaşama isteği vardır.

Dikkat!
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13. 
Dünya döner bir gün daha
Yeryüzünde aşk durdukça
Gece erken inse bile korkma
O hep seninle kaldıkça
Dünya döner tek bir yana
Doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm tekrar sana
Sönmek için yana yana

Yüksek Sadakat

 Bu şiirle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Sebep-sonuç ilişkisi içeren cümle vardır. B) Amaç-sonuç ilişkisi içeren cümle vardır.

C) Koşul cümlesine yer verilmiştir. D) Örtülü anlama yer verilmiştir.

14. Aşağıdaki metinlerin hangisinde atasözü, örnek verilen duruma uygun değildir?

A) Önce bir bakkal dükkânı açmak istediğini söyledi. Dükkânı buldu, anlaşmaları yapıp malları satın 
aldı ve dükkânı doldurdu. Bir süre sonra bu işin kendine uygun olmadığını düşünüp dükkânı cüzi bir 
miktara devretti. Bir süre işsiz gezerken elindeki parayı da tüketti. Öyle böyle derken bir türlü bir iş 
tutamadı. Atalarımız boşa dememişler yuvarlanan taş yosun tutmaz, diye.

B) Sabahtan beri uğraşıyordum ama bir türlü işleri bitirememiştim. Daha yapacak o kadar çok iş vardı 
ki hepsini bir günde bitirmem mümkün değildi. Neyse ki komşumuz Zeynep Hanım imdadıma yetiş-
ti. Sağ olsun, bana çok yardımcı oldu da işleri bitiriverdik. Atalarımız boşa dememişler el eli yıkar, 
el de yüzü yıkar, diye.

C) O günün sabahı tüm hazırlıklar tamamdı. Kahvaltı sofrası özenle hazırlanmış, öğlene yenecek ye-
mekler bile ocaklarda pişirilmeye bırakılmıştı. Nazmi Beylerin evinde bir koşturmaca, bir telâş... 
Derken kapı ardı ardına çalındı. Gelen eş dost, akraba sayesinde düğünleri düğün olmuştu bile. 
Atalarımız boşa dememişler ağaç yaprağıyla gürler, diye.

D) Su azalmış, köylü ekinlerine yetecek kadar suyu bulamaz olmuştu. Bundan çobanı sorumlu tuttular, 
hayvanlara su içirme, diye ona kızdılar. Çoban hayvanlara başka yerden su içirdi ama su yine de 
çoğalmadı. Sonunda anlaşıldı ki sular toprağın altındaki obruğa doluyor, yeryüzüne çıkamıyordu. 
Böylece çobanın masumiyeti de ispatlanmış oldu. Atalarımız boşa dememişler yanlış hesap Bağ-
dat’tan döner diye.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce yönüyle diğerleriyle çelişmektedir?

A) Yazar ile karakterleri iç içe olmalıdır ki ortaya bir eser çıkabilsin.

B) Yazarından izler taşıyan bir roman, yazı olmanın ötesine geçemez.

C) Romanlarımdaki karakterler benim gibi düşünür, bir ayna vazifesi görürler.

D) Yazar, kişilerinin pabucunu giymeden romanın bir bölümünü bile yazamaz.

16. "Yolcu taşımacılığında kullanılan hiçbir araç, uçak kadar hızlı değildir." cümlesinden aşağıdakilerden 
hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A) Her araçla az veya çok yolcu taşınabilir.

B) Yolcu uçaklarından daha hızlı araç yoktur.

C) İnsanlar en çok uçakla seyahat etmektedir.

D) Uçaktan başka yolcu taşıyan araçlar da vardır.

Cümleden Çıkarılabilecek 
Kesin Yargı

Bu tür sorularda verilenlerin dışı-

na çıkılmaz, verilenlerden hare-

ketle bir yargıya ulaşılır.

Nedir?

Cümleye yorum katmadan sa-

dece var olan ifadelerden  çıka-

rılabilecek en kesin yargı bulun-

malıdır.

Uyarı

“Yumurta en sık tükettiğimiz 

yiyeceklerden biridir.” cümle-

sinden “Başka sık tükettiğimiz 

gıdalar da vardır.” ifadesine ke-

sin olarak ulaşırız. Ancak “En sık 

tükettiğimiz gıda yumurtadır.” 

ifadesine ulaşamayız.

Örnek
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1. 

Fosil	yakıtlı	araçlarda	motor	dışında	aracı	hareket	ettirmek	 için	gerekli	olan	yüzlerce	parça	bulunur.	
Yakıttan	elde	edilen	enerji,	tekerleklere	gidene	kadar	çeşitli	aktarımlar	nedeniyle	azalır.	Bu	yüzden	de	
fosil	yakıtlı	en	iyi	motorlar	bile	%50’nin	altında	verimle	çalışır.	Elektrikli	araçlardaysa	batarya	ve	motor	
dışında	neredeyse	herhangi	bir	parça	bulunmaz.	Bu	nedenle	çok	az	aktarım	kaybı	söz	konusudur	ve	
verimlilik	 oldukça	 yüksektir.	Elektrikli	 arabalar	 ortalama	%80	 verimle	 çalışır	 ve	 fosil	 yakıtlı	 araçların	
neredeyse	iki	katı	verime	sahiptir.

Bu	metin	aşağıdaki	sorulardan	hangisine	cevap	olarak	yazılmıştır?

A)	 Fosil	yakıtlı	araçlar	nasıl	çalışır?

B)	 Elektrikli	arabalar	nasıl	hareket	eder?

C)	 Elektrikli	arabalar	neden	daha	verimlidir?

D)	 Fosil	yakıtlı	araçlarda	hangi	parçalar	bulunur?

2. Bakış	açımı,	beğenimi	kavramlar,	kuramlar,	kalıplar	değil;	bunca	yıllık	okumalarım,	karşılaştırmalarım,	
deneylerim	oluşturmuştur.	Örneğin	ilk	kez	karşılaştığım	bir	şiir	ya	da	şair	karşısında	bir	değerlendirme	
yapmada,	 bir	 yargıya	 varmada	beni	 yönlendirecek	 şey;	 daha	önce	okuduğum	binlerce,	 on	binlerce	
şiirdir,	şiir	kitabıdır;	onlardan	süze	süze	edindiğim	beğenidir.	Bu	beğeninin	özü	kesin	sözcüklerle	tanım-
lanamaz	ancak	genel,	ortak	yargılarla	bir	de	zamanla	doğrulanabilir.

Aşağıdaki	yargılardan	hangisi	bu	parçadaki	düşüncelerle	aynı	doğrultudadır?

A)	 Sanatçılar;	bir	eseri	beğenip	beğenmediklerini	tartarken	birtakım	teorik	bilgileri	değil,	yaşantıların-
dan	ve	okumalarından	elde	ettikleri	edebî	ölçüleri	kullanırlar.

B)	 Sanatçıların	bakış	açılarını	şekillendiren	şey,	okudukları	ve	tecrübelerinden	öte	bu	alanda	aldıkları	
kuram	ve	kavram	eğitimleridir.

C)	 Sanatçının	bir	işte	başarılı	olup	olmadığını	öğrenmek	için	okuduklarını	ne	kadar	iyi	süzdüğüne	bak-
mak	gerekir,	süzdüklerini	iyi	yansıtan	sanatçı	başarılıdır.

D)	 Sanatçılar,	her	ne	kadar	kavramlar	ve	kuramlara	hâkim	olsalar	da	edebî	kalıplardan	çıkmamaya	
çalışsalar	da	yaşadıkları	toplumdan	etkilenirler.

Düşünceyi Geliştirme Yolları

1. Tanımlama: “Bu nedir?” soru-
suna cevap vermektir.
2. Karşılaştırma: Bir olay, durum 
veya kavramın benzer veya farklı 
yönlerinin kıyaslanmasıdır.
3. Örnekleme: Bir fikri veya ko-
nuyu somutlaştırmak için kulla-
nılır.
4. Tanık Gösterme: Düşünceyi 
kanıtlayabilmek için önemli bi-
rinin adı ile birlikte konuyla ilgili 
sözünün verilmesidir.
5. Sayısal Verilerden Yararlan-
ma: Düşünceyi daha kalıcı ve et-
kili hâle getirmek için sayılar ve 
sonuçlardan yararlanılmasıdır.
6. Benzetme: Bir özellik bakımın-
dan daha zayıf olan ile daha güç-
lü olan arasında benzerlik ilişkisi 
kurulmasıdır.

Nedir?

I. Metin: Dinamit ağacı, Güney 
Amerika’da yetişen ve boyu 60 
metreye kadar uzayabilen bir 
ağaçtır. Bu ağaç, tohumlarını 
yaymak için diğer ağaçlardan 
farklı bir yol izler. Olgunlaşan 
meyvelerini orman tabanına 
düşürmek yerine patlatarak, 
tohumları 45 metrelik bir alana 
yayar. “Maymun çıkmaz ağacı” 
olarak da adlandırılan bu ağaç-
tan, meyvelerini patlatırken ses-
ler yükselir.
***Verilen metnin ilk cümlesin-
de tanımlama, ikinci cümlesinde 
ise karşılaştırma yapılmıştır. Ay-
rıca metinde sayısal verilerden 
de yararlanılmıştır.

Örnek
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(3,	4,	5	ve	6.	soruları	bu	bilgilere	göre	cevaplayınız.)

 

 

Karbon	Ayak	İzinizi	Azaltmak	İçin	İpuçları

Elektrik	yerine	yenilenebilir	enerji	kullanın.	Isınma	için	güneş	enerjisi	kullanın.	Karbon	ayak	izi	iki	ana	
parçadan	oluşur:

1.	Birincil	Ayak	 İzi:	Evsel	enerji	 tüketimi	 ve	ulaşım	dâhil	 olmak	üzere	 fosil	 yakıtlarının	yanmasıyla	
ortaya	çıkan	doğrudan	CO2	emisyonlarının	ölçüsüdür.

2.	İkincil	Ayak	İzi:	Kullandığımız	ürünlerin	tüm	yaşam	döngüsünden	bu	ürünlerin	imalatı	ve	en	sonun-
da	bozulmalarıyla	ilgili	olan	dolaylı	CO2	emisyonlarının	ölçüsüdür.

İkincil	Ayak	İzinizi	Azaltmak	İçin	İpuçları

Yeni	aldığınız	ürünlerin	nerelerde	üretildiğini	ve	üretiminde	hangi	maddelerin	kullanıldığını	göz	önüne	
alın.	 İmalat	ya	da	nakliyesinde	yüksek	emisyona	sahip	olan	ürünlerden	mümkün	olduğunca	kaçınıl-
malıdır.	Söz	gelimi,	çoğu	Avrupa	ve	Kuzey	Amerika	ülkesinde	musluk	suyunu	kullanma	konusunda	
herhangi	bir	sakınca	olmamasına	rağmen	insanlar	şişe	suyu	alma	konusunda	ısrar	etmektedir.	Suyun	
nakliyesinin	karbon	ayak	izini	hayal	edin.	Bir	de	buna	şişeleme	ve	geri	dönüşümden	kaynaklanan	emis-
yonları	ekleyin.

Markete	gittiğiniz	zaman	satın	aldığınız	yiyeceklerin	hangi	ülkeden	geldiğini	anlamak	için	etiketine	ba-
kınız.	İngiltere’de	sonbaharda	Yeni	Zelanda	elması	almaya	gerek	yoktur	ama	insanlar	buna	pek	dikkat	
etmezler.	Yapacağınız	en	iyi	şey	kendi	meyve	ve	sebzelerinizi	kendi	bahçenizde	yetiştirmek	olacaktır.	
Bir	elma	ağacı	diktiğinizde	hem	bir	sürü	meyveye	sahip	olursunuz	hem	de	bu	ağaç	atmosferdeki	karbon	
miktarının	azaltılmasına	katkıda	bulunur.

Et	tüketimini,	özellikle	kırmızı	et	tüketimini	azaltın.	Uzak	ülkelerden	gelen	elbiseler	satın	almadan	önce	
elbiselerin	etiketlerini	kontrol	edin.	Gereksiz	ambalaja	sahip	ürün	ve	hizmetlerden	uzak	durun.	Daha	
fazla	söze	gerek	var	mı?

 

Anlatım Biçimleri 
(Teknikleri)

Yazarın paragrafı yazma biçimi-

dir. Aynı paragrafta birden fazla 

teknik de kullanılabilir. Paragraf 

yazmak için kullanılan dört tek-

nik vardır:

1. Açıklayıcı Anlatım

Bilgilendirme amaçlı kullanılan 

anlatım biçimidir. Net, nesnel 

bilgi verir. 

2. Tartışmacı Anlatım

Yazarın okuyucuya kendi fikrini 

kabul ettirme çabası vardır. Bilgi 

verilirken kişisel görüş de verilir.

3. Betimleyici Anlatım

Sözcüklerle resim yapmaktır. 

Metinde durağanlık hâkimdir, 

hareket yoktur.

4. Öyküleyici Anlatım

Olaylar oluş sırasına göre an-

latılır. Metinde hareketlilik hâ-

kimdir.

Nedir?

“Değinilmemiştir, ulaşılamaz, 

çıkarılamaz” ifadelerine yer ve-

rilen sorular, yardımcı fikirle il-

gilidir.

İyi Haber

Yardımcı düşünceler paragraftan 

çıkarılabilecek yargılardır. 

Uyarı
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3.	 Metnin	ana	fikri	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 İnsanın	tükettiği	her	şey	doğada	bir	ayak	izi	
bırakır.

B)	 Doğadaki	ayak	izimizi	mümkün	olduğunca	
azaltmalıyız.

C)	 Hazır	gıdaları	tüketmek	insan	sağlığına	za-
rar	verir.

D)	 Karbon	ayak	izi	iki	parçadan	oluşmaktadır.

4.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 karbon	 ayak	 izini	
azaltmak	için	önerilenlerden	biri	değildir?

A)	 Fazla	paketlenmiş	gıdalardan	uzak	durmak

B)	 Toplu	taşıma	araçlarını	kullanmak

C)	 Et	ihtiyacını	karşılamak	amacıyla	inek	bes-
lemek

D)	 Alışveriş	yaparken	ürünlerin	etiketini	kont-
rol	etmek

5.	 Aşağıdaki	karbon	ayak	izi	tipi	örneklerinden	hangisi	birincil	ayak	izi	örneği	değildir?

A)	 Çok	fazla	damlattığı	hâlde	evdeki	musluğun	tamir	ettirilmemesi

B)	 Toplu	taşıma	imkânı	varken	bireysel	motorlu	araç	kullanımı

C)	 Fabrika	atıklarının	filtre	kullanılmadan	nehirlere	karıştırılması

D)	 Kullanılmayan	elektrikli	cihazların	fişinin	prizden	çekilmemesi

6.	 Aşağıdaki	kişilerden	hangisinin	doğadaki	karbon	ayak	izinin	daha	fazla	olduğu	söylenebilir?

A)	 Mehmet	Bey:	Yaşadığı	köyde	kendisine	ait	tarım	arazisi	ve	bahçesi	geniş	bir	evi	vardır.	Tarlasına	
dönemine	uygun	tahılları	ekip	mahsullerini	satarak	geçinir.	Evinin	bahçesinde	ise	türlü	meyve	ağaç-
ları	vardır	ve	mevsime	uygun	sebzeleri	ekerek	yiyecek	ihtiyaçlarını	karşılar.

B)	 Adile	Hanım:	Evinin	balkonuna	koyduğu	saksılarda	kendi	ihtiyaçlarını	karşılayacak	kadar	yeşillik,	
domates	ve	soğan	yetiştirir.	Evine	malzeme	almak	için	en	yakındaki	marketi	tercih	eder	ve	ürünleri	
uzun	incelemeler	sonucu	satın	alır.

C)	 Şule	Hanım:	Moda	ile	ilgilenir.	Mağaza	mağaza	dolaşarak	şehrin	kalabalığına	bir	de	kendisi	eklen-
mek	istemez;	yeni	çıkan,	son	moda	olan	tüm	ürünleri	yeryüzünün	hangi	noktasında	olursa	olsun	tek	
bir	tıkla	ayağına	kadar	getirtir.

D)	 Yusuf	Bey:	Bir	şirkette	asistan	olarak	çalışmaktadır.	Yaşadığı	şehir	çok	kalabalık	olduğundan	ve	
şirkette	otomobilini	park	edecek	yer	bulunmadığından	iş	yerine	evi	kendisine	çok	yakın	olan	iş	ar-
kadaşlarından	birinin	aracıyla	gider.

7. Bizde	nesnel	eleştirme	denince	bir	yazının,	bir	şiirin,	herhangi	bir	sanat	eserinin	güzel	olup	olmadığını	
söylemek;	erdemlerini,	kusurlarını	belirtmek;	beğenilmeye	değer	olup	olmadığını,	kalıcı	olup	olmaya-
cağını	söylemek	anlaşılıyor.	Oysaki	bunların	hepsi	de	birer	değer	yargısıdır,	değer	yargısı	 işin	 içine	
karışınca	da	nesnellik	kalmaz,	öznellik	başlar.	 “Nesnel	kalarak,	özünüzü	karıştırmadan	bana	bunun	
güzel	olup	olmadığını	söyleyin.”	demek	saçmanın	ta	kendisidir.

Bu	parçada	yazar	aşağıdakilerin	hangisinden	yakınmaktadır?

A)	 Sanat	eserleriyle	ilgili	nesnel	bir	eleştiri	yapılamayacağından

B)	 Nesnel	eleştirinin	ne	olduğunun	doğru	anlaşılamadığından

C)	 Değer	yargısına	nesnel	bir	gözle	bakılamayacağından

D)	 Yazı,	şiir	gibi	sanat	eserlerinin	eleştirilmesinden	

Söyleyeni belli olmayan sözler 

tanık gösterme değil örnekle-

medir.

Dikkat!

Bir paragrafta birden fazla dü-

şünceyi geliştirme yoluna baş-

vurulabilir.

Uyarı
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8.	 Yazarlar,	roman	yazarken	pek	çok	teknik	kullanabilirler.	Bunlardan	biri	de	geriye	dönüş	tekniğidir.	Bu	
teknikte	karakterlerin,	yerlerin	ve	olayların	geçmişiyle	ilgili	bilgi	verilir.	Yazarlar,	şimdiki	zamanda	yaşa-
dıkları	için	eserlerde	şimdiki	zaman	ağır	basar.	Bu	etkiyi	azaltmak	için	bu	teknik	sıkça	kullanılır.

Buna	göre	aşağıdaki	metinlerin	hangisinde	geriye	dönüş	tekniği	kullanılmıştır?

A)	 Yıldız	 dolu	 bir	 yaz	 gecesini	 hatırladılar.	 Temmuz	ortasında	 sıcak	 bir	 geceydi.	Suyu	 çekilmiş	 bir	
derenin	yanında	oturmuş	sohbet	ediyorlardı.	Sonra	yanlarına	Dudu	abla	gelmişti.	Yanında	getirdiği	
çekirdeği	yere	koyarak	dün	olanları	anlatmaya	başlamıştı.	Hepsi	keyifle	güneşin	doğmasını	bekle-
meye	koyulmuştu.

B)	 Davet	akşamları	taşlıktaki	su	küpü,	sofadaki	yemek	masası	ve	daha	başka	hırdavat	eşya	mutfağa	
taşınıyor;	yukarıdan	kilimler,	iskemleler,	süslü	yastıklar	indirilerek	bir	kabul	salonu	dekoru	kurulu-
yordu.

C)	 Jonathan	hedeflerini	büyütüp	yükseklere	uçmaya	başladığında	karşısına	iki	martı	çıkar.	 İki	martı	
Jonathan’ı	gökyüzünde	bir	yere	götürür.	Jonathan	orada	bilge	ve	yaşlı	bir	martıyla	tanışır.

D)	 Dağın	geniş	yerine	bir	kat	odun,	bir	kat	da	kömür	dizdiler.	Sonra	da	dağın	üstünü,	arka	yanını,	öte	
yanını	ve	beri	yanını	bir	sıra	odun	ve	bir	sıra	kömürle	doldurduktan	sonra	yetmiş	deriden	yetmiş	
körük	yapıp	yetmiş	yerde	kurdular;	odunlarla	kömürleri	ateşleyip	körükleri	körüklediler.

9. Şair,	şiirinde	okuyucuya	âdeta	bir	bilmece	sorar.	Şiirin	hiçbir	yerinde	de	tarif	ettiği	kavramın	ne	olduğu-
nu	söylemez,	merakta	kalan	okuyucu	şairin	verdiği	ipuçları	sayesinde	cevabı	bulur.

Bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Sen	gidiyorsun	ya	işine	yetişmek	için
Saçlarını,	gözlerini,	ellerini
Neyin	varsa	toplayıp	gidiyorsun	ya
Her	seferinde	bir	şey	unutuyorsun	sıcak
Termometrede	yükselen	çizgi	çizgi
Kim	bilir	nerelerde	soğuyorsun

B)

Seviyorum	aklımın	almadığı	şeyleri
Titriyorum	emin	olduğum	zaman
Evlerin	ev	halkının	ve	devletlerin
Gidiyorum	bıraktığı	boşluktan

C)

Kalın	fırçalarını	kullanarak	geçiyorlar
Evler,	çocuklar,	mezarlar	çizerek	dünyaya
Yitenler	olduğu	görülüyor	bir	türküyü	açtılar	mı
Bakıp	kapatıyorlar
Geceye	giriyor	türküler	ve	ince	şeyler

D)

Kimsesizim	hısmım	da	yok,	hasmım	da
Görünmezim	cismim	de	yok,	resmim	de
Dil	üzmezim,	tek	hece	var	ismimde
Barınağım	gönül	denen	yer	benim...

Hikâye Unsurları

1. Olay: Hikâyede anlatılanlar-

dır, gerçekleşen olaydır.

2. Yer: Olayın geçtiği mekândır.

3. Kişi ve Varlık Kadrosu (Kah-

ramanlar): Hikâyedeki olayı 

yaşayan kişiler ve insan dışı var-

lıklardır.

4. Zaman: Hikâyedeki olayın ya-

şandığı zamandır.

Hikâyenin Anlatıcısı: Hikâyeyi 

anlatan kişi olayı yaşayanlardan 

biri ise 1. kişili (1. kişi ağzından), 

olayı dışarıdan gözlemleyen biri 

ise 3. kişili (3. kişi ağzından) an-

latım yapılmıştır.

Nedir?
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v

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

TANIMLAMA “Bu nedir?” sorusunun cevabının verilmesidir.

KARŞILAŞTIRMA
Bir olay, durum veya kavramın benzer veya farklı yönlerinin
kıyaslanmasıdır.

ÖRNEKLEME Genellikle soyut bir düşünceyi ya da kavramı somutlastırmak için bir
yapıtın, bir kisinin, bir olayın paragrafta aktarılmasıdır.

TANIK GÖSTERME Düşünceyi kanıtlayabilmek için önemli birinin adı ile birlikte konuyla
ilgili sözünün verilmesidir.

SAYISAL VERİLERDEN
YARARLANMA

Düşünceyi daha kalıcı ve etkili hâle getirmek için sayılar ve
sonuçlardan yararlanılmasıdır.

BENZETME Nitelik yönünden zayıf olanın daha güçlü olana benzetilmesidir.

1. Türkler;	Orta	Çağ’ı	kapatıp	yeni	bir	çağ	açan	ve	tarihe	damgasını	vuran	ünlü	devlet	adamları,	büyük	
zaferler	kazanan	dâhi	komutanlar	yetiştirmiştir.	“Türkler	olmadan	bir	dünya	tarihi	yazmak	mümkün	de-
ğildir.”	der	İlber	Ortaylı.	Ne	kadar	da	doğru!

Bu	paragrafta	aşağıdaki	düşünceyi	geliştirme	yollarından	hangisine	başvurulmuştur?

A)	 Örnekleme	 B)	 Tanık	gösterme	 C)	 Tanımlama	 D)	 Benzetme

2.	 Aşağıdaki	parçaların	hangisinde	hem	tanımlama	hem	de	karşılaştırma	yapılmıştır?

A)	 Tahıl	 hasadından	sonra	 tarlada	kalan	bitki	 artıklarına	anız	denilmektedir.	Üreticiler	bu	kalıntıları	
yok	etmek,	masraflarını	azaltmak	için	bazı	zararlıları	ve	yabancı	otları	azalttığına	inandığı	için	anız	
yakmaktadır.

B)	 Nikola	Tesla,	dünya	bilim	tarihini	etkileyen	ve	değiştiren	deneylere,	icatlara	imza	atan	Sırp	asıllı	bi-
lim	adamıdır.		En	önemli	buluşu	elektriğin	kablosuz	olarak	taşınabileceğini	deneysel	olarak	Londra	
fuarını	aydınlatarak	ispatlamasıdır.

C)	 Gölge	oyunu,	geriden	ışıkla	aydınlatılmış	bir	perde	arkasında	hareket	ettirilen	resimlerin	gölgelerin-
den	yararlanılarak	oynatılan	oyundur.	Amaç	duvarda	bir	hayvan	şekli	oluşturabilmektir.	

D)	 Karşı	dairenizde	oturanların	adını,	soyadını	bu	yazıyı	okuyan	kaç	kişi	söyleyebiliyor?	Apartmanınız-
dakilerle	en	son	ne	zaman	bayramlaştınız?	Bayramlarda	komşuların	çocukları	gelirse	diye	bayram	
şekeri	hazır	ediyor	musunuz?
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Hareket PARAGRAFTA ANLAM
Paragrafta Anlam - 3 (Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları)

3.	 Betimleme	(tasvir),	kelimelerle	resim	çizme	sanatıdır.	Betimlemede	amaç,	okuyucunun	anlatılan	varlık	
ya	da	nesneyi	zihninde	canlandırabilmesini	sağlamaktır.

Buna	göre	aşağıdaki	metinlerin	hangisinde	betimlemeye	yer	verilmemiştir?

A)	 Uzun	 süren	 kış	 ayları	 bitti.	 Köyün	 üzerini	 örten	 kara	 bulutlar	 gitmiş,	 yerini	masmavi	 gökyüzüne	
bırakmıştı.	Yılan	gibi	 kıvrıla	 kıvrıla	 akan	derenin	 suları	 coşmuş,	 coşku	 türküleri	 söyleyerek	akıp	
gidiyordu.

B)	 Saygı	duruşu	ve	 İstiklal	Marşı	 için	ayağa	kalktığım	anda	daha	net	gördüm	karşımda	duran	pos-
terden	canlıymışcasına	parlayan	mavi	gözleri.	Çakmak	çakmak	bakarken	hafif	bir	tebessüm	vardı	
yanaklarında.

C)	 Yeşil	Cami’nin	güneyinde	bulunan	Yeşil	Türbe,	sekiz	köşeli	bir	yapı	olup	dıştan	yüksek	kasnağı,	
sivri	kubbesi	 ile	karakteristik	bir	üslubun	anlatımıdır.	Yapı,	sandukaların	bulunduğu	zemin	kat	ve	
kripto	vazifesi	gören	tonozla	örtülü	bir	bodrumdan	oluşmaktadır.

D)	 İran’da	halkın	 çocuk	 sahibi	 olmak,	 şifa	 bulmak	 ve	 çeşitli	 dileklerini	 iletmek	 için	 gittikleri	 binlerce	
türbe	mevcuttur.	Bu	türbelerin	birçoğunun	aslında	Hz.	Muhammet’in	soyundan	gelen	ehlibeyte	ait	
olmadığı,	bazılarının	ise	Moğol	hanlarının	mezarı	olduğu	tarihî	kaynaklarda	belirtilmektedir.

4.	 Açıklayıcı	anlatım,	okuyucuya	bilgi	vermek	amacı	ile	kaleme	alınan	yazılarda	kullanılan	anlatım	tekniği-
dir.	Bu	tür	yazılarda	amaç	okuyucuyu	bilgilendirmek,	ona	bir	şeyler	öğretmek	olduğu	için	nesnel,	sade	
ve	anlaşılır	bir	dil	kullanılır.

Buna	göre	aşağıdaki	metinlerin	hangisinde	açıklayıcı	anlatımdan	yararlanılmıştır?

A)	 İyi	konuşmasını	bilen	iyi	yazmasını	da	bilirmiş.	Konuştuğumuz	gibi	yazmak	olacak	iş	midir?	Yazıda	
hani	bizim	konuşmamızın	ateşi?	Sesimizi	de	kâğıt	üzerinde	gösterebilir	miyiz?	Yazı	hiçbir	zaman	
konuşmanın	tıpkısı	olamaz.

B)	 Banka	hesabımda	hayatımda	görmediğim	kadar	çok	param	var	eğer	biraz	daha	kazanırsam	istedi-
ğim	tekneyi	alabilirim.	Her	sabah	uyandığımda	rüyada	mıyım,	diyorum.	Hayatım	boyunca	bu	günleri	
beklemişim.	Kendi	işimin	patronu	olmanın	bu	kadar	keyifli	olduğunu	bilmiyordum.

C)	 Güzelliğin	görece	olduğu	doğru	değildir.	Toplumu	oluşturan	bireyler	birçok	“güzel”	tanımında	birle-
şiyor.	Bir	bakıma	moda	konusuna	benziyor	bu.	Moda;	baş	langıçta	bir	tür	kişisel	ve	yaratılan	güzel-
liktir,	yeni	olduğu	için	de	görecelidir.

D)	 İran,	hava	savunma	sistemleri	tarafından	düşürülen	yolcu	uçağının	seyir	füzesi	olarak	algılandığını	
ve	kısa	menzilli	füze	ile	vurulduğunu	açıkladı.	İran,	düşürüldüğü	açıklanan	Ukrayna	Havayollarına	
ait	yolcu	uçağının	kara	kutusunu	Fransa’ya	gönderme	kararı	aldı.
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BENZETME KİŞİLEŞTİRME KONUŞTURMA ABARTMA KARŞITLIK

TEŞBİH TEŞHİS İNTAK MÜBALAĞA TEZAT

Zayıf olan
bir varlığın

güçlü olan bir
varlığa herhangi

bir yönüyle
benzetil-
mesidir. 

Bir varlık,
durum ya da ola-

yı olduğundan daha
büyük ya da kü-
çük göstererek

anlatmaktır.

İnsan
dışında bir

varlığın konuş-
ması, bir şeyler
söylemesidir.

 İki zıt dü-
şüncenin bir ara-
da söylenmesidir.
Burada kastedilen

zıt anlamlı kelimelerin
bir arada kullanılması
değil, zıt düşüncelerin

bir arada kullanıl-
masıdır.

İnsana
ait bir özelliğin
insan dışındaki

varlığa
verilmesidir.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak tablodaki numaralanmış cümlelerde bulunan söz sanatları belirtil-
mek istenmiştir.

Teşbih Teşhis İntak Mübalağa Tezat

1
İçimde kar donar, buzlar tutuşur
Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

✔

2
“Ah!” dedi ney, duydu da sesimi
Aylardır yare adadığım nefesimi

✔

3
Ruhu duyar mı saçlarının
Her gün öptüm sen geçerken

✔

4
Bu dağlar harami, yollar ejderha
Yitirdim yönleri bulamıyorum

✔

5
Dünyaya bir daha gelsem
Arar bulurum yine seni severim

✔

* Ney: Bir tür üflemeli çalgı

1.	 Tablodaki	işaretlemelerin	tümünün	doğru	olabilmesi	için	kaç	numaralı	cümleler	yer	değiştirme-
lidir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 5

2.	 Aşağıdaki	şiirlerin	hangisinde	benzetmeye	yer	verilmemiştir?

A) Saçlarıma rüzgâr değdi

Elin gibi elin gibi

O rüzgârı tanırım

Dağ kokulu tenin gibi

 B) Sözün şiirlerin mükemmelidir

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

C) 
Bir nefes bir ahım var

Bilmem ne günahım var

Bu hayat yordu beni

Bildiğin gibi değil

 D) Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın

Kalbimin derinlerinde bir yalansın

Gün gelir, zaman geçer, sen de solarsın

Hiç gücenme, kızma, sen de insansın

Benzetme; bir şeyin bir niteliğini 

herhangi bir bakımdan göz önü-

ne getirmek, canlandırmak ya da 

daha etkili ve çarpıcı kılmak için 

onunla başka bir şey arasında or-

tak bir nitelikte benzerlik kurma 

işidir.

Benzetmenin dört ögesi vardır:

1. Benzeyen: zayıf unsur

2. Kendisine Benzetilen: güçlü 

unsur

3. Benzetme Yönü: aktarılan 

özellik

4. Benzetme Edatı: gibi, kadar vs.

Ali, karınca gibi çalışkan bir ço-

cuktur.

Benzeyen: Ali

Kendisine Benzetilen: karınca

Benzetme Yönü: çalışkanlık

Benzetme Edatı: gibi

Nedir?

Benzetme sanatının yapılması 

için bu dört unsurun tamamının 

olmasına gerek yoktur:

“Pamuk kalbin hiç kırılmasın.” 

ifadesinde benzetme, yalnızca 

benzeyen ve kendisine benzeti-

len ögeleri kullanılarak oluştu-

rulmuştur.

Unutma!
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3. 
Penceremin perdesini havalandıran rüzgâr
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgâr
Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun
Otur dinlen baş ucuma belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat

Bu	dizelerde	aşağıdaki	söz	sanatlarının	hangisine	başvurulmuştur?

A) Benzetme B) Konuşturma C) Kişileştirme D) Abartma

4. 
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

Bu	şiirde	yer	verilen	söz	sanatları	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) Kişileştirme-benzetme B) Abartma-tezat

C) Kişileştirme-tezat D) Abartma-benzetme

5. 
Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Bu	şiirde	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangisi	vardır?

A) Benzetme B) Karşıtlık C) Kişileştirme D) Abartma

6. 

Attım. Boyalar ne işe yarayabilir
Yalnızlık için karadan başka
Hangi rengi kullanabilirim
Kuru masa, donuk tavan, somurtuk halı
Solgun durmalı resimlerim
Pencerem kuşları çekmiyor
Soluğu azaldı nergislerin

Attım. Boyalar ne işe yarayabilir
Yalnızlık için karadan başka
Hangi rengi kullanabilirim
Kuru masa, donuk tavan, somurtuk halı
Solgun durmalı resimlerim
Pencerem kuşları çekmiyor
Soluğu azaldı nergislerin

Bu	şiirde	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangisi	vardır?

A) Kişileştirme B) Karşıtlık C) Benzetme D) Abartma

Tezat, ifadelerde iki zıt düşünce-

nin bir arada söylenmesidir.

Nedir?

Tezat sanatında kastedilen kar-

şıtlık, zıt anlamlı kelimelerin 

bir arada kullanılması değil zıt 

düşüncelerin bir arada kullanıl-

masıdır.

Unutma!
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2. Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapa-
nı karşılayan ögeye “özne” denir. Cümlede öz-
nenin yaptığı işten etkilenen ögeye ise “nesne” 
denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
altı çizili bölüm diğerlerinden farklı bir öge-
dir.

A) Sınıf öğretmenimiz bizi o geziye götürece-
ğine söz verdi.

B) Ağaçların uzun gölgesi bizi güneşten koru-
yordu.

C) Bütün bunları senden korktuğum için yap-
tım.

D) İki saat önce bir grup öğrenci okula geldi.

3. Belirtme hâl ekini (-i) almayan ve özne bulun-
duktan sonra yükleme sorulan “Ne?” sorusuna 
cevap veren sözcüklere “belirtisiz nesne” denil-
mektedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
belirtisiz nesne yoktur?

A) Kahvaltıdan sonra çayını alır, balkonda ga-
zete okurdu.

B) Bu işin kokusu çok yakında çıkar, bekleye-
lim bakalım.

C) Annesine anneler gününde bir buket çiçek 
yaptırmış.

D) Latife Hanım oğluna oldukça güzel bir ara-
ba almış.

1. Kerim öğretmen tahtaya aşağıdaki cümleleri yazarak öğrencilerden cümleleri ögelerine ayırmalarını 
istemiştir.

I. Akşam esen rüzgâr, insanı dinlendirir.

  Özne Nesne Yüklem

II. Antalya, her zaman için turistlerin gözdesidir.

  Özne Zarf Tümleci Nesne Yüklem 

III. Buradaki fırtına ağaçların dallarını kırıyordu.

  Yer Özne Nesne Yüklem

 Tamlayıcısı

IV. Uzun bir yolculuktan sonra Bursa’daydık.

  Zarf Tümleci Yüklem

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

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



2608

TESTİ1
ÜNİTE8Hareket CÜMLENİN ÖGELERİ

5. Öğrenci, haberi aldığı gibi öğretmenler odasına 
koştu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin di-
zilişi bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Her insan birbirinden farklı hayatlar yaşar.

B) Klasik kitaplar hayata bakış açımızı değiş-
tir.

C) Ülkemizdeki sanatçılar gerektiğinde eğiti-
min ön saflarında yer almalı.

D) Yazar olmak isteyenlerin küçük yaşlardan 
itibaren gerekli eğitimi almaları gerekir.

6. 
Bir cümlenin kurulabilmesi için yüklem ve 
özne gereklidir. Bu nedenle bu ögelere cüm-
lenin temel ögeleri denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yal-
nızca temel ögelerden oluşmuştur?

A) Bazı gençlerimiz, bilgi birikimine sahip ol-
madan üç beş satır karalayıp edebiyat dün-
yasına atılmak istiyor.

B) Ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş 
kentlerinden biri olan Konya, İç Anadolu 
Bölgemizdedir.

C) Ülkemizdeki okuryazarlık oranının yüksel-
mesi için sanatçılar, üzerlerine düşeni yap-
malıdır.

D) Bazı yazarlar, yazılarında okura kendi gö-
rüşlerini benimsetmeye çalışır.

7. (I) Ben yaşlı bir adamım. (II) Kitap okumayı çok 
severim. (III) Bu sevgiyi ilkokula başladığım 
yıllarda kazandım. (IV) Babamın simit, şeker, 
oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirir-
dim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yüklem bir söz grubundan oluş-
muştur.

B) II. cümlede belirtili nesne fiilimsi grubundan 
oluşmuştur.

C) III. cümlede zarf tümleci cümleye zaman 
anlamı katmıştır.

D) IV. cümlede birden çok belirtisiz nesneye 
yer verilmiştir.

8. 
Fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki 
ögededir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?

A) Küçük kırmızı balık neşeli bir şekilde yüzü-
yor.

B) Lütfen, bir daha bu konuları ulu orta konuş-
ma!

C) Ebru’nun derslerdeki başarısını yabana 
atamayız.

D) Sınavı iyi geçen öğrenciler soruları güle oy-
naya anlatıyor.

4. 

I. II.

III. IV.

Canından çok sevdiğini, oğlunu, dün 
askere yolladı.

Bu öğlene doğru, saat on bir gibi, 
yola çıkacağız.

Burnunda tüten yere, memleketine, 
yarın gidecekti.

Deveye hendek atlatmak, emin ol, 
daha kolay. 

Bu şemada numaralanmış cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak 
kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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YAZIM KURALLARI 2
Maraton

1. 

yalnız
birçok

tıraş

heralde
kirbit

makina

Verilen yapboz parçalarında sözcüklerden bazılarının yazımı yanlıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı bulunan parçalar boyanarak doğru belirtil-
miştir?

A) 

yalnız
birçok

tıraş

heralde
kirbit

makina

 B) 

yalnız
birçok

tıraş

heralde
kirbit

makina

C) 

yalnız
birçok

tıraş

heralde
kirbit

makina

 D) 

yalnız
birçok

tıraş

heralde
kirbit

makina

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yazım yanlışının sebebi büyük harflerin yanlış kullanımı de-
ğildir?

A) Matematik dersinden sonraki dersimiz Türk Dili ve Edebiyatı’ymış.

B) Aslı Abla, Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.

C) Kirlilik yüzünden sonunda balıklar da Seyhan Nehri’ni terketti.

D) Bugün Ekinyazı Köyü’nde fidan dikme töreni yapılacaktı.

“Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır:

Her şey, çok şey, bir şey

İpucu

“Birtakım/bir takım” sözcükleri 

belirsizlik bildirmesi durumunda 

“birtakım” şeklinde yazılırken 

sayı bildirmesi durumunda “bir 

takım” şeklinde yazılır:

• Odaya bir takım nevresim bı-

rakmışlar.

• Birtakım olaylar canımı sıkı-

yor.

İpucu

“Herhâlde, herhangi, herkes, 

birçok, birkaç, bugün” sözcükleri 

bitişik yazılır.

Unutma!
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Maraton

3. 
Nusret Amca’mın bir eşeği vardı, eşeğinde sırtında eski püskü bir semer... O semere tutunup 
çıkmaya çalışırdık hayvanın üstüne ama nafile… Biz çıkmaya çalışınca eşek huysuzlaşır, tepinip 
anırmaya başlardı. Biz ısrarcı olunca da bizi kovalar, Maraş’ın sokaklarında başlardık koşuş-
turmaya. En son yine ahıra çevirirdik yönümüzü. Amcam durumu farkedince de hemen oradan 
uzaklaşırdık.

Verilen metinde aşağıdaki kurallardan hangisi ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Bağlaç olan “de” kendisinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır.

B) Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerinden bölünerek yazılır ve satır sonuna kısa çizgi konur.

C) Özel isimle birlikte kullanılan ve akrabalık bağı bildiren sözcükler küçük harfle yazılır.

D) “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yar dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde 
herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

4. 

1

2

3

"Renk" sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş
isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır.

"Ev" kelimesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik
yazılır.

Somut olarak yer bildirmeyen "alt, üst ve üzeri"
sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik
sözcükler bitişik yazılır.

Bu afişi proje ödevi olarak hazırlayan bir öğrenci, aşağıdaki cümlelerin hangisini afişte yer alan 
kurallardan herhangi birine örnek olarak yazabilir?

A) Narçiçeği rengindeki elbisesiyle katıldığı eğlencede göz kamaştırıyordu.

B) Teyzemlerin evi buradan yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunuyor.

C) Göz altlarına sürdüğü bitki alerji yaptığı için yüzü gözü şişmişti.

D) Karabaş’ı en son dün akşamüstü mahalledeki parkta görmüştüm.

Kurum ve kuruluş adlarının kı-

saltmaları büyük harfle yazılır ve 

harfler arasına nokta konmaz:

TBMM, TSK, TDK…

Unutma!

Büyük harfle yazılan kısaltmala-

ra gelen ek, kısaltmanın okunu-

şuna göre yazılır: 

“k” harfi “ke” şeklinde okunur.

TDK’ye, KPSS’ye, TUBİTAK’ın

Unutma!
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5. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kazancın 2/3’ü ortaklar
arasında eşit olarak
paylaşılacak.

Yaptırdığı işlemler sayesin-
de ödediği masrafı SGK'dan
geri aldı.

Allah, bizi yaratandır;
yalnız O’ndan yardım
dileriz.

Bileti değiştirmek için
1.000 Türk Lirası fark
ödemesini istemişler.

Çukurova Üniversitesi’
nin personel alım
ilanını inceliyorum.

Sen ki beni en çok
anlayan insandın.

Altı kişinin bulunduğu bir ortamda herkesin hayatında önemli yere sahip olduğunu düşündüğü yıl ile 
ilgili bilgiler şunlardır:
• Rüya ile Nurten aynı sebepten kaynaklanan yazım yanlışının bulunduğu farklı yılların önemli oldu-

ğunu bildirmiştir.
• Murat ve Nevin’in üniversite mezuniyet tarihleri yazım yanlışı bulunmayan cümlelerin yazılı olduğu 

yıllardadır ve Murat’ın mezuniyeti Nevin’den sonradır.
• Erdoğan, Özgün’den bir yıl önce askere gitmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) Rüya’nın belirttiği yıldaki cümlede büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır.
B) Murat, üniversiteden “ki”nin doğru yazımına örnek olabilecek cümlenin yazılı olduğu yılda mezun 

olacaktır.
C) Özgün’ün askere gideceğini belirttiği yıla bağlı olarak gösterilen cümlede yazım yanlışı yoktur.

D) Erdoğan, kısaltmalara getirilen eklerin yanlış yazıldığı cümlenin bulunduğu yılda askere gidecektir.

6. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde yazım yanlışı olup olmadığı ile ilgili işaretlemeler yapılmıştır.

 
YAZIM YANLIŞI Yoktur. Vardır.

1.
Eski Yunan’da Tanrı Zeus, gezege-
nin yöneticisiydi. ✔

2.
Teyzemin tatlımı tatlı bir köpeği var-
dı, adı da Köpüş’tü. ✔

3.
Piknikte en sevdiğim şey süzülen 
uçurtmanın gök yüzündeki dansını
izlemek.

✔

4.
Komşularımızla acı tatlı pek çok anı-
mız oldu. ✔

5.
Hepimize 200 sayfalık makaleden 
35’er sayfayı incelememiz için verdi ✔

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse yapılan tüm işaretlemeler doğru olur?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

Birden fazla kelimeden oluşan 

sayılar ayrı yazılır:

iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki 

yüz elli bir vb.

Unutma!

Sıra sayıları ekle gösterildikle-

rinde rakamdan sonra sadece 

kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca 

nokta konmaz:

8.’inci değil 8’inci, 

2.’nci değil 2’nci

Unutma!

Üleştirme sayıları rakamla değil 

yazıyla belirtilir:

2’şer değil ikişer

9’ar değil dokuzar

Unutma!

Adları sayılardan oluşan oyunlar 

bitişik yazılır:

altmışaltı, ellibir, yirmibir vb.

İpucu
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7. 
Sözcüklerden her ikisi veya
ikincisi, birleşme sırasında

anlam değişmesine uğrayan
birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Yemeğin üstüne içilen bir
şişe maden suyu hazmı

kolaylaştırıyor.

Somut olarak yer bildirmeyen alt,
üst ve üzeri sözlerinin sona

getirilmesiyle kurulan birleşik
sözcükler bitişik yazılır.

1. Ayak altlarına masaj
   yapmak baş ağrısını
   azaltıyor.

2. Hipnoz, bir çeşit bilinçaltı
    sorgulama işlemidir.

3. Otobüse yetişmek için
    biraz daha acele
    etmelisiniz.

4. Affetmek, erdemlerin
   en büyüklerinden biridir;
   yapabilene…

"Etmek, edilmek, eylemek, olmak,
olunmak" yardımcı fiilleriyle kurulan

birleşik fiiller, ilk kelimesinde
herhangi bir ses düşmesi veya

türemesine uğramazsa ayrı yazılır.

Çayın yanına bülbülyuvası yaptım,
akşam bizdesiniz.

Yukarıdaki akış şemasında yeşille gösterilen alanlarda verilen kurallara uygun örneklerin yazılı 
olduğu alanlar takip edilerek ilerlenildiğinde kaç numaralı cümleye ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ses düşmesine uğrayan birleşik 

kelimeler bitişik yazılır:

birbiri (< biri biri), 

kaynana (< kayın ana), 

nasıl (< ne asıl), 

niçin (< ne için), 

pazartesi (< pazar ertesi), 

sütlaç (< sütlü aş) vb.

Unutma!

-an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-

mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekle-

riyle kurulan kalıplaşmış birleşik 

kelimeler bitişik yazılır:

alaybozan, cankurtaran, çöp-

çatan, dalgakıran, demirkapan, 

gökdelen, yelkesen; akımtoplar, 

altıpatlar, barışsever, basınçöl-

çer, özezer, pürüzalır; baştanı-

maz, değerbilmez, etyemez, 

hacıyatmaz, kadirbilmez, karın-

caezmez, kuşkonmaz, külyut-

maz, tanrıtanımaz, varyemez; 

çokbilmiş, güngörmüş vb.

Unutma!

İki veya daha çok kelimeden 

oluşmuş il, ilçe, semt vb. yer ad-

ları bitişik yazılır:

Çanakkale, Gümüşhane; Acıpa-

yam, Pınarbaşı, Şebinkarahisar; 

Beşiktaş, Kabataş vb.

Unutma!
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1.  

Kendisinden sonra örnek
verilecek cümlenin

sonuna konur.

Edebî eserlerde
konuşma bölümünden
önceki ifadenin sonuna

konur.

Kendisinden sonra
açıklama yapılacak

cümlenin sonuna konur.

İki Nokta ( : )

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta gereksiz kullanılmıştır?

A) Seyis anlatmaya başlar:

 – Beyim, atları asla aç bırakmayıp her gün arpayla besliyoruz. 

B) Dedem böyle durumlar için şunu söylerdi: Bir eğriden doğru çıkmaz.

C) Sokakta büyük bir gürültü koptu: Sesi duyan herkes pencereye koştu.

D) Erdemli insanın birçok özelliği vardır: hoşgörü, sadakat, dürüstlük, şefkat...

2. Bilinen en bulaşıcı hastalıklardan biri olan kızamık, bir aşı geliştirilmeden önce dünya genelinde 
her yıl 2,6 milyon insanın ölümüne sebep oluyordu. Günümüzde her yıl, aşı olamayan ya da 
olmayı reddeden yaklaşık 7 milyon insan kızamığa yakalanıyor ve bunların yaklaşık yüz bini 
hayatını kaybediyor.

Bu parçada virgül aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından 
bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

D) Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

3. I. Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi…

II. Günümüzün sosyal medyası büyük(!) sanatçılar çıkarıyor.

III. Yunus Emre (1240? -1320) yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir.

IV. Vardı m’ola  sevdiğim yurduna.

Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede üç nokta, bitirilmemiş cümlenin sonuna konulmuştur.

B) II. cümlede ünlem işareti, bir durumu yerme amacıyla parantez içinde kullanılmıştır.

C) III. cümlede soru işareti, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgi için kullanılmıştır.

D) IV. cümlede kesme işareti, anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır.

Metin içinde zarf-fiil eki almış 

kelimelerden sonra virgül kon-

maz.

Uyarı!

Metin içinde ve, veya, yahut, 

ya ... ya bağlaçlarından önce de 

sonra da virgül konmaz: Ya şevk 

içinde harap ol ya aşk içinde gö-

nül

Ya lale açmalıdır göğsümüzde 

yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı)

Uyarı!

Tekrarlı bağlaçlardan önce ve 

sonra virgül konmaz: Hem gider 

hem ağlar.

Uyarı!
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4. Virgülün kullanım alanı oldukça geniştir. Virgülün kullanıldığı yerlerden bazıları şunlardır: 

I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 

II. Cümle içinde ara sözleri ayırmak için kullanılır. 

III. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.

Buna göre virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilen görevlerden herhangi biriyle kulla-
nılmamıştır?

A) Teyzem, beni büyüten kadın, bu hayatta pek çok zorluğa göğüs gerdi. 

B) Ali geldi, gördü, istediğini bulamayınca bir hışımla odadan fırladı. 

C) Hızla üstünü giyip, son sürat dişlerini fırçalayarak evden çıktı.

D) Kimya, matematik, biyoloji veya fizik bölümlerinden birine girebileceğine inanıyordu.

5. 
Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler

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

Noktalı Virgülün Kullanıldığı Yerler

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Tabloya göre noktalı virgül aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmıştır?

A) Yeni aldığımız evimiz; yıkık, dökük, bakımsız görünüyordu.

B) Pazardan biraz elma, biraz portakal aldım; ama taze sebze bulamadım.

C) Ayşe; Levent, Lale ve Halit ile aynı okula gidiyor.

D) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, gülmek istiyorum.

6. (I) Toplantı 17.30’da, mesaiden yarım saat sonra başlayacaktır.

(II) T.D.K., Türkçeyi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla kurulmuştur.

(III) İlimizin kütüphanesinde 326.197 tane kitap bulunmaktadır.

(IV) Özür dilerim, demli bir çay alabilir miyim.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde nokta yanlış veya gereksiz kullanılmıştır?

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

VİRGÜL ( , )

1. Birbiri ardınca sıralanan  eş gö-
revli kelime ve kelime gruplarının 
arasına konur.

2. Sıralı cümleleri birbirinden 
ayırmak için konur.

3. Uzun cümlelerde yüklemden 
uzak düşmüş olan özneyi belirt-
mek için konur.

4. Cümle içinde ara sözleri veya 
ara  cümleleri  ayırmak  için  ara 
sözlerin veya ara cümlelerin ba-
şına ve sonuna konur.

5. Anlama güç kazandırmak için 
tekrarlanan kelimeler arasına 
konur.

6. Tırnak içinde olmayan alıntı 
cümlelerinden sonra konur. 

7. Kendisinden sonraki cümleye 
bağlı olarak ret, kabul ve teşvik 
bildiren hayır, yok, evet, peki, 
pekâlâ, tamam, olur, hayhay, 
başüstüne, öyle, haydi, elbette 
gibi kelimelerden sonra konur.

8. Bir kelimenin kendisinden 
sonra gelen kelime veya kelime 
gruplarıyla  yapı  ve  anlam  ba-
kımından bağlantısı olmadığını 
göstermek ve anlam karışıklığını 
önlemek için kullanılır.

9. Hitap için kullanılan kelime-
lerden sonra konur.

10. Sayıların yazılışında kesirleri 
ayırmak için kullanılır.

11. Metin içinde art arda gelen 
zarf-fiil eki almış kelimelerden 
sonra konur.

12. Kitap, dergi vb.nin künyele-
rinde yazar, eser, basımevi vb. 
maddelerden sonra konur.

Nedir?
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1 2 3 4
D A C C
5 6 7 8
A A B C

Maraton Testi 1

1. ÜNİTE: Sözcükte Anlam

Maraton Testi 2

1 2 3 4
B B D D

Hareket Testi 1

Paragrafta Anlam-3 (Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme 
Yolları)

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

Maraton Testi 2

2. ÜNİTE: Cümlede Anlam

1 2 3 4 5
C A B C A
6 7 8 9
C B A D

Maraton Testi 1

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

4. ÜNİTE: Metin Türleri ve Söz Sanatları

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

Hareket Testi 1

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

Maraton Testi 2

12. ÜNİTE: Yazım Kuralları

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

Hareket Testi 2

13. ÜNİTE: Noktalama İşaretleri

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

Hareket Testi 1

8. ÜNİTE: Cümlenin Ögeleri
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1 2 3 4
D D A A
5 6 7
B C D

Hareket Testi 3

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

Hareket Testi 5

1 2 3 4 5
D D B A D

Hareket Testi 1

1 2 3 4 5
C D D A D

Hareket Testi 4

1 2 3 4 5
C D C C B

Maraton Testi 2

1 2 3 4 5
C D A B D

Maraton Testi 4

1 2 3 4 5
B D C B A

Maraton Testi 3

1 2 3 4 5
C B B C C

Maraton Testi 5

1 2 3 4 5
B C D B A

Maraton Testi 6

1 2 3 4 5
D A C B C

Maraton Testi 1

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

Hareket Testi 2

5. ÜNİTE: Görsel, Tablo ve Grafik Yorumlama

1 2 3 4 5
A D D C D
6 7 8 9
B B C C

Maraton Testi 4

1 2 3 4 5
D C A C D
6 7 8 9
B D A D

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

Hareket Testi 3

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

Maraton Testi 2

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

Hareket Testi 4

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

Hareket Testi 5

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

Maraton Testi 3

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

Maraton Testi 6

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

Maraton Testi 7

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

Maraton Testi 5

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

Maraton Testi 1

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

Hareket Testi 1

6. ÜNİTE: Sözel Mantık ve Muhakeme

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

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

Maraton Testi 1

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

Hareket Testi 2

7. ÜNİTE: Fiilimsiler
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