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ANLATIM ÖZELLİKLERİNE GÖRE CÜMLELER
ÖZNEL VE NESNEL ANLATIM

Kişisel duygu ve düşünceler içeren, doğruluğu kişiden kişiye değişen cümlelere “öznel anlatımlı cümle” denir. Öznel anlatımda anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz.
● Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa’nın en güzel eseridir.
● Bugünkü ders gerçekten çok zevkliydi.
Kişisel duygu ve düşünceleri içermeyen kanıtlanabilirlik özelliği taşıyan cümlelere ise “nesnel anlatımlı cümleler” denir.
● Kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor.

R

● Roman, edebiyatımıza Batı’dan girmiş bir türdür.

ÇIKMIŞ SORU:

1. Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adı
altında yayımlandı.

(1) Yazarın esprili ve çocukça üslubu, hemen dikkati çekiyor. (2) Dünyayı çocukla aynı seviyeden gören bakış
açısını pek az çocuk yazarı bu kadar iyi yansıtabiliyor. (3)
Mavi bir kitap ayracıyla piyasaya sunulan kitap, yüz iki
sayfadan oluşuyor. (4) Kahramanın başından geçen olayları onun ağzından sade ve sıcak bir dille okuyorsunuz.

E

ÇIKMIŞ SORU:

L

2. Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” adlı eserini çok
başarılı buldum.
3. Ömer Seyfettin, 13 Mart 1884’te Gönen’de doğdu.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi belirttiği öznel ve nesnel yargı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

M

4. Halikarnas Balıkçısı en etkileyici eserlerini Bodrum’da
yazmıştır.

A) 1

Numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?
A) 1-2

B) 1-3

C) 2-4

B) 2

D) 3- 4

C) 3

D) 4
CEVAP: C

Z

Ü

CEVAP: C

ETKİNLİK-1

● Aşağıdaki cümlelerin kanıtlanabilirlik bakımından anlam özelliklerini karşılarına yazınız.
NESNEL

Ö

1. Taşkent’te birçok ülkeden şair bir araya gelecek.

ÖZNEL

3. Otelimiz kent merkezinin dışında, yeşille bezenmiş bir tepeye kurulmuş.

NESNEL

Ç

2. Şairlerin buluşması, edebiyatçıların kaynaşması açısından önem taşıyor.

4. Tüm şehri panoramik gören seyir tepesi akşamları uğrak yerimiz oluyor.

NESNEL

5. Selimiye Camii’nin inşaatı için ilk kazma 1569 yılında vuruldu.

NESNEL

6. Yazarlar eserlerinde insanın değişmeyen, evrensel özelliklerini anlatmalıdır.

ÖZNEL

7. Edebiyatımızın yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri Tanpınar’dır.

ÖZNEL

8. Iğdır’a giderken Digor ilçesine gelmeden yolun sağında bir köyümüz var.

NESNEL

9. Çocukların iç dünyalarının şekillenmesinde sevginin önemli bir yeri vardır.

ÖZNEL

10. Kayın ağaçlarının yanı sıra burada en fazla görülen ağaç, kestanedir.

2
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NEDEN (GEREKÇE) - SONUÇ BİLDİREN CÜMLELER
Neden cümlelerinde yüklemde belirtilen yargının hangi nedenle gerçekleştiği ya da gerçekleştirildiği belirtilir.
● Ülkemizde plastik madde kullanımı arttığı için kanser hastalığında da artışlar yaşanmaktadır.
● Düzenli soru çözmediğimden dolayı sınavda başarısız oldum.
AMAÇ- SONUÇ BİLDİREN CÜMLELER

Cümlede eylemin hangi amaçla gerçekleştirildiği vurgulanıyorsa bu tür cümlelere “amaç cümlesi” denir. Yükleme “Hangi
amaçla?” sorusu sorulduğunda cevap alınabiliyorsa o cümlede amaç anlamı vardır.
● Bunları anlatmak için onun yanına gittim.

R

● Trafiği rahatlatmak amacıyla yeni yollar açılmalı.
● Bilim insanları insanlığa faydalı olalım diye sürekli çalışma içerisindeler.

ÇIKMIŞ SORU:

(1) İnsanlar hakkında iyi veya kötü diye hüküm vermek hiç
de kolay değildir. (2) Fakat doğayı acımasızca yok edenleri duraksamadan “kötüler” sınıfına sokabiliriz. (3) Onlar
bir kişiye karşı değil, bütün bir topluma karşı suç işlemişlerdir. (4) Üstelik aynı tutumu hayatları boyunca sergilemeye devam ederler. (5) Hepimiz hayatımızın bir anında
muhakkak bu tür insanlarla karşılaşırız.

(1) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (2) Yorgunluktan
neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı.
(3) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha
zorluyordu. (4) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola
yalpalıyordu.

L

E

ÇIKMIŞ SORU:

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde
amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

M

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
CEVAP: C

D) 5

Z

Ü

CEVAP: B

ETKİNLİK-2

● Mehmet Bey, oğlu Baran’ın bilgisayarına şifre koymuştur. Şifre aşağıdaki cümlelerden amaç-sonuç ifade edenlerin numarasının sırasıyla yazılması şeklindedir. Bilgisayarın şifresini bulunuz.

Ö

1. Dünkü maçta ağabeyimin bağırmaktan sesi kısılmış.
2. Onun kulağı az duyar, biraz bağırarak konuşmalısınız.

Ç

3. İnsanoğlu doğada egemenlik sağlamak için araçlar yapıp kullanmıştır.
4. Kapıdaki zil, yemeğin hazır olduğunu haber vermek için kullanılırdı.
5. İki yüz altı dönüm üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi’ni gezdik.
6. Röportaj yapmak için aldığım adres, beni bir çıkmaz sokağa bıraktı.
7. Yönetmen, genç yetenekleri keşfetmesinden dolayı takdir görüyor.
8. Leopar, sadece aç olduğunda değil zevk almak için bile avlanabilir.
9. Liseyi yatılı okuduğum için bütün bir hafta kapalı kalıyordum.
10. Genç oyuncu, işini çok sevdiği için oynadığı ilk oyunda başarılı oldu.
3
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KOŞUL (ŞART) CÜMLELERİ

Eylemin ya da durumun gerçekleşmesinin, başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelere “koşul (şart) cümlesi”
denir. Bu tür cümlelerde eylemlerden biri gerçekleşmezse diğeri de gerçekleşmez.
● Hava güzel olursa yarın pikniğe gidebiliriz.
● Onu tanıdıkça ondan daha çok hoşlanıyorum.
● Sen gülünce güller açar Gülpembe.
KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

R

Birden çok kişi, olay ya da nesnenin benzerliklerini ya da farklılıklarını ortaya koyan cümlelere “karşılaştırma cümlesi” denir.
Karşılaştırma, genellikle nitelikte üstün olanın vurgulanması için yapılır. Bazen de eşitlik durumu gösterilebilir.
● Bilimin en önemli işlevi iyi ile kötüyü bilimsel ve nesnel bir şekilde ortaya koymasıdır.

E

● Çocukluğumun geçtiği yaylalara benzer bir yaylaya gittik.
TANIM CÜMLELERİ

Bir varlığa, bir şeye özgü nitelikleri belirten, bir kelimeyi belirleyen ve “... nedir?” sorusuna cevap veren cümlelere “tanım
cümlesi” denir.

L

● Nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir.

M

● Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür sanat.

ÇIKMIŞ SORU:

ÇIKMIŞ SORU:
(I) Japonya uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik
örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırdı. (II)
700 metrelik bu devasa ağ bir Japon balık ağı gibi üreticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı uzaya
salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden
temizleyecek. (IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin
başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan küçük
robot araçlar üretilecek.

● Eskiden kaleme aldığı tiyatrolarındaki esprili anlatımın
artık olmadığını görüyoruz.

Ü

● Roman ve şiirlerinde yaşadığı çevreyi konu edindiğinden bazı sanatçılar tarafından eleştirilmiştir.
● Sessizliğin hayat bulduğu bu mısralar olmasaydı çocukluğumu hatırlayamazdım.

Z

Bu cümlelerin herhangi biri aşağıdakilerden hangisine örnek olamaz?
B) Koşul

C) Karşılaştırma			

D) Amaç-sonuç

Ç

Ö

A) Neden- sonuç			

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
CEVAP: D

CEVAP: D

ETKİNLİK- 3

● Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.
CÜMLELER

TANIM

1. Bu hafta da yağmur yağmazsa bütün ürünler yanar.
2. Eski zamanlarda âşıklar sazlı sözlü hikâyeler anlatırlarmış.
3. Put Mağarası 70 metre uzunluğunda bir iç mağaradır.
4. Kaplana oranla oldukça küçük olan leopar, çok tehlikelidir.
5. Kelimelerle resim çizme sanatıdır, şiir.
4

✔
✔

KARŞILAŞTIRMA

✔
✔

KOŞUL

✔
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BENZETME CÜMLELERİ

DOLAYLI AKTARMA CÜMLELERİ

Bir varlık veya durumun başka bir varlık ya da durumun
özellikleriyle anlatıldığı cümlelerdir.
● Askerlerimiz aslanlar gibi savaşmıştı meydanlarda.

Bir kimsenin, bir konudaki düşüncelerini söylendiği gibi aktarmayan cümlelerdir. Bu tür anlatımlarda cümleyi aktaran
kişi, başkasından aldığı cümleye kendi anlatım özelliğini
katar.

KİNAYELİ ANLATIM CÜMLELERİ

● Stendhal, romanın sokakta gezdirilen bir ayna olduğunu
söyler.

● Küçük kardeşim melek gibi bir çocuktu.

● Yarın ödevini mutlaka getirmen gerektiğini söyledi.

Alaya alma, iğneleme, tersini kastetme içeren cümlelerdir.
● Eh, bu hızla gidersek okula yarın sabah varırız.

ATASÖZLERİ

DEĞERLENDİRME CÜMLELERİ

Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt
veren kalıplaşmış sözlere atasözü denir.

Bir sanatçı veya sanat eserinin çeşitli yönlerini ortaya koymaktır. Öznel de nesnel de olabilir.

1. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, atasözleri halkın
ortak malıdır.

R

● Aman ne kadar da erken gelebildin.

● Kitabın sonunda kahramanlar hazin bir şekilde ölüyor.

2. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü
oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez,
sözcüklerin sıralanışında da değişiklik yapılamaz.

E

● Sanatçının dili başarıyla kullandığı yapıtında görülüyor.
● Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.

3. Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır.
YORUM CÜMLELERİ

L

● Üzüm üzüme baka baka kararır.

Bir konu, kişi ya da olay hakkında ortaya konan olumlu-olumsuz düşünceleri ifade eden cümlelerdir. Öznel cümleler,
yorum içerir.
● Yaşlı adamın davranışları oldukça samimiydi.
İÇERİK BİLDİREN CÜMLELER

● Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

M

● Kitapta etkileyici hikâyeler yer alıyor.

4. Gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır.
5. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamlıdır.
● Mum dibine ışık vermez. → Terzi kendi söküğünü
dikemez.

6. Atasözlerinin bazıları zıt anlamlıdır.

Ü

İçerik; kitapta, konuşmada, resimde, filmde vs. ele alınan
duygu ve düşüncelerdir. Diğer bir deyişle konudur.

● Bu kitap, sinema tarihinde önemini koruyan beş yüze
yakın kişiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Z

● Yazarın son romanında, yalnız yaşayan insanların sorunları ele alınmış.

● Fazla mal göz çıkarmaz. → Azıcık aşım, kaygısız
başım.

Atasözleri ve Deyimlerin Ortak Özellikleri:
● Anonimdirler yani kim tarafından söylendikleri belli değildir.

ÜSLUP BİLDİREN CÜMLELER

Ö

● Kısa ve özlü sözlerdir, az sözcükle çok şey anlatırlar.

Üslup, bir sanatçının anlatım özellikleridir. Bir yazarın dili
kullanım şekli, cümle kurma biçimi, sözcük seçimi, sade ya
da sanatlı bir anlatım tarzını benimsemesi vs. tüm özellikler
o yazarın üslubuyla ilgilidir.

● Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar.
● Genellikle mecaz anlam taşırlar.

Ç

İçerik cümleleri “Ne anlatıyor?” sorusuna cevap verir. Üslup
cümleleri “Yazar nasıl anlatıyor?” sorusuna cevap verir.
● Hayallerini anlattığı şiirinde imgeli bir söyleyiş tercih etmiş şair.

Atasözleri ile Deyimler Arasındaki Farklar:
1. Atasözleri cümle şeklindeyken, deyimler çoğunlukla söz
grubu şeklindedir.

● Sözcüklere yeni anlamlar yükleyen ve onlara adeta yeni
elbiseler giydiren bir yazardır.

● Ayağını yorganına göre uzat. (atasözü)
● Etekleri zil çalmak (deyim)

DOĞRUDAN AKTARMA CÜMLELERİ
Herhangi bir kişinin, bir konu hakkındaki düşüncelerinin değişikliğe uğratılmadan aktarıldığı cümlelere “doğrudan anlatım cümlesi” denir.

2. Atasözleri topluma öğüt verirken deyimler sadece içinde
bulunulan durumları bildirir. Yani deyimlerin ders verme
özelliği yoktur.

● Stendhal, “Roman sokakta gezdirilen bir aynadır.” demiş.

● Bugünün işini yarına bırakma. (atasözü)

● Yarın ödevini mutlaka getirsin, dedi.

● Kulak kesilmek, ayaklarına kara sular inmek... (deyim)
5
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ETKİNLİK-4

● Emre, aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru veya yanlış olmasına göre ilerlediğinde kaçıncı kapıya ulaşır?

"Şr, br başka dle
çevrmek sanıldığından
çok daha zordur."
cümlesnde tanım
yapılmıştır.

Y

Y
D

"Gemc neler
gördüğünü anlatmak
stemed." dolaylı
anlatım cümlesdr.

Y

"Romancı yaşadığı
toplumu anlatmış."
çerk bldren
cümledr.

Y

D
Y

D
Y

D
Y

1. Kapı

2. Kapı
3. Kapı

4. Kapı
5. Kapı

6. Kapı
7. Kapı

8. Kapı

M

L

"Roman genç, yaşlı,
herkes tarafından
lgyle okunur. "
cümles üslup
bldrmektedr.

D

R

D

"Şr br damla
gözyaşıdır."
cümlesnde tanım
yoktur.

E

"Yazar küçük yaşta
yazmaya başladığını
belrtt." cümlesnde
dolaylı anlatım
yapılmıştır.

D

"Şre daha çok gençler
lg gösterr, ded."
cümlesnde doğrudan
anlatım vardır.

Ü

Cevap: 4. Kapı

ETKİNLİK-5

● Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

BENZETME KİNAYE

Z

CÜMLELER

✔

Ö

1. Okulunu ne kadar çok sevdiğin devamsızlık yapmandan belli.
2. Dilin eseri güzelleştirmedeki etkisini bilmeyen, sanatçı olamaz.
3. Kitapta anlatılanlarla gerçekler bazen uyuşmayabilir.

✔

Ç

4. Sular öyle temiz ki ayna gibi kendimi görebiliyorum.
5. Takımımız üstün bir performans gösterip 3-0 yenildi.
6. O kadar başarılı bir öğrenciydi ki liseyi altı yılda bitirdi.

✔

7. Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman.

10. Eserlerini o kadar açık bir dille yazmış ki kendisi bile anlayamıyor.

6

✔

✔
✔

✔
✔
✔

8. Duygusal şarkılarıyla sanatçı, herkesi derinden etkilemektedir.
9. Bütün gece vagondan vagona un çuvalları taşımış hamallar gibiyiz.

YORUM

✔

TÜRKÇE
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ETKİNLİK-6

● Aşağıdaki cümlelerde yer alan yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
D

2. “Bilim ve edebiyat topluma yararlı olma açısından at başı giderler.” karşılaştırma cümlesi değildir.

Y

3. “Solan çiçeklere duyduğumuz üzüntü, sonsuz bir yasa dönüşmeyecek.” ön yargı bildirmektedir.

D

4. “Edebiyatımızda ilk roman Tanzimat Dönemi’nde yazılmıştır.” cümlesinde çıkarım yapılmıştır.

Y

5. “Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar uykuya çok düşkündür.” cümlesinde genelleme vardır.

D

6. “Ne yazdımsa insanlara dair yazdım şimdiye kadar.” cümlesi içerik bildirmektedir.

D

7. “İnsan zengin olunca müzesi de zengin olur.” cümlesinde koşula bağlı anlatım vardır.

D

8. “Keşke her zengin de böyle bir ev yapsa, diye konuştu.” cümlesinde doğrudan anlatım vardır.

D

9. “Sanat bütün öteki insan uğraşları gibi toplumla ilgilidir.” cümlesinde tanım yapılmıştır.

Y

10. “Anılar dostlukların kurulmasında gerçeklerden daha etkilidir.” cümlesinde nesnel anlatım vardır.

Y

11. “Dostluklar yardımlaşmayla süslenirse sonsuza uzanır.” cümlesi koşula bağlı yargı içermektedir.

D

12. “Bu kitap, tamamını gezi yazılarının oluşturduğu bir eser.” cümlesinde yazarın üslubu verilmiştir.

Y

L

E

R

1. “Romancı, çevresini en ince ayrıntısına kadar gözlemlemelidir.” cümlesinde öznel anlatım vardır.

Y

14. “Bir eserin kalıcılığı, anlattığı konu kadar dile de bağlıdır.” öznel anlatımlı bir cümledir.

D

15. “Kitap okumayı çok sevdiğim için sürekli kütüphaneye giderim.” cümlesinde amaç belirtilmiştir.

Y

M

13. “Bir tarihî roman yazmak için tarih kitapları okuyor.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır.

Ü

ETKİNLİK-7

● Aşağıdaki cümlelerin anlatım özelliklerini karşılarına yazınız.

Z

1. Kar tanecikleri ağır ağır sanki birbiriyle dans ediyorlarmış gibi yağıyordu.

BENZETME
KARŞILAŞTIRMA

3. Duygu ve düşünceleri doğru ifade edebilmek için vurgu yapılmalıdır.

AMAÇ-SONUÇ

Ö

2. Hikâyeler romanlara göre daha kısadır, birkaç kişiden meydana gelir.

4. Ozanlar tarafından söylenen hikâye çeşidine halk hikâyesi denir.

Ç

5. Gözlerini kapat ve bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün.
6. İnsanoğlunun hikâyeye ilgi duyması, olayları merak etmesindendir.
7. Haber, bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgidir.

TANIMLAMA
VARSAYIM
NEDEN-SONUÇ
TANIMLAMA

8. Halamı ziyaret etmek için memlekete gittim.

AMAÇ-SONUÇ

9. Düzenli çalışmadığı için sınavda başarısız oldu.

NEDEN-SONUÇ

10. Yazın tatile gidersek bolca fotoğraf çekeceğim.

KOŞUL-SONUÇ

7
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1.

TEST

1

Hastaları hastaneye taşıyan, içinde acil yardım malzemelerinin ve
hastalara ilk müdahaleyi yapabilecek sağlık personellerinin bulunduğu bir araçtır ambulans. Tarihteki ilk ambulans benzeri araçlar, 15.
yüzyılda Malaga Kuşatması sırasında yaralı askerleri savaş alanının
dışına taşımak ve tedavi etmek için İspanyollar tarafından kullanılmış. Daha sonra ilk resmî ambulanslar 18. yüzyılda Fransız ordusu
başcerrahı tarafından oluşturulmuş. Bu ambulanslar da yine yaralı
askerlere ilk yardım hizmeti veren ve onları hastanelere götüren atlı
vagonlarmış.
Bu parçadaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D

B) Amaç-sonuç cümlesi kullanılmıştır.

C) Karşılaştırma cümlesi bulunmaktadır.			

D) Öznel anlatımlı cümleler vardır.

R

A) Tanım cümlesine yer verilmiştir.			

E

1.

L

2.

Bu metinle ilgili olarak,
I.

Ü

M

Ortalama sıcaklığın 20-25 derece arasında olduğu, tüm yıl boyunca yağmurun çok yağdığı, nemli ve sıcak bir alandır
yağmur ormanları. Tropikal ve ılıman olmak üzere iki tür yağmur ormanı vardır. Tropikal yağmur ormanları Ekvator’a
yakındır. Ilıman yağmur ormanlarıysa Ekvator’un kuzey ya da güneyindeki ormanlara göre serin, deniz kıyısındaki
bölgelerde bulunur. Yağmur ormanları yeryüzünün yaklaşık yüzde 6’sını kaplar. Buna karşın dünyadaki hayvan ve
bitki türlerinin yarısından fazlası burada yaşar ve atmosferdeki oksijenin yaklaşık yüzde 40’ını yağmur ormanları üretir.
Yağmur ormanlarında bulunan büyük ağaçlar toprağa güneş ışığının ulaşmasını engellediği için tabanda az sayıda ot
ve çalı yetişir. Ortak yaşam sürdüren eğrelti otları ve sarmaşıklar güneşe ulaşmak için bu büyük ağaçların gövdesinden yukarılara tırmanır.

Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.

Z

II. Tanım cümlesi vardır.

III. Bir yargı gerekçesiyle beraber verilmiştir.
IV. Amaç ifade eden cümle kullanılmıştır.
D

Ö

yargılarından hangileri doğrudur?
2.

B) I, II ve III

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve IV

Ç

A) I ve II

3. (I) Dans yani hareket ve mimiklerle bir olayın, bir öykünün anlatılması insanlık tarihi kadar eskidir. (II) Dolayısıyla tiyatronun tarihini mercek altına alırken eski Yunan edebiyatı da göz önüne alınmalıdır. (III) Çünkü tiyatro zamanda ve mekânda birtakım değişikliklere uğrasa da kaynağını hep oradan alır. (IV) Her ne kadar farklı kültürlerde tiyatroya benzeyen
oyunlar görülse de gerçek anlamda tiyatronun dayandığı temel kaynak Eski Yunan tiyatrosudur.
Bu metindeki hangi cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır?
3.

C

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III
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D) III ve IV
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TEST

1

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma örnek
olabilir?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisine yer verilmiştir?

4.

7.

A

D

A) Gökyüzünü, küflü demir renginde bulut yığınları kaplamıştı.

B) Annem, kardeşime her zaman “Geleceğini planlamalısın!” diye öğüt verirdi.

B) İnsanlar, İstanbul’un dokusuna sinmiş tarihi eserleri
mahvediyor.

C) Kimi zaman hayatın bizim için ne denli sürprizlerle
dolu olduğunu düşünmeyiz.

C) Çocuk beslenmesinde ve gelişiminde en yararlı besinlerden biri süttür.

D) Bazen kendi kendimize düşünür ve “Ne garip dünya
bu!” diye söyleniriz.

D) Buraların güzelliklerine yalnız yürüyerek ulaşılabiliyor, onun için yaz aylarında gelin.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?

8. Kişisel duygu ve düşünceler içeren, doğruluğu kişiden
kişiye değişen cümlelere “öznel anlatımlı cümle” denir.
Öznel anlatımda anlatılanların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz.

D

A) Acaba bu derdimin dermanı yok mu?

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde öznel
anlatımlı cümle kullanılmıştır?

Ya bu sabretmenin oranı yok mu?
8.

M

C) Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı

B) Soğuk çöllerde hava sıcaklığı yazın 21 ila 26 derece,
kışın -2 ila 4 derecedir. Kışın kar, ilkbaharın insana
rahatlık veren günlerindeyse yağmur yağar.

Ü

Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
D) Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

C) Çöldeki bitkilerin çoğu, birkaç haftalık dönemde
yaşam döngüsünü tamamlar. Kaktüs gibi bitkilerse
suyu depolama özelliğine sahip olduklarından uzun
süre yaşayabilir.

Ö

Z

D) Çölde yaşayan hayvanların çoğu sıcaktan korunmak
için yer altında yuva yapar ve geceleri dışarı çıkarak
avlanır.
9. Üslup, bir sanatçının anlatım özellikleridir. Bir yazarın dili
kullanım şekli, cümle kurma biçimi, sözcük seçimi, sade
ya da sanatlı bir anlatım tarzını benimsemesi vs. tüm
özellikler o yazarın üslubuyla ilgilidir.

Ç

6. (I) Şu an elimizde bulunan sözlükler, dilimizin zenginliğini yeterince yansıtmıyor. (II) Benim düşüm, dilimizin
geçmişini, bugününü hatta geleceğini yansıtabilecek
güçte ve oylumda bir sözlük üretmek ama bu düş, kişinin gücünü aşıyor.(III) Bu yönde girişimlerim var, ileride
belki bizim de “içermesi gerekeni içeren” bir büyük Türkçe sözlüğümüz olabilecek. (IV) Biraz kendimize gelelim,
Kaşgarlı Mahmut ustanın neredeyse bin yıl önce başardığının bin yıl sonra çok gerisindeyiz.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili
bir yargıdır?
9.

D

A) Ünlü şairin şiirlerinde halk kültürünün izlerine rastlanmaktadır.

Numaralanmış cümlelerin anlatımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.

B

A) Çöl, yalnızca belli dönemlerde çok az yağmur alan
bir yerdir. Çöllerin büyük kısmı Ekvator’a yakın olan
kuzey ve güney enlemlerde bulunur.

B) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya

L

5.

E

R

A) Arkadaşım, bana iki gün önce geldiğini söylediğinde
çok şaşırmıştım.

B) Mevlana’nın Mesnevi’sinde olduğu gibi, önce kıssalarla belli olayları anlatıyor.

C

C) Bir söyleşisinde halk kültürüne çocukluğundan beri
ilgi gösterdiğini söylemişti.

A) I. cümlede yorum yapılmıştır.
B) II. cümlede yazar bir tasarısından söz etmiştir.

D) Eserlerinde halkın kullandığı söyleyişlere sıkça başvurmaktadır.

C) III. cümle koşul-sonuç ifadesi taşımaktadır.
D) IV. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

9
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TEST

2

M

L

E

R

1.

Yukarıdaki metinde kullanılan cümlelerin anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A

A) Bir kavramın tanımlaması yapılmıştır.			

B) Koşul-sonuç cümlesi kullanılmıştır.

C) Amaç belirten cümleler bulunmaktadır.			

D) Neden-sonuç ilişkisi olan cümlelere yer verilmiştir.

Ü

1.

2.

Ö

Z

(I) Tıp alanındaki en önemli buluşlardan biri olan stetoskop bulunmadan önce doktorlar teşhislerini hastaların anlattığı
yakınmalara göre koyarmış, ta ki 1816 yılında Fransız bir doktorun aklına bir fikir gelene kadar! (II) Kendisine muayeneye gelen hastanın kalp atışlarını daha iyi dinleyebilmek için sıkı sarılmış bir kâğıttan rulo yapmış. (III) Rulonun bir
ucunu kendi kulağına diğer ucunuysa hastanın göğsüne koymuş, bu yöntem sesi daha belirgin bir biçimde algılamasını sağlamış. (IV) Daha sonra da ahşap bir silindirden oluşan ilk stetoskobu tasarlamış.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

2.

C

Ç

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede amaç- sonuç ilişkisi vardır.
C) III. cümle koşul ifadesi taşımaktadır.
D) IV. cümlede nesnel bir bilgi verilmiştir.

3. (I) Belki teknoloji, sanayi açısından kalkınıyoruz. (II) Ama çevrecilik konusunda sınıfta kaldığımızı, tabiatı mahvetmede dünyada belki de birinci sırada yer alabileceğimizi rahatça söyleyebilirim.(III) Bu ülkeyi çirkinleştirmek, yokluklara
sürüklemek için bir imha planı mı uygulanıyor diye düşünmemek elde değil. (IV) Çünkü çevre sömürüsüne engel olan
yok. (V) Hele hele ağaçları kesme, dağ tepe işgal etme, şehirleri çöplük haline getirme konusunda şu dünyada rakibimiz
olmasa gerek.
Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerekçesini belirtmiştir?
3.

C

A) II

B) III

C) IV
10
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4. (I) Bulaşık deterjanından çamaşır deterjanına, diş macunundan deodoranta kadar günlük yaşantımızda kullandığımız temizlik ve bakım ürünleri belli başlı bazı kimyasallar içerir. (II) Evde kullandığımız cam temizleyicilerde,
ahşap ve duvar boyalarında, ayrıca deodorant ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinde genellikle amonyak
adında bir kimyasal bulunur. (III) Amonyak yağ asitlerini
kolayca çözdüğü ve çabuk buharlaştığı için yüzeylerde
iz bırakmaz. (IV) Amonyağın keskin ve kötü bir kokusu
vardır, bu nedenle amonyaklı ürünlerde genellikle çeşitli
aromalar kullanılır.

7.

A

A) Çaresizlik, eli kolu bağlı olmak, hiçbir çıkar yol bulamama durumudur.
B) Hayatta hiçbir duygu insanı çaresizlik kadar etkilememektedir.
C) Yoksulluğa boyun eğmeyen, çıkar yollar arayan bir
insan, çaresiz değildir.
D) Dayanıklı insanlar bütün çaresizliklerine mutlaka bir
çözüm bulur.

C) II ve IV

D) III ve IV

E

B) I ve III

R

D

A) I ve II

2

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden- sonuç ilişkisi vardır?
4.

TEST

5. Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan
bulutlar su damlacıkları ve buz kristalleri içerir. Atmosferdeki parçacıkların boyutları görünür ışığın dalga boyuyla
kıyaslanabilir ölçektedir ve güneş ışığı atmosferden geçerken mavi dalga boyundaki ışınlar daha fazla saçıldığı
için gökyüzü mavi renkte görünür. Bulutları oluşturan su
damlacıklarının ve buz kristallerinin boyutları ise daha
büyüktür ve güneş ışığı bulutların içinden geçerken bütün dalga boyundaki ışınlar saçılır. Bu nedenle bulutlar
beyaz görünür.

Ü

M

L

8. Üşüdüğümüzde tüylerimizin ürpermesinin nedeni kabaran tüylerin yalıtkan bir tabaka oluşturarak ısı kaybını
engellemesidir. Vücudumuz soğuğa karşı kendini korumak için farklı tepkiler verir. Üşüdüğümüzde salgılanan
adrenalin hormonu kıl köklerinin etrafındaki kasların
kasılmasına neden olur. Böylece tüylerimiz dikleşir. Aslında bu, bütün memelilerde gerçekleşen bir süreçtir ve
derileri kalın bir tüy ve kıl tabakası ile kaplı olan hayvanların ısı kaybetmelerini ve soğuktan etkilenmelerini engeller. Ancak insanların derilerindeki tüyler daha seyrek
olduğu için bu etki çok belirgin hissedilmez.

Bu metindeki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.

B

A) Koşula bağlı yargılara yer verilmiştir.

I.

Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.

Z

II. Öznel yargılar kullanılmıştır.

B) Bir durumun gerekçesi verilmiştir.

III. Gerekçe belirten cümleler bulunmaktadır.

C) Varsayım ifade eden cümle kullanılmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

D) Öznel bir yargı bulunmaktadır.

Ö

8.

C

Ç

A) Yalnız I

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eserin içeriğinden söz
etmektedir?
6.

Bu metinle ilgili,

B) I ve II

C) I ve III

D) Yalnız III

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme yapılmıştır?

C

9.

A) Yazarken en doğru sözcüğü sürekli arayan biridir.

B

A) Hayat insanların karşısına her zaman güzellikler çıkarmaz.

B) Yazdıklarım öğretici olsun diye uğraştım her zaman.

B) Ressamın son tablosu insanı adeta başka âlemlere
götürüyor.

C) Bütün eserleri yaşamından izler barındırır.
D) Yalın, kuru bir metni okuyucular pek okumaz.

C) Ülkemizde yayımlanan gazetelerde maalesef tarafsız haber pek yok.
D) Halit Ziya, eserlerinde İstanbul’u mekan olarak kullanmıştır.
11
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1.

TEST

3

(I) Van Gölü Havzası çok sayıda kuşa ev sahipliği yapar; bu kuşlardan kimi yazın
gelip üredikten sonra geri döner, kimi göç sırasında beslenmek ve dinlenmek için
alanda duraklar, kimi her mevsim burada yaşar, kimi de yalnızca kışın burayı ziyaret eder. (II) Türkiye’deki kuş türlerinin neredeyse yarısı Van Gölü Havzası’nda
görülebilir; dikkuyruk, büyük cılıbıt ve kılıçgaga bunlardan bazıları. (III) Ayrıca Van
Gölü’nün yakınında yer alan Erçek Gölü, her yıl nisan ayından kasım ayına kadar
flamingoların gelip konakladığı bir göl. (IV) Üstelik bu göle gelen flamingoların sayısı bazı yıllar 10.000’lere ulaşıyor.
1. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır .			

B) II. cümlede örneklendirme vardır.

C) III. cümle koşul ifadesi taşımaktadır.			

D) IV. cümlede nesnel bir bilgi verilmiştir.

R

1.

Yeşilin bin bir tonunu size
göstermek için sizleri
Rize’ye bekliyoruz.

Ü

Tarihe doymak istiyorsanız
mutlaka İstanbul’u
görmelisiniz

M

L

E

2. Ayşegül, Zeynep, Mehmet ve Fatih adlı dört arkadaş dört farklı ilin tanıtımı ile ilgili broşür hazırlamışlardır. Broşürlerde
Ayşegül varsayım, Zeynep karşılaştırma, Asım amaç-sonuç, Fatih ise koşul- sonuç cümlesi kullanmıştır.

Ülkemizin en güzel
yemeklerini Antep ‘te
tatmak istemez misiniz?

Gözlerinizi kapatın, yeşil
ve mavinin iç içe geçtiği
Antalya’da olduğunuzu
düşünün.

Buna göre kişiler ve tanıtımını yaptıkları şehirler hangisinde doğru verilmiştir?
2.

B

Z

A) Ayşegül - İstanbul, Zeynep - Rize, Asım - Antep, Fatih - Antalya
B) Ayşegül - Antalya, Zeynep - Antep, Asım - Rize, Fatih - İstanbul

Ö

C) Ayşegül - Antalya, Zeynep - Antep, Asım - İstanbul, Fatih - Rize
D) Ayşegül - Antep, Zeynep - Antalya, Asım - İstanbul, Fatih - Rize

Ç

3. Yeni bir araştırmaya göre kadınlar sadece erkeklerden daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda açlık ya da salgın gibi zor durumları erkeklere göre çok daha başarıyla atlatıyor. Araştırmacılar yedi popülasyonda, her iki cinsiyetten
insanın kıtlık, salgın ve kölelik gibi uç durumların oluşturduğu koşullarda hayatta kalma oranlarını bulmak için inceleme
yaptı. Sonuçta hayatta kalma oranının kadınlarda daha fazla olduğu görüldü. Tüm popülasyonlarda kadınların ölüm
oranı tüm yaşlar için daha düşüktü ve bir köle popülasyonu hariç kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşamıştı. Araştırmacılar kadınlarla erkekler arasındaki yaşam süresi farkının büyük ölçüde bebeklik çağındaki ölüm oranları
arasındaki farktan kaynaklandığını gördü.
Bu metindeki cümlelerle ilgili,
I.

Karşılaştırma yapılmıştır.

II. Nesnel anlatım kullanılmıştır.
III. Neden-sonuç cümlelerine yer verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
3.

B

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III
12

D) Yalnız III
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4. “Balık pazarının, sinemaların eski seçkinliği, eski tadı
kalmamıştı.” cümlesinde bulunan anlatım özelliği
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

3

7. (I) Şiir, öykü, roman, tiyatro gibi yazınsal türlerin ortak
özelliği aynı zamanda sanat ürünü olmalarıdır. (II) Bilindiği gibi sanat, bir yaratma ya da yeniden yapılandırma
işidir; güzeli ve güzelliği arar. (III) Sanatsal özelliği olan
yazınsal türler, gerçeği olduğu gibi değil değiştirerek,
biçimlendirerek, kurgulayarak yansıtır. (IV) Bu özelliklerinden dolayı bu tür metinlere kurmaca metin adı verilmiştir. (V) Yazınsal ürünler, insanı ve yaşamı ele alır ve
sanatçı, ele aldığı yaşam durumunu salt gerçek olarak
sunmaz.

D

A) Selçuklu Dönemi’nde emirler, atabekler ve varlıklı aileler maden sanatına canlılık kazandırmışlardır.
B) Günlük kullanım için döküm tekniğinde yapılmış, ajur
tekniklerinde bezeli bronz kaplar üretilmiştir.
C) Elimizdeki kaynaklarda maden sanatıyla ilgili bir
ürün bulunmamaktadır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi
kendinden sonraki cümleyle neden- sonuç ilişkisiyle bağlanabilir?

D) Altın ve gümüş kullanımı 12. yüzyıl sonlarında daha
da azalmış, pirinç alaşımı kullanılmıştır.

7.

C

B) II

C) III

D) IV

E

A) I

R

4.

TEST

8. Heveslerimin dipdiri olduğu gençlik yıllarımda ideolojik
ayrımcılık bugüne kıyasla daha bir hareketliydi. Yeni
yetenekler ille taraf olmaya, ideolojik şartlanmalara zorlanıyorlardı. Oysa ben sanatın sınırsızlığına, insan gerçeğinin ancak üç yüz altmış derecelik bakış açılarıyla
kavranabileceğine inanıyordum, hâlâ da buna inanıyorum. İdeolojik saplantıları, bağımlı düşünmeyi sanat
olarak kabullenmiyorum. Çünkü sanat ancak özgür bir
ortamda yeşerebilir.

M

L

5. (I) Hayvanlar yaşadıkları ortamın koşullarına uyum sağlayabilme konusunda çok başarılıdır. (II) Hayvanların
havanın çok soğuk ya da çok sıcak olduğu ortam koşullarına uyum sağlayabilmeleri, vücut sıcaklıklarını düzenleyebilmelerindendir. (III) Sıcakkanlı canlıların örneğin memelilerin vücut sıcaklıkları bulundukları ortamın
sıcaklığı ne olursa olsun sabittir. (IV) Sıcakkanlı canlılar
vücut sıcaklıklarını sabit tutabilmek için çok miktarda
enerjiye ihtiyaç duyar, bundan dolayı besin ihtiyacı sıcakkanlı canlılar için hayati öneme sahiptir.

5.

Ü

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde durum gerekçesiyle beraber verilmiştir?
C

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

Z

A) I ve II

8.

Ö

Ç

C) III.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

9. Bir gün Haldun Taner, yakın bir sanatçı dostuna şöyle
demiş: “Ben, sabah erkenden kalkar, balkona daktiloyu
atıp günde yirmi sayfa yazarım. Aklımda hiçbir şey yoksa ne görüyorsam onu dökerim sayfalara.” Sanat hayatımın ilk yıllarında Attilâ İlhan da bana, “Her gün birkaç
A4 sayfayı dolduracak kadar kalemini çalıştırmaya alışmalısın.” demişti.
Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
9.

A

B) II.

A) Neden-sonuç ilişkisi bulunan cümleler vardır.

D) Nesnel değerlendirme yapılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
sözü edilen yapıtın içeriğiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A) I

D

C) Öznel anlatımlı cümlelere yer verilmiştir.

6. (l) Son kitabımda İzmir’de yaşamış, bu şehre gönülden
bağlı insanların yaşamlarını anlattım. (II) Bunlar kısa öykülerdi ve uzun yıllar süren bir araştırmanın ürünleriydi.
(III) Önce dergilerde ve gazetelerde gezi yazısı olarak
yayımlandı hepsi. (IV) Sonra bu yazıları öyküleştirip kitap haline getirirsem kalıcı olacaklarını düşündüm. (V)
Yoksa kahramanlarının yaşamları gibi dergilerde yitip
gidebilirlerdi.

6.

Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A

A) Doğrudan anlatım cümleleri vardır.

D) IV.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Koşula bağlı yargı bulunmaktadır.
D) Nesnel değerlendirme yapılmıştır.
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TEST

4

1.

I

II

III

IV

R

Numaralanmış afişlerin hangi ikisinde kullanılan cümlelerde aynı anlatım ilişkisi vardır?
1.

B

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E

A) I ve II

L

2.

Ü

M

Dünyamız ve evrenle ilgili yanıtlanmayı bekleyen ne kadar da çok soru var, değil mi? Bu soruların yanıtlarını merak eder ve araştırma yaparız. Elbette araştırma yaparken en önemli konu
bilimsel bilgiye ulaşabilmektir. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları’nın “Nedenler Ansiklopedisi”
kitabı araştırmalarımızda başvuracağımız güvenilir ve vazgeçilmez bir kaynak olmaya aday.
Her soru başlığını çeşitli yönleriyle ele alan kitapta renkli ve eğlenceli görseller okumayı keyifli
hâle getiriyor. Nedenler Ansiklopedisi merak ettiğimiz soruları ayrıntılarıyla yanıtlamak için bizi
bekliyor.
Bu metindeki cümlelerin anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.

C

B) Karşılaştırma cümlesi kullanılmıştır.

Z

A) Bir kitabın içeriği verilmiştir.			

D) Neden-sonuç ilişkisi olan cümlelere yer verilmiştir.

Ö

C) Amaç belirten cümleler bulunmamaktadır.			

Ç

3.

(I) Geçmişte üretim el işçiliğine dayanırdı ve el işçiliğinde çeşitli aletlerden
ve bazı makinelerden yararlanılırdı. (II) Bir kişi bir ürünü başından sonuna kadar tek başına üretirdi, bu da çok uzun ve zahmetli bir süreçti. (III)
Bundan dolayı ürünün hem maliyeti hem de satış fiyatı yüksek olurdu. (IV)
Ayrıca el işçiliğiyle üretilen hiçbir ürün birbirinin tıpatıp aynısı olmadığından
parçaların değişimi de pek mümkün olmazdı. (V) Bu da ürünün bir parçasının bozulması ya da kırılması durumunda ürünün kullanılamaz hâle
gelmesi demekti.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden- sonuç ilişkisi vardır?
3.

B

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV
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D) III ve IV

7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri

7. (I) “Evlilik” denen bir sözleşme ile oluşan evlilik biçimleri,
günümüze değin çok farklılaşmış olsa da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. (II) Düşünürler tarafından
ailenin sınırlarının çizilmesi ve genel bir tanımının yapılması için farklı kriterler kullanılmıştır. (III) Kimi düşünürler aynı çatı altında bulunanlara, kimileri çeşitli paylaşımlarda bulunan birey gruplarına aile adını vermişlerdir.
(IV) Neslin devam etmesi için birbirleriyle bağlantılı olan
ve genel olarak da “anne-baba ve çocuklardan oluşan
insan birliği” şeklinde yapılan açıklama, belli bir aile biçimini anlatmaktadır.

Hayatta bir amaca ulaşma çabası olmayan insanlar,
nehir üzerinde akıp giden saman çöpü gibi oradan
oraya savrulur.

II. Bir insanın hayatta yapacağı en büyük hata, kendini
hatasız biri sanarak hâl ve tavırlarını değiştirmemesidir
III. İnsan, çevresinde bulunan erdem ve kültür sahibi kişilerin etkisiyle zaman içinde olgunlaşmaya başlar.
IV. İnsanlar başaklar gibidir, içleri boşken başları havada gezerken doldukça eğilirler.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.

4

7.

C

C

R

4. I.

TEST

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

A) I. cümlede yorum yapılmıştır.

B) II. cümlede amaç- sonuç ilişkisi vardır.

B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.

C) III. cümlede öznel anlatım kullanılmıştır.

E

C) III. cümle koşul-sonuç ifadesi taşımaktadır.

D) IV. cümlede tanım yapılmıştır.

L

D) IV. cümlede benzetme yapılmıştır.

8. (I) Bundan yaklaşık beş milyar yıl önce Samanyolu Gökadası’ndaki dev bir gaz ve toz bulutunun içinde madde
kümeleşmeye başladı. (II) Her bir küme kendi kütle çekiminin etkisiyle sıkıştı, kümelerin merkezlerindeki sıcaklık ve basınç arttı. (III) Buralardaki atom çekirdekleri o
kadar çok sıkıştı ki kaynaşmaya başladı, bunun sonucunda ortaya çıkan enerji sayesinde bu gaz topları birer
yıldız olarak parlamaya başladı. (IV) Bu yıldızlardan biri
de muhteşem görünümüyle herkesi etkileyen Güneş’ti,
Güneş’in çevresinde kalan gaz ve toz dönmenin etkisiyle disk şeklini aldı.

Z

Ü

M

5. (I) Natüralistler güzel, çirkin, özel, yaygın her olgunun
romana girebileceğini savunmuşlardır. (II) Yalnız standart kişiliklere değil, gerçekliğin bir parçası olduğu için
az rastlanan kişilere, hasta, garip kimselere, ender olaylara da yapıtlarında yer vermişlerdir. (III) Çizilen toplum
tablosunun kapsamlı ve ayrıntılı verilmesi, yaşamdan
verilen kesitin gerçeğe yakınlığını sağlamaya yöneliktir. (IV) Onlara göre romanda kullanılan dil, bilim dilini
hatırlatan, nesnel gerçekçi, sanat özentisinden uzak bir
dil; yapı ise olabildiği kadar gerçek yaşantıyı hiçbir şey
atlamadan vermeye yönelen gevşek bir yapı olmalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
öznel anlatıma başvurulmuştur?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
natüralistlerin bir amacından söz edilmiştir?
C

B) II

C) III

8.

B) II

C) III

D) IV

9. (I) Türkçe, her geçen gün güzelliklerini kaybetmekte,
özellikle radyo ve televizyon kanallarında sunuculuk yapan gençler, çok garip konuşuyor. (II) “Yani, filan, hayret
bir şey” gibi kelimeleri çok sık kullanıyorlar. (III) Kelime
hazineleri o kadar sığ ki konuşacak başka bir kelime
bulamıyorlar. (IV)TV’lerdeki yarışma programlarında ise
argo sözcükler kullanılıyor sürekli ve insanlar da böyle
seviyesiz programları ilgiyle izliyor ne yazık ki.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen
kavramla uyuşmamaktadır?
6.

D

A) I

D) IV

Ç

A) I

Ö

5.

B

A) Seçim, hangi alanla ilgili olursa olsun karar vermek
demektir. (tanım)
B) Konfüçyüs, “Öfkeli bir adamın içi zehir doludur.” der.
(dolaylı anlatım)
C) Yazar, bu öykü kitabında yoğun bir mecazlı anlatımla
çıktı karşımıza. (üslup)

Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik
bakımından diğerlerinden farklıdır?

D) Bilim kurgu edebiyatının en önemli yazarlarından
Ursula Le Guin’in romanı yayımlandı.(karşılaştırma)

9.

B

A) I

B) II

C) III

D) IV
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2.
D

3.
C

4.
A

5.
D

6.
C

7.
D

8.
B

9.
D

TEST 2

1.
A

2.
C

3.
C

4.
D

5.
B

6.
C

7.
A

8.
C

9.
B

TEST 3

1.
C

2.
B

3.
B

4.
D

5.
C

6.
A

7.
C

8.
D

9.
A

TEST 4

1.
B

2.
C

3.
B

4.
C

5.
C

6.
B

7.
C

8.
D

9.
B

E

1.
D

Ç

Ö

Z

Ü

M

L

TEST 1

R
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