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1. (I) Bu atlas; farklı tasarımıyla ve haritaların her yanına ser-
pilmiş ilginç bilgileriyle okurun merakını uyandırıyor, öğ-
renme isteğini artırıyor. (II) Dünya ülkelerini zevk alarak 
tanımayı sağlıyor. (III) Göz kamaştırıcı canlılıkta resimler 
ve haritalarla dolu bu atlas, dünya coğrafyasını öğrenme 
konusunda genç okurların en sık başvuracağı kaynaklar-
dan biri olacak. (IV) Her ne kadar bir çocuk kitabı olsa da 
yetişkinler de onu keyifle okuyabilir ve ondan yararlanabilir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
ön yargı anlamı vardır?

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

2. Genç şair, hasreti ele aldığı son şiiriyle beni epey şaşırttı. 
Şairin, okuyucusuna vermek istediği mesaj oldukça kapa-
lı. Öyle ki hasretin şaire acı mı yoksa mutluluk mu verdiği 
anlaşılmıyor. Belki de yetenekli şairimiz bu konuda ikilem-
de kalmış, kafa karışıklığını şiirine olduğu gibi yansıtmak 
istemiştir.

 Bu parçadaki altı çizili cümlenin ifade ettiği anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öneri B) Varsayım
C) Eleştiri D) Tahmin

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen 
anlam özelliğine sahip değildir?

A) Önümüzdeki aya bütün işleri bitirmeyi düşünüyorum. 
(Tasarı)

B) Pencerenin önündeki saksıların dibine çok fazla su 
dökmeyin. (Uyarı)

C) Bugün okula otobüsle mi gitsem, yürüyerek mi? (Ka-
rarsızlık)

D) Kar yağdığı için Türkiye’nin birçok bölgesinde köy yol-
ları kapanmıştır. (Varsayım) 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kalıplaşmış bir ifa-
de kullanılmıştır?

A) Saatinin alarmını ayarladıktan sonra hemen yattı.
B) O vakitler burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yer-

miş.
C) Dedelerimiz savaş döneminde çok zor günler yaşa-

mışlar.
D) Etrafındaki insanları küçümseme çünkü her insan de-

ğerlidir.

5. Babam, oyuncak yüzünden kavga eden kardeşlerimin 
elinden oyuncağı alınca onlar bir köşeye çekilip sessizce 
oynamaya başladılar. Bunun üzerine annem “- - - -” dedi.

 Bu cümlede boş bırakılan yere anlam akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bal tutan parmağını yalar.
B) Yağmurdan kaçarken doluya tutuldunuz.
C) Yorgan gitti, kavga bitti.
D) Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.

6.  • En zehirli deniz canlısı, Kuzey Avustralya kıyılarında 
yaşayan kutu denizanasıdır.

 • Tut ki iki gündür yaşadığınız bütün güzellikler bir rü-
yaydı.

 • Ben de insanların hatalarından ders alması gerektiğini 
düşünüyorum.

 • Doğada geçireceğiniz bir gün size hiç unutamayaca-
ğınız duygular yaşatır.

 Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur?

A) Varsayım  B) Tanımlama 
C) Karşılaştırma  D) Onaylama
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7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde veri-
len anlamı ifade etmemektedir?

A) Anne ve babalar çocuklarına örnek olmalıdır. (İhtimal)
B) Kardeşine yardım etmen doğru bir davranıştı. (Onay-

lama)
C) Bu yıl çalışmalarınızda daha disiplinli ve başarılı ola-

cağınızı düşünüyorum. (Beklenti)
D) Bazı eserler, maalesef, kibrit misali bir anda parlayıp 

sönüyor. (Benzetme)

8. Bisiklet sürmek çok keyiflidir ancak bazı noktalara dikkat 
etmeniz gerekir. (I) Yoksa ciddi kazalar ve sakatlanmalar-
la karşı karşıya kalabilirsiniz. (II) Öncelikle kaskınızı ve 
eldivenlerinizi takmalı, frenlerinizi mutlaka kontrol etmeli-
siniz. (III) Gittiğiniz yolun durumuna uygun bir vites seç-
menizde ve daha kolay bir sürüş için bisikletinizin selesini 
yükseltmenizde yarar var. (IV) Eğer uzun bir yolculuğa 
çıkıyorsanız yanınızda su, yedek kıyafet, pompa ve kü-
çük bir tamir seti de bulundurun.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
öneri anlamı yoktur?

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

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan-
lış verilmiştir?

A) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına 
yan yana dizilmiş. → Benzetme

B) Yazar bu hikâyede sade bir anlatımı tercih etmiş, ya-
bancı sözcüklere yer vermemiş. → Değerlendirme

C) Tanınmış bir kişinin hayatını, eserlerini, başarılarını 
tarafsız bir şekilde anlatan inceleme yazılarına biyog-
rafi denir. → Tanımlama

D) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak 
veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula-
rını ifade eder. → Karşılaştırma 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş 
beklenti” söz konusudur?

A) Ana caddenin girişinde onları yarım saat kadar bekle-
dim.

B) Bana sormadan plan yapmazlar diye düşünmüştüm.
C) Koltukları temizlemek için temizlik malzemeleri alaca-

ğım.
D) Usul usul yaklaştı ve bilmediğim bir adresi sordu.

11. (I) Evcilleştirme, bazı bitki ve hayvanların insanın tercihle-
ri doğrultusunda geçirdiği biyolojik bir süreçtir. (II) Evcille-
şen türler insana bağımlı duruma gelerek doğal ortamda 
yaşama becerilerini yitirir. (III) Bu nedenle evcil hayvan 
ve bitkilerin görünüşleri, doğadaki hayvan ve bitkilerden 
farklıdır. (IV) Örneğin evcilleştirilmiş bitkilerin yabani bitki-
lerden büyük tohumları, meyveleri ve kökleri vardır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede tanımlama yapılmıştır.
B) II. cümle olumlu bir cümledir.
C) III. cümle olasılık anlamı taşımaktadır.
D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” ya-
pılmamıştır?

A) Şairin sürekli yalnızlık temasını işlemesi, çocukluğun-
da yaşadığı olaylarla ilgilidir.

B) “Fetih Sancakları” adlı yapıt, çocuklarımızda tarih bi-
linci oluşturuyor.

C) Derginin kapağındaki resim, içeriğe pek uymamış.
D) Bu kitap, çok okunan kitaplar listesine girmiş.


