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Yarın balık tutmak için nehre gideceğim.(1) Her zamanki 

gibi hiç balık tutamayacağım. Nedenini bilemiyorum 

Sanırım ben çok kötü bir avcıyım. Oysa ki olta balık tutmak 

için dizayn ediilmiş bir alettir. O kadar da para verdim bir 

de ona. Ama dizayn ya da para yetenek olmayınca bir işe 

yaramıyor demek ki! 

1. Yukarıdaki altı çizili cümle için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Tanım cümlesidir. 

B) Tahmin cümlesidir. 

C) Özeleştiri cümlesidir. 

D) Önyargı cümlesidir. 

E) Varsayım cümlesidir. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından diğerlerinden farklıdır? 

A) Bu sabah denizin üzerindeki bulutlar her 

zamankinden de hüzünlü. 

B) Bu hüzün bulutlarda bir kararsızlık ortaya çıkarmış 

olacak ki  yağmur hala yağmadı. 

C) Ne var ki hava durumunda bugün için burada 

yağmur yağacak deniliyordu. 

D) Bulutların hali insanı da  kararsız ve hüzünlü 

yapıyor  sonuçta. 

E) Şu an denizin üstündeki bulutlara bakıp  saatlerce 

ağlamak geçiyor içimden. 

 

 

Futbol oynamayı çok sevdiğimi söyleyebilirim.  Ancak 

futbol  oynamak istemiyorum aynı zamanda. (1) İnsan 

neden sevdiği  sporu yapmak istemez biliyor musunuz? (2) 

Korkusu yüzünden  tabiki. (3) Top oynarken birçok insan 

gibi ben de kendimi kaybediyorum arkadaşlarıma bağırıp 

çağırabiliyorum, sert hareketlerde bulunabiliyorum(4) 

Düşünüyorum da bir oyun yüzünden sinirlenip etrafıma 

olumsuz etkide bulunmak ne kadar kötü bir şey olsa da 

bunun farkında olmam iyi birşey bence. (5) 

3. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde hem olumlu hem de olumsuz özeleştiri 

yapılmıştır? 

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

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir değerlendirme söz 

konusudur? 

A) Olayların anlatımındaki çekicilik romanın sonuna 

kadar devam ediyor. 

B)  Roman yazmak için en gerekli şey sabırlı olmaktır. 

C) Bir romanda olay kadar karakterlerin betimlemesi 

de ilgi çekiciliğe etki eder. 

D) Roman geniş bir olaylar bütününe denilir. 

E) Sonraki nesillerce okunmayan romanlar 

unutulmaya mahkumdur. 

 

 

 

5. “ Kaliteli  şiirleri herkes sevmeyebilir; fakat kalitesiz 

şiirleri  kimse sevmez.” 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi aşağıdaki cümleye 

anlamca en yakındır? 

 

A) Kaliteli olan şiiri herkesin sevmesi şart değildir. 

B) Kalitesiz de olsa her şiirin bir okuyucusu vardır. 

C) Bir şiirin birileri tarafından sevilebilmesi için 

kaliteli olması gerekir. 

D) Şiirin kalitesinden ziyade okuyucunu kalitesi 

önemlidir. 

E) Bir şiirin kalitesi okuyucu sayısıyla orantılıdır. 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ön yargı anlamı 

taşımaz?  

A) Burada elindeki malları asla elinden 

çıkaramayacağını göreceksin. 

B) Ben işyerine gidene  kadar buradan kimse  

ayrılmayacak. 

C) Aldığın araçların hepsinin yakında bozulacağını 

görüp, üzüleceksin. 

D) Yağmurluk giymediği için sırılsıklam olduktan 

sonra hastalanacak. 

E) Bu fabrika yüzünden buradaki tüm bitkiler 

kuruyup, yok olacak. 
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı 

vardır? 

A) Öğretmenler yarışmacı grubun birini sağ tarafa 

diğerini sol tarafa topladı. 

B) Yarışmada başarılı olan gruba madalyaları törenle 

teslim edildi. 

C) Kazanan grubun sözcüsü başarıda iyi planlama 

kadar uyumlu ekip çalışmasının da önemli 

olduğunu söyledi. 

D) Bu oyunu rakibimizin kazanamama sebebi ekip 

uyumunu sağlayamamalarıdır. 

E) Bir sonraki yıl bu ekip olarak tekrar burada olmayı 

diliyoruz. 

 

(1) Masanın başına oturmuş, sakin bir şekilde yemeğin 

gelmesini bekliyordu..(2) Sabahtan beri bir şey 

yemediğinden midesi zil çalıyordu. (3) Yemek biraz daha 

gecikirse masadaki ekmekleri yemeye başlamaya  karar 

verdi. (4)  Biraz daha bekledi ve ekmek dilimlerinden birini 

eline başladı.(5) Hiç değilse sıcak bir mercimek çorbası 

olsaydı diye geçirdi içinden. 

8. Yukarıda numaralı cümlelerden hangileri gözlem 

cümlesidir? 

A) 1-2 

B) 1-3 

C) 2-3 

D) 1-4 

E) 2-4 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir yorum söz konusu 

değildir? 

A) Ayrılık  içimde büyüyen bir yara gibi gün geçtikçe 

daha fazla acı veriyor. 

B) Bakışlarımdaki ümitsizlik bakanı çöl ortasında 

susuz kalmışsın gibi hissettiriyor. 

C) Yazın en sıcak gününde yalnızım, sizi bekliyorum 

sahile bakarak. 

D) Nereye baksam ayrılığı hatırlatıp, kalbimdeki sızıyı 

azdırıyor. 

E) Sonsuz acıya alışmak için sonsuz denize bakıp, 

hasretle ağlıyorum. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslup ile ilgili bilgi 

verilmiştir. 

A) Şiir yazmaya lise yıllarında okul yarışmaları ile 

başladığımı hatırlıyorum. 

B) İlk okul birinciliğimi lise-2’de Çanakkale ile ilgli bir 

yarışmada kazanmıştım. 

C) Daha sonra edebiyat öğretmenim benim şiirimi 

üniversitenin açtığı bir yarışmaay göndermiş. 

D) Mısraları kısa  tutmam, duyguları yansıtmada özlü 

sözlere yer vermem ikinci olmama yetti diye 

düşünüyorum. 

E) Edebiyat fakültesinin dekanının verdiği ikincilik 

ödülü olan sarı dolmakalemi yıllarca hatıra diye 

sakladım. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma baş 

vurulmuştur? 

A) Konuşmacı daha toplantının başında insanları 

sıkmaya başlayınca yavaş yavaş salon boşaldı. 

B) Kızım yaptığım yemeği  iyince “ Harika olmuş 

baba!” dedi ve bir gülücük attı. 

C) Spiker,havanın yarın çok bulutlu ve yağışlı 

olacağını söyledi. 

D) Son vurduğum ördeğin ölmeden önceki son bakışı 

beni hala kahrediyor. 

E) Bütün aletleri alıp buradan kaçacağını nereden 

bilebilirdim? 

 

 

Beyşehir Gölü’nün hemen kenarında yeşilin suyla 

karıştığı bir köyde büyüdüm ben.(1)Nasıl bir bitki 

toprakta hangi mineraller varsa onunla beslenir ya 

benim ruhumda oranın güzellikleri ile beslendi.(2) 

Arada arkadaşlarımla köyün yanındaki kıpkırmızı 

Kızıldağ’a tırmanır, etrafı seyrederdik.(3) Aşağısı 

adeta bir tablo gibiydi.(4) Bu güzelliği, kağıda  

çizecek bir yeteneğim olmadından, sadece 

anılarımda yaşatıyorum.(5) 

12. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir somutlamaya 

başvurulmuştur? 

A)  1         B)  2        C)  3         D)  4          E)  5      
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Cümle Anlamı Test-2 

Cevaplar: 

1- A 

2- C 

3- E 

4- A 

5- C 

6- B 

7- C 

8- D 

9- C 

10- D 

11- C 

12- B 

 


