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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜĞÜN ANLAM ÇERÇEVESİ 1
1. “Silmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “üzerini çize-

rek atmak, yok etmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Tahta parçasının üzerindeki pürüzleri rende ile güzelce sildi.
B) Tahtadaki yazıları türkü söyleyerek siliyordu.
C) Bizim mahallenin takımı karşı mahalleninkini resmen saha-

dan silmişti.
D) Sabahleyin listede adım vardı ama öğleden sonra baktım ki 

adımı silmişler.
E) İçimdeki kederi senin verdiğin bu haber sildi.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “gitmek” sözcüğünün verilen an-
lamı ile kullanımı uyumlu değildir?

A) Yeter olmak, 
yetmek, yetişmek

Bir ton kömür birkaç ay bile 
gitmedi.

B) Başvurmak Söylediklerimi yapmazsanız beni 
mahkemeye gitmek zorunda 
bırakırsınız.

C) Bir duruma, bir 
sonuca ulaşmak

Maliye son ekonomik krizden 
sonra kur ayarlamasına gitmek 
zorunda kaldı.

D) Yok olmak, elden 
çıkmak

Babasından kalan dükkânlar, 
evler, arabalar birkaç ayda gitti.

E) Tüketilmek, 
harcanmak

Bir şey biriktiremiyorum, elime 
geçen paranın tamamı çoluk 
çocuğa gidiyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamda kullanılmamıştır? 

A) Bu güler yüzlülüğün sebebini anlamak için telaşsız bekledi.
B) Sende bu yetenek varken pencerelerden başımıza çil çil altın 

yağar, biz de zengin oluruz.
C) Üç saat geçmesine rağmen bavullarımızı bile 

hazırlayamamıştık.
D) O, sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir 

kısmını yitirmişti.
E) Sanayileşme furyası, tüketim yarışı içinde gözünü ihtiras 

bürüyen insan doğayı boşladı.

4. “Saymak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “Annem ve 
babam birbirini nasıl saydı ise ben de eşimi öyle sayacaktım.” 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Daha önce yaptığım ödemeleri saymıyor musun?
B) Arzularımı gerçekleştirmeyi kendim için de büyük bir külfet 

sayıyorum.
C) İki bin lira saydı, evlilik yıl dönümü hediyesi olarak eşine bir 

küpe aldı.
D) Ne ilköğretim ne de yükseköğretim öğrencileri artık öğret-

menlerini sayıyor.
E) Bu çocuk, henüz bir bebekken bile yirmiye kadar sayardı.

5. I. İnşaatlarda çalışmak senin sandığın kadar kolay bir şey 
değil.

II. Bir gerçeklik duygusu ile değil, bir tarih duygusu ile kendimizi 
zorluyorduk.

III. Ben onun bu davranışlarını bizi istemediği biçiminde 
okudum.

IV. Bence, böyle bir insanda erdem araman çok gereksiz ve 
safça.

V. Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber 
doğdu.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

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

D) III ve V  E) IV ve V

6. “Yıkmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “kurulu bir şeyi 
parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek” anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Böyle bir acı kim olursa olsun her insanı yıkar.
B) Koca ağacı, elektrikli testere sayesinde birkaç dakikada yık-

tılar.
C) İşledikleri tüm suçları o zavallı çocuğa yıktılar.
D) Hamallar, kamyondaki un çuvallarını dükkânın önüne yıktılar.
E) Yangın yarım saatin içinde her yeri sardı, ne varsa yaktı, yık-

tı.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler mecaz an-
lamıyla kullanılmıştır?
A) Ateş düştüğü yeri yakar, alevlenip durur da küllenmez.
B) Cinayetin düğümünün çözülmesini ilginç bir tesadüf sağla-

mış oldu.
C) İnsanın duyguları ağır basınca tarafsız karar alması pek 

mümkün olmuyor.
D) Önerdikleriniz bizim tarafımızda bir çözüm olarak değerlen-

dirilmiyor. 
E) Dün yaşanan kazada yolcular ölümün eşiğinden döndü.

8. I. Yılın ortasında memur maaşlarına yeni bir zam yapılacağı 
söyleniyor.

II. Meranın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gör-
düler.

III. Ev sahibi kışın ortasında onları evden çıkarmıştı.
IV. Herkesin ortasında bağırıp çağırması hiç hoş değildi.
V. Temizlik için getirdikleri bezi ortasından ikiye böldüler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “orta” söz-
cüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve IV 

D) III ve V  E) IV ve V

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü mecaz 
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Önce bu aşısız köpeği tuttu, bağladı.
B) Bebeği sen gelene kadar kucağımda tutar, beklerim.
C) İleri sürdüğünüz görüşleri dinleyicilerin tümü çok tuttu.
D) Birkaç balık tuttu; ama onları da küçük diye salıverdi.
E) Bu kar tutmaz; çünkü hava çok sıcak.

10.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
si mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Üniversite çevrelerinde bu konu dipsiz bir kuyudur, kimse bu 

konuya girmek istemez.
B) Dışarıdaki gürültü şarkıcının sesini boğuyordu, söyledikle-

rinden hiçbir şey anlaşılmıyordu.
C) Müşteriler böyle sert davranışlardan hiç de memnun kalmaz.
D) Sabah akşam aynaya bakarken biraz daha dikkatli olsa yaş-

landığını hemen fark edecek.
E) Döviz kurundaki dalgalanmalar ülkemizdeki herkesi bir bi-

çimde etkiliyor.

11. İp, çok farklı şekillerde beliriyor hikâye boyunca. Bir seferinde 
 I
Rana’nın kızının ip atladığını görüyoruz, ardından yerde ölü bir 
              II
yılan gibi bıraktığı ip, yine bir resim canlandırıyor zihnimizde.
     III        IV

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamlar 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiş-
tir?

I II III IV
A) Mecaz Gerçek Gerçek Mecaz
B) Gerçek Gerçek Mecaz Gerçek
C) Mecaz Mecaz Gerçek Gerçek
D) Gerçek Gerçek Gerçek Mecaz
E) Mecaz Mecaz Mecaz Gerçek

12. Topladığım eşyaları ne yapacağımı soranlara ilk başlarda bir
    I    II
cevap veremezdim. Kırık kalpli koleksiyoncular gibi ben de
                 III
utangaç bir cevap verir, bu fincanı nedense çok sevdiğimi
     IV         V
söylerdim.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek 
anlamda kullanılmamıştır?

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

D) III ve IV  E) IV ve V
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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜĞÜN ANLAM ÇERÇEVESİ 2

1. Kitap eklerinin savunucusu değilim ben. Hem, hepsine kefil de 
   I                   II
olamam; fakat ortada kolaydan söylenivermiş sözler ve apaçık 
                   III            IV
bir haksızlık varsa buna sessiz kalmayı vicdanım kabul etmez.
     V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek 
anlamda kullanılmamıştır?

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

D) III ve V  E) IV ve V

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
si mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Emeğinin karşılığını istiyor adam, başka bir şey değil.
B) Kan almak için görevlinin önce damarı belirlemesi gerekir.
C) Yan masadaki kalemi bana uzatır mısın?
D) Bu sorunu dallandırıp budaklandıran sensin. 
E) Evinin penceresinden parka doğru bakıyordu.

3. (I) Dört yaşındaki Maya, oturma odasında daireler çizerek koşu-
yor, koşarken anlamsız sesler çıkararak bağırıyordu. (II) Bir süre 
döndükten sonra, “Ağaç yaşken eğilir.” diyerek zıplamaya baş-
ladı. (III) Bir oyun muydu bu, yoksa dedesinin bir öğüdü müydü 
acaba? (IV) “Kim öğretti bunu sana?” diye sorduk. (V) “Küçük 
arkadaşlarım söyledi bana.” dedi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
si gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) O tip yerler birer kötülük yuvası görevi yaparlar.
B) Arsız bir sinek yüzüne konup duruyordu.
C) Anlattıklarınızla zihnimizde yeni bir pencere açtınız.
D) Misafirlerini oldukça soğuk bir gülümseme ile karşıladı.
E) Çok çevik bir hareketle kavanozun kapağını açtı.

5. Turan Şahin, hazır gündemde “çılgın projeler” varken, dönüp 
      I    II
Osmanlının tarihine bakmış. Zevkle okunan kitaptan
     III             IV
edindiğimiz sonuç malum: kimi zekâ ürünü, kimi gülünç
onlarca yitik proje...
          V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. sözcük aklımıza gelen ilk anlamının dışında kullanılmıştır.
B) II. sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
C) III. sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır.
D) IV. sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır.
E) V. sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlam ka-

zanmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlam-
da kullanılmamıştır?

A) Kapının tokmağını yokladı, sonra zile uzun uzun bastı.
B) Bardağı kırınca yere düşen cam parçaları ayağına battı.
C) Çocuğunu oldukça yüksek ücretler ödeyerek özel okullarda 

okuttu.
D) Adam kendini çok iyi bir şair olarak yansıtıyor; ama doğru 

dürüst şiir bile yazmıyor. 
E) Bir söz hatta bir ima bile o acı günleri hatırlatmaya yetiyor.
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7. Temel anlamla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik 
anlamlara yan anlam denir. 
Bu açıklamaya göre “yürümek” sözcüğü, aşağıdakilerin han-
gisinde yan anlamda kullanılmıştır?

A) Isının artması sonucu buz dağları güneye yürümüş.
B) Bir şey düşündüğü belliydi; kafası yerde, kamburunu çıkar-

mış, yürüyordu.
C) Gölgesinde yürüdüğü makam mevki sahipleri de kendisini 

yalnız bırakmıştı.
D) Hayat yürümüş gitmiş, bizimkiler hâlâ kendini genç sanıyor.
E) Bu evliliğin yürümeyeceği daha başından anlaşılmıştı. 

8. (I) “Kıymetini kaybederken bilme” çağında yaşadığımız doğru-
dur. (II) Fakat insan nihayet, en iyi dostunun kim olduğunu anla-
maya başladı. (III) Bize hayat verenin, hayatımızı sürdürmemiz 
için en çok çırpınanın kim olduğunu hatırlamak üzereyiz. (IV) 
Doğadan, çiçek, böcek ve hayvandan insan olarak ayrı düşmüş-
lüğümüzü kutlamaktan vazgeçmenin eşiğindeyiz. (V) Birbirimizi 
destekleyecek ve tamamlayacak kadar farklı olduğumuzu yeni-
den anlamanın arifesindeyiz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamda kullanılan sözcük yoktur?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış 
bir sözcük yoktur?

A) Belediye, Çamlıca sırtlarına ağaç dikecekmiş.
B) Yokuşun başına kadar size eşlik edebilirim.
C) Kendiyle dolu, kendine yeten, olgun ve aydın bir insandı.
D) Çay içerken bardağın ağzında çatlak olduğunu fark ettim.
E) Uzun kuyruklu gelinlikleri çok sevdiğini söylerdi.

10. Aşağıdakilerin hangisinde “sermek” sözcüğü ötekilerden 
farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Annem yıkadığı kar gibi çamaşırları ipe serdi.
B) Çeyiz sandığında sakladığı eşyaları misafirler görsün diye 

serdi.
C) Çerçeveli çerçevesiz bir sürü fotoğraf çıkarıp tezgâhın üze-

rine serdi.
D) Çantasından çıkardığı ne varsa masanın üzerine serdi.
E) Katalogdan göstermekle yetinmedi türlü türlü davetiye ör-

neklerini sehpanın üzerine serdi.

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aklımıza gelen 
ilk anlamıyla (temel) kullanılmıştır?

A) Bahçe sahibini görünce ben kaçmaya başladım, ağabeyim 
beni geçmiş uçuyordu.

B) Onun yaptığı, basit ve masum bir çocuk hafifliği değildi.
C) Geçen yaz üç beş arkadaş Batı Anadolu’yu gezdik.
D) Gece eve geç gelmesi mahallede söz olmuştu.
E) Gözleriyle beni şöyle bir süzdü, sonra da geçip gitti.

12. Sehpanın üzerindeki sevimli kitap çarptı gözüme, merak
     I
ederek uzandım. İlk öyküyle karşılaşıncaya kadar çevirdim 
             II
sayfaları. “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Çifti” başlığını okudum ve 
               III           IV
daha en baştan öykü, isminden yakaladı beni.
           V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. sözcük aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmıştır.
B) II. sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
C) III. sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır.
D) IV. sözcük temel anlamıyla kullanılmıştır.
E) V. sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak yeni anlam ka-

zanmıştır.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



11

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜĞÜN ANLAM ÇERÇEVESİ 3
1. “Anlamak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “yarar sağ-

lamak” anlamında kullanılmıştır?

A) Bir sıkıntın olduğunu anlamam sandığın kadar zor değil.
B) Tamam, çok kızgın olduğunu anladım ama yine de saygısız-

lık etmen gerekmezdi.
C) İşin kötü sonuçlar doğurabileceğinin hemen anlamış ve sizi 

uyarmıştım.
D) Benim denizcilikten hiçbir şey anlamıyor olmam denizi sev-

mediğim anlamına gelmez.
E) Doktorun yazdığı ilaçtan düzenli kullanmama rağmen bir şey 

anlamadım.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamda kullanılmamıştır?

A) “Eden bulur.” sözünün çok önemli olduğuna hep inanmışım-
dır.

B) Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!
C) Bu bitki türü nemli ortamı sever.
D) Kısa boylu Japon insanı bile sporla üç parmak uzadı.
E) Almancayı iyi konuşuyor ama Fransızcası çok kötü.

3. “Bozmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “biçimini ve 
kullanılışını değiştirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu çocuk hiç kendini bozmadı, hep böyle dürüst ve yardım-
sever oldu.

B) Fakirdik o zamanlar; annem ablamın elbiselerini bozuyor, 
bana giydiriyordu.

C) Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor.
D) Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun ona!
E) Tam biraz rahat edeceğiz dediğimiz zaman sen işimizi bo-

zuyorsun. 

4. I. Senin gözlerin gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, 
beni korkulardan kurtaracaktır.

II. Böyle sözlerle sadece onu değil bizi de vuruyorsun, farkın-
da mısın?

III. Senin oyunların ancak safları yolmaya yarar.
IV. El ele vermiş polisler, kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor 

zapt ediyorlardı.
V. Şu caddenin sonundaki yol nereye gider?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangileri mecaz anlamda değildir?

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

D) III ve V  E) IV ve V

5. Aşağıdakilerin hangisinde “kısa” sözcüğünün verilen anla-
mı ile kullanımı uyumlu değildir?

A) Kısaca, kısaltarak Özet bir bilgilendirme biçiminde 
kısa bir rapor sundular bize.

B) Az süren, uzun 
olmayan

Türk milleti, kısa zamanda büyük 
işler yapmıştı.

C) Boyu, uzunluğu az 
olan, uzun karşıtı

Kimi toplantılarda lafı 
dolandırmadan konuşmamız, 
kısa kesmemiz gerekir.

D) Kısa olan şey Kısa boylu oluşunu ömür boyu 
bir eksiklik olarak algıladı.

E) Ayrıntısı çok 
olmayan

Yahu, ben sizden kısa bir yazı 
istemiştim!

6. Şubemizin genel müdürlük olması yolunda çok emek harcandı.
Aşağıdakilerin hangisinde “yol” sözcüğü bu cümledeki an-
lamıyla kullanılmıştır?

A) İnsanın ruhsal eğitimi en iyi sanat yoluyla olur.
B) Özgürlükler yolunda canından bile geçebileceğini söyleyip 

duruyordu.
C) Böyle bir sorunu çözmenin belki de binlerce yolu vardır.
D) Birkaç saate oraya varacağımızı tahmin ediyorum, yolumuz 

azaldı.
E) Yolda oynayan çocuklara hangi oyunu oynadıklarını sordu.
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7. “Uğraşmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “İkisi dokuz-
taş oynuyor, üçüncüsü bir çekirgeye su içirmeye uğraşıyordu.” 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kaçak göçmenlere ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir 
adama seslendi.

B) Seninle kimin bu kadar uğraştığını yakında öğreneceğiz ga-
liba.

C) Düşmanlarla uğraşmak için sonuna kadar çalışmaya azmet-
tik.

D) Öğretmen, bu yaramaz sınıfa karmaşık sayılar konusunu 
öğretmek için çok uğraştı.

E) Aman, siz de hep en güçsüz kimse onunla uğraşırsınız!

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler gerçek an-
lamıyla kullanılmıştır?

A) Gazete okuyarak toplumumuzdaki olumlu veya olumsuz tüm 
gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

B) Hangi konu olursa olsun en derin etkileri hep ilk yaşananlar 
bırakır.

C) Çok keskin sözlerle insanlara bir şey anlatmanın imkânı yok-
tur.

D) Üniversite yıllarımızda hemen her konuda ateşli tartışmalar 
yapardık.

E) İnce davranışlar geliştirenler ince karşılıklar alırlar.

9. I. Dün gece gördüğüm kâbusun zoru altında sıkıntılı bir şekil-
de uyumadım.

II. Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi.
III. Kocasının zoru ile saçını kestiren kadın pek de mutlu gö-

rünmüyordu.
IV. Onun gibi tembel birinin bu işte başarılı olması zor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “zor” söz-
cüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

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

D) II ve IV  E) III ve IV

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ölçmek” sözcüğü gerçek 
anlamda kullanılmıştır?

A) Atalarımız, “Kırk ölç, bir biç.” demişler.
B) Bence kim olursa olsun insanların içtenliğini ölçme.
C) Kumaşları ölçtüm ama bunların uzunlukları birbirini tutmuyor.
D) Bu planların uygulanabilirliğini iyice ölç ve değerlendir.
E) Sen kimsin ki benim sözlerimin derinliğini ölçüyorsun.

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangi-
si gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Yanlış yerde ve zamanda yumuşak davranmak bizi sıkıntıya 
sokar.

B) İşi gücü masal anlatmaktır, inanmayın ona.
C) Kendi görevini yaparken gevşek davranan adamları sev-

mem.
D) Lüks tutkun yüzünden şirketimizi sen batırdın.
E) Lütfen, sağlığınızı düşünüyorsanız yemeğinize tuz atmayın.

12. Yüz yirmi milyon dolar bedel biçildi söz konusu esere. Pahalı 
        I          II
olduğu için gönlü tabloda olan pek çok zengin dudaklarını
        III
mühürlemek zorunda kaldı.
    IV
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamlar 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 

I II III IV
A) Gerçek Mecaz Gerçek Mecaz
B) Mecaz Gerçek Mecaz Gerçek
C) Mecaz Mecaz Gerçek Gerçek
D) Gerçek Gerçek Gerçek Mecaz
E) Mecaz Mecaz Gerçek Mecaz
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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜĞÜN ANLAM KAZANMA YOLLARI 1
1. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “kişileştirme” yoktur?

A) Her şeyler paylaşıldı bir hüzün kaldı bana
 Bir de kurşun gibidir o sözün kaldı bana
B) Rüzgâr gün ortasında neden böyle seslenir,
 Birden hatırlatır unutan kalbe sevgiyi?
C) Bir tohum yarar toprağı ve gökleri görür,
 Seni görür bir seni başka her şeyler gitsin
D) Bir bahardır yine yağmur yağıyor saçlarına
 Öpüyorlar damlalar yüzlerini gözlerini
E) Etrafı okşuyor mayısın taze rüzgârı,
 Karşımda köhne Üsküdar’ın dost ışıkları…

2. (I) Dalgalar, adadaki direklerin çoğunu devirmiş. (II) Gazetede 
fotoğrafları çıktı. (III) Yazın her gün yürüyüş yaptığımız yol, yıkık 
direkler yüzünden engelli koşu alanına dönmüş. (IV) Dalgala-
rın boyu 3-4 metreyi bulmuş. (V) Adadakiler böyle bir şeyi daha 
önce hiç yaşamadıklarını söylüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzet-
me yapılmıştır?

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

3. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla, mecaz anlamını 
kastederek kullanmaya kinaye (değinmece) denir.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinayeli bir söyleyiş 
yoktur?

A) İki karpuz bir koltuğa sığmaz. 
B) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
E) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

4. (I) Sokağın başında durup bakarsanız her pencerede kırmı-
zı toprak saksılar ve paslanmış konserve kutuları görürsünüz.         
(II) Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpeçiçeği, karanfil… 
(III) Konserve kutuları da öbek öbek yeşil fesleğenlerle dolu.      
(IV) Ta köşede bir ulu çınarın altında civarın en işlek çeşmesi 
vardır. (V) Bütün bunların az ilerisinde sahne dekorunu andıran 
beyaz, uzun, ince kule göğe uzanıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzet-
me yapılmıştır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “abartma” söz konu-
sudur?              

A) Sınıfın en yaramaz öğrencisi olmasına karşın bütün sınav-
larda birinci oluyormuş.

B) Ağır suçlamaları işitince morali bozuldu, sınıftan koşar adım 
çıktı.

C) Dedesinin vefatına öyle üzülmüş ki gözyaşları sel olup ak-
mış.

D) Güney sahillerinde sıcaktan bunalanlar yayla yollarına dü-
şüyormuş.

E) Bu kitabı hiç uyumadan okuduğunu söylüyordu böbürlene-
rek.

6. I. Her nesnenin bir bitimi var ama
 Aşka hudut çizilmiyor mihriban 
II. Seninle martılar hep bir ağızdan 

 Neşe dolu şarkılar söyleyecek 
III. Bizim ele bahar geldi
 Meler kuzular kuzular                                    
IV. Yeşil pencerenden bir gül at bana
 Işıklarla dolsun kalbimin içi           
V. Tozlu yollarından geçtiğim uzak

     İklimden şarkılar getirdim sana
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde teşhis (kişi-
leştirme) vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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7. Paris, BM’de yapılan son oylamaya katılmadı. 
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen sanat aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Mübalağa (abartma)
B) Tariz (dokundurma)
C) Mecazımürsel (ad aktarması)
D) Teşhis (kişileştirme)
E) Teşbih (benzetme)

8. Derdim damlaydı, umman oldu artık 
O ummanda boğulur muyum ben?
Bu dizelerde aşağıda verilen söz sanatlarından hangileri 
vardır?

A) Teşhis (kişileştirme) - teşbih (benzetme)- intak (konuşturma)
B) Mübalağa (abartma) – tezat (karşıtlık)- teşbih (benzetme)
C) Kinaye (değinmece) - tecahül-i arif (bilmezlikten gelme)- teş-

bih (benzetme)
D) Tezat (karşıtlık) – kinaye (değinmece) - intak (konuşturma)
E) Tezat (karşıtlık) – mecazımürsel (ad aktarması) - kinaye (de-

ğinmece)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tariz (dokundurma) yok-
tur?

A) O kadar zayıflamış ki yerinden kaldırmak için vinç gerekiyor.
B) Lisede okuyor ve matematik zekâsına diyecek yok, çarpım 

tablosundan iki ve üçleri ezbere biliyor.
C) O kadar cömert bir arkadaştır ki ortak hesapları ödediği hiç 

görülmemiştir.
D) Ortaya koyduğu felsefi yaklaşımların değeri gelecekte anla-

şılacaktır.
E) Ben onu çok severim, ona sürekli hakaret etmem de bu yüz-

den.

10. “İş hayatındaki sorunlar hepimizi boğuyordu.” cümlesinde “boğ-
mak” sözcüğü, somut anlamlı sözcüktür ve soyut anlamlı “çok 
sıkılmak, bunalmak” anlamında kullanılarak somutlama yapıl-
mıştır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama yoktur?

A) Anlayışlı biri olduğunuzu tüm arkadaşlarınız söylüyor.
B) Sevgiler de zamanla yıpranıp tükeniyor.
C) Dert rüzgârlarının önünde sağa sola savruluyor gönlüm.
D) Çivi çıkar elbette ama izi kalır.
E) Kendisine yalan söylendiğini duyunca çok sarsıldı.

11. Tek sözcükle belirtilebilecek bir kavramı birden çok sözcükle 
anlatmaya dolaylama denir. Dolaylama; çirkin, kötü bir durum 
veya varlıkla ilgiliyse (ince hastalık, vefat etmek...) güzel adlan-
dırma söz konusudur. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya veya güzel 
adlandırmaya başvurulmamıştır?

A) Hayat arkadaşını kaybetmenin acısını içinde yaşıyordu.
B) Bursa’nın eski başkentlerimizden biri olduğunu bilmiyormuş.
C) İşitme engelliler için özel bir sınav tasarlamalıyız.
D) Türkiye’nin tahıl ambarı obruklarla ve kuraklıkla anılıyor ar-

tık.
E) Bir meşin yuvarlağın peşinde akşama kadar koşuyor.

12. “Güneş kadar parlak bir geleceği var bu milletin.” cümlesinde 
ayrıntılı, “İpek saçlarına bakmaya doyamam.” cümlesinde yalın 
benzetme vardır. “Dönmek, benzemek, andırmak...” sözcükle-
riyle de benzetme yapılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Sorgusuz sualsiz kuşlar gibi özgür olmak istiyorum gökyü-
zünde.

B) Akşam oluyordu yavaş yavaş deniz ise ateş rengiydi.
C) Buralar ben yokken resmen panayır alanına dönmüş.
D) Bir şeyler değiştirmek istiyorsan önce kendinden başla.
E) Akıp giden bir su misali ömrümüzdür sen de bilesin.
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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜĞÜN ANLAM KAZANMA YOLLARI 2
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört ögesi de bulunan bir 

benzetme vardır? 

A) Bir rüzgâr önündeyim, gel keyfim gel
B) Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı
C) Bir sevda içindeyim, başım dumanlı
D) Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
E) Bir iner bir çıkarım bu yokuşu

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
B) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…
C) Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi
D) Durur alev gibi dallarda bülbüller
E) Neden tunca benziyor mermer

3. Unutmakta haklısın kömür gözlüm haklısın. 
Bu sözüm sanma sitemdir.
Bu dizelerdeki altı çizili benzetme örneğinin özdeşi aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Aylar nasıl geçiyor zaman hiç geçmezken
B) Kapılar kapalı, dünya buzlu cam
C) Uyuşmuş gözlerimin önünde
D) Hayat akıp gidiyor hiç kımıldamadan
E) İkimizin yerine dinliyorum sevdiğin şarkıları

4. Bir bakışı vardı Esma’nın
Kavak yaprakları gibi pırıl pırıl.
    (Cahit Külebi)
Bu dizelerde kullanılan söz sanatının benzeri aşağıdakile-
rin hangisinde yoktur?

A) Bu saatte köpek leşi gibi uyur bu şehir.
B) Kel ölür sırma saçlı, kör ölür badem gözlü olur.
C) Çocuk kafese konmuş terbiyeli bir kedi gibi bakıyordu.
D) Gençliğimiz de rüzgâr gibi geçti.
E) Yüzün ve gülüşün bana güzel şeyler anlatıyor.

5. Eğitim bilimlerinin felsefenin ışığında eğitim olgusuna
    I             II               III IV
yönelmesine ihtiyaç var.
                         V
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, temel an-
lamıyla somutken soyut anlamda kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıy-
ken somut anlamda kullanılarak mecazımürsel yapılmıştır?

A) Ben bir düşünce uğruna varını yoğunu verenlerdenim.
B) Bu iş yerinde ne yapacağımı bilmiyorsun ki sen.
C) Gurbet çeken gönüllerin buluşma yeri olacak burası.
D) Burası yalnızca bir karın doyurma veya barınma durağı de-

ğil.
E) Hasret giderme, gurbetle başa çıkma yeri olacak benim 
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7. Aşağıdakilerin hangisinde verilen örnek, parantez içinde 
belirtilen aktarma türüne uygun değildir?

A) Beynimin içinden düşüncelerim birer birer akıp gidiyor. (Do-
ğadan insana)

B) Hasret şarkısı söyleyip ağlıyor bulutlar. (İnsandan doğaya)
C) Kavga kızışınca taşlar havada uçuşmaya başladı. (Doğadan 

doğaya)
D) Gençliğim karışık geçerken ben çok dalgalandım. (Doğadan 

insana)
E) Duygularının iyice çürüdüğünü söyleyip duruyor. (İnsandan 

doğaya)

8. Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarma yoktur?

A) Bu kuru öksürük beni hırpalıyor.
B) Acı bir çığlık duyunca o tarafa yöneldik.
C) Etrafa çok tatlı bir serinlik çökmüştü.
D) Nemli gözleri ıslak bakışları vardı.
E) Sevincimiz çektiğimiz eziyete değecekti.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kinayeli söyleyiş yok-
tur?

A) Bin dost az, bir düşman çoktur.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ateş düştüğü yeri yakar.
D) Ağaç yaşken eğilir.
E) Gülü seven dikenine katlanır.

10. (I) Arkadaşlarımdan bazıları uzak diyarlar ve köy hayatının gü-
zelliği üzerine parlak cümleler kurup bir şey anlatmamayı mari-
fet zannediyor. (II) Bunlar benim gibi ya köyde hiç yaşamamış 
tiplerdir ya da laf olsun diye konuşan kişilerdir. (III) Ben yamaç-
larında keçiler otlayan kuru, yalçın ve çıplak dağlar arasından 
ulaşılan bir köye gittim. (IV) Ne ağaç ne dere ne de ev bulunan 
geniş bir düzlüğü geçtikten sonra menzilimiz olan köye ulaştık. 
(V) O kadar gelişmiş bir yerleşim merkeziydi ki elektriğin gelişi 
önceki hafta diye anlatılıyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tariz (do-
kundurma) vardır?

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

11. Aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel (ad aktarması) ör-
neği yoktur?

A) Acı haberleri dinlemek ve izlemek dışında yol kalmadı hepi-
mize.

B) Ölüm yağdıran uçaklar vardı çocukların resimlerinde.
C) Başkentler çaresiz kalmıştı savaşın açlık, sefalet ve karan-

lığını önlemekte.
D) Görüşmelerde tüm salon karşıyım demişti savaşa ama yine 

engel olunamadı.
E) Bütün dünya inansaydı barışa bu çılgınlığı yaşamazdık.

12. Aşağıdakilerin hangisinde teşhis (kişileştirme) yoktur?

A) Denize sevdalı ormanların diyarıdır Karadeniz.
B) Bulutlarla şakalaşan tepeler yağmur bekliyor.
C) Yayla zamanı neşe doludur tüm insanlar.
D) Bahar gelince çiçeklerin yüzü güler.
E) Kıyılar güneşi hep alnından öper.
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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ 1
1. (I) Okuyanların “Vay canına! Demek ki bunları da yaşamış!” di-

yecekleri çarpıcı gelişmeleri, iğrenç tezgâhları anlatmak için 
yazdım bu kitabı. (II) İşte elinizdeki kitap, bu düşüncelerin ve 
çabaların ışığında doğdu. (III) Anlattıklarımla hafızanızı tazele-
yip bilgi dağarcığınıza küçücük bir katkıda bulunmak istedim. 
(IV) Kötü niyetlilerin hışmına uğrama ve öfkesine maruz kalma 
pahasına çalıştım hayatım boyunca. (V) Asla ama asla, toplu-
mun gerçekleri öğrenme hakkına ve erdemlilik hedefine hizmet-
ten vazgeçmedim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çi-
zili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

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

2. Aşağıdakilerin hangisinde “gücenmek” sözcüğünün yakın 
anlamlısı kullanılmamıştır?

A) Anneler Günü’nde aramadığı için annem kardeşime kırılmış.
B) İşler zamanında bitmediği için çok kızdığınızı söylediler.
C) Doğruyu söyledim diye bana darılmanın hiçbir anlamı yok.
D) Grup sorumluluğunu ona vermedim diye hemen alınmış be-

yefendi.
E) Sen neden bu kadar kolay küsüyorsun insanlara ve hayata? 

3. (I) Şehrin tam ortasında çocuklar için çok büyük bir park vardır. 
(II) Oyuncak gemi havuzunda gemiler yüzdürürler. (III) Yazları 
atlıkarıncaya binerler, kışın buz üstünde kayarlar. (IV) En güzeli 
de, bir hayvanat bahçesi vardır parkın içinde. (V) Aileler her gün 
çocuklarıyla birlikte bu hayvanat bahçesini gezerler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çi-
zili sözcük sesteşliğe örnek gösterilemez?

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

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcük-
ler bir arada kullanılmamıştır?

A) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
B) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
E) Tok, acın hâlinden anlamaz.

5. (I) Almanya’da Nazi iktidarının yükselmesiyle birlikte savaş si-
renleri çalmaya başlamıştı. (II) 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Po-
lonya’ya saldırmasıyla başlayan savaş, insanlık tarihinin en 
büyük yıkımıydı. (III) Almanya, Berlin’de koşulsuz olarak teslim 
olduğunda geride 72 milyon ölü kalmıştı. (IV) Birinci Dünya Sa-
vaşı’ndan yenilgiyle ayrılan Almanya ağır bir fatura ödemeye 
zorlanmıştı. (V) Hitler’in bu nedenle Alman ırkının üstünlüğüne 
vurgu yapması ve yeniden halkını “hak ettiği yere” getireceğini 
vadetmesi, Alman halkı içinde geniş bir desteğe sahip olması-
nı sağladı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı 
çizili söz, somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılma-
mıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük terim 
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yağmur her yağdığında aynı sözü duyarız: Bereket yağıyor.
B) Hiç güneş almayan bir evde oturmak istemem.
C) Bazı sorunların daha sert tedbirlerle çözülmesi gerekebilir.
D) Karadeniz ağzıyla ilgili geniş araştırmalar yapmıştı.
E) Meraklı gözlerle tüm mahalle bu yabancıyı süzüyordu.
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7. Maniheizm’de aydınlık ve karanlığın hiç bitmeyen ebedi ve ezeli
     I            II
savaşı anlatılır ve bu din bütünüyle karşıtlıklar üzerine kurulu bir 
anlayış üzerine yükselir. Bu aynı zamanda iyi ile kötünün 
       III
savaşıdır. Birbirlerini yenemezler. Türk kültüründe de ak ve kara 
                   IV
biçiminde benzer çatışmalar ifade edilmiştir. Ayrıca Türk inanış-
larında ak, suyun ve göğün rengi kabul edilir.
           V
Bu parçada numaralanmış sözcük gruplarının hangisinde 
karşıt anlam ilişkisinden söz edilemez?

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

8. Aşağıdakilerin hangisinde “büyük” sözcüğü nicel anlamda 
kullanılmıştır?

A) Kendi yaptıklarını önemsemez ama benimkileri büyük hata 
sayar.

B) Ülkemiz adına büyük başarılar kazandığınızı biliyorum.
C) Büyük insanların çelişkileri de büyük olur.
D) Şehirler büyük nüfusları besleyen ve barındıran yerlerdir.
E) Böyle bir olay gazeteler için büyük haber demektir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel an-
lamda kullanılmıştır?

A) İşe geç kalmamak için taksiye bindim.
B) Bu roman Orhan Pamuk’un tek politik romanıdır.
C) Sanatçı, eserini oluştururken hiçbir zahmetten kaçınmaz.
D) Sergisini gezdiğimiz ressam çok da ünlü biri değil.
E) Bayram sabahları daha bir neşelidir kasabamın insanları.

10. (I) Edip Cansever, sanatın insan gibi yaşadığına inanır. (II) Bu 
inançla “Kendimi yaşama hazırlar gibi kuruyorum şiiri.” der.          
(III) Şiir yazmaya eğilimli olduğu zamanlarda ilhamı kendi ça-
ğırarak o nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen sesin sözcüklere 
dönüştüğünü söyler. (IV) Cansever’e göre şiir, değişen koşulla-
rın, değişen düşüncelerin, değişen beğenilerin doğal bir sonu-
cudur. (V) Tek sesli şiirden çok sesli şiire yönelişin en kapsamlı 
ölçüsü de budur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çi-
zili sözcük soyut anlamlı değildir?

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

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteşi olan söz-
cüklere örnek gösterilebilir?

A) Savaş maddi yıkım kadar manevi yıkıma da yol açar.
B) Sıva, her ustanın kolaylıkla yapacağı bir iş değildir.
C) Kaç zamandır karnımda bir sancı var.
D) Eski bayramlar çok daha güzelmiş gibi gelir herkese.
E) Kara günler geride kaldı artık mutluluk var.

12. İçim bir arı kovanından daha uğultulu 
        I    II
Sardunyalar ayrılığı fısıldamadan gel, 
          III
Tutun dost sıcak yüreğime 
                IV
Tutun ki yediveren gülleri açsın
    V

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri yansımaya 
örnek gösterilebilir?

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

D) III ve IV E) III ve V
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PARAGRAF SORU BANKASI 

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ 2
1. (I) Gustav Eiffel otuz sekiz yaşındadır ve senelerdir Paris’te ya-

şamaktadır. (II) Finlandiyalı güzel ve zengin bir kadınla evli, bü-
yük ve güçlü bir anahtar şirketinin sahibidir. (III) Çocukluğunu 
çoktan geride bıraktığını, yarınlarının olduğunu düşünmektedir. 
(IV) Çocukluğunda isyan ettiği her şeyin şu anda tutsağı olmuş-
tur; bu durum onu rahatsız etmektedir. (V) Yetişkinlerin sıradan, 
ölgün, tekdüze dünyasında yaşadığını bile unutmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çi-
zili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

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

2. Aşağıdakilerin hangisinde “çalışmak” sözcüğünün yakın an-
lamlısı kullanılmamıştır?

A) İstanbul’un kenar mahallerinde uzun yıllar suculukla uğraştı.
B) Çocuklarının iyi insan olması için ömrü boyunca didindi.
C) Oraya varır varmaz beni arayacağına söz verdi.
D) Görevinde başarılı olmak için elinden geldiğince gayret etti.
E) Raporu zamanında tamamlamak için çabalayıp durdu.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözün karşıt an-
lamlısı yoktur?

A) Acı yanı sanırım ayrılıktı
 Onun da aşkla başkaydı tadı.
B) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
 Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden
C) Annesinin kiraz dudaklı, kalem kaşlısı; 
 Şimdi huzurevinin en yaşlısı.
D) Küçük parmaklar uzanan kollar,
 Ömür uzadıkça bitmeyen yollar.
E) Mutluluk çınarı sarsın çağları,
 Senden uzak olsun derdin dağları

4. (I) Tüm serüveni sıfırlayan dayanılmaz gerçeğe karşı durmak 
için arayışlarımız sürüyor. (II) Eldeki tek kaydı yanmış olan bir 
filmle aynı yazgıyı paylaşmak... (III) Yokmuş gibi olmak, hiç ya-
şamamış gibi... (IV) Nesnenin dünyasına kapılanlar, soyu sürdü-
recek erkek çocuktan medet umanlar var aramızda. (V) Üzerine 
isim kazılı sebil çeşmeler, mahşer gününde dirilmek için dualar 
vs. biraz teselli bulmak, iç rahatlatmak için hepsi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı 
çizili sözcük sesteşliğe örnek gösterilemez?

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

D) III ve IV E) III ve V

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz yansımadan türe-
miştir?

A) Anadolu’yu karış karış gezdiğini iddia ediyor.
B) Elinde buruş buruş olmuş bir kâğıt parçası vardı.
C) Her sabah tıkış tıkış bir otobüsün içinde bir saat geçirmek 

kolay mı sanıyorsunuz?
D) Kendi ayağınla benden özür dilemeye tıpış tıpış geldiğini 

herkes görecek.
E) Yaşlanınca senin de ellerin kırış kırış olacak, kaçışın yok.

6. (I) Halk edebiyatı veya Divan edebiyatı tarzında yazılan şiirler, 
tezkire veya cönklerdeki örnekleri üzerinden değerlendirilebilir. 
(II) Yapı taşları akademik kurallar içine yerleştirilmiş bu tür şiir-
ler, sanatsal süreç içinde bir uğrak noktası olabilir. (III) Bunlar 
günümüze birebir taşınırsa yaşamsal alan bulacakları kanısında 
değilim. (IV) “Bu tarz şiirler yazmayın.” demek hakkını kendimde 
bulmam. (V) Buna rağmen, genç arkadaşlara ders kitaplarındaki 
örneklerden kurtulup şiir enerjilerini çağdaş şiire taşımaları ge-
rektiğini söyleyebilirim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çi-
zili sözcük soyut anlamlı değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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7. Benzetmeler üzerine kurgulanmış anlatımcı bir öyküye dönüşen 
bu tür şiirler kolayca şiir dışı unsura dönüşüyor. Ara renklerden 
yoksun; sevmek-üzülmek, soğuk-sıcak, zengin-yoksul, 
         I  II          III
savaş-barış, gitmek-kalmak, benzeri çelişkiler veya ilişkiler 
        IV                    V
üzerine kurulu şiirler de ister istemez düşük yoğunluklu şiirlerdir.
Bu parçada numaralanmış sözcük gruplarının hangisinde 
karşıt anlam ilişkisinden söz edilemez?

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

8. Aşağıdakilerin hangisinde “işlem” sözcüğü terim olarak kul-
lanılmamıştır?

A) Dört işlemi bile öğretemeyen bir eğitim sistemi sorunlu de-
mektir.

B) Borsamızın işlem hacmi dünya borsalarınınkine göre çok 
küçük.

C) Söz konusu madde üzerinde ısıl işlem de yapılması gereki-
yor.

D) Memur, ben bu konuda işlem yapamam deyip gitti.
E) Her işlem ayrı bir sayı elde etmek için yapılır.

9. Filozofun insan ve toplum anlayışı, onun eğitim görüşünün de 
              I              II          III       IV
temelinde yer alır.
 V
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, temel an-
lamıyla somutken soyut anlamda kullanılmıştır?

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

10. Aşağıdakilerin hangisinde “ağır” sözcüğü nitel anlamda kul-
lanılmamıştır?

A) Yunanistan ağır bir ekonomik bunalımın pençesinde kıvra-
nıyor.

B) Böyle ağır bir hakaret karşısında bile kibarlığını hiç bozmadı.
C) Öğrencilerin böyle ağır çantalarla okula gelmeleri doğru de-

ğil.
D) Yaşadıklarından sonra ağır ruhsal sıkıntılar geçirdi.
E) Yeni görevi ona gerçekten de ağır geliyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmamıştır?

A) Ona göre şiirde gerçek yeni, kendimizin olan bölgelerdeki 
eskinin bulunup işlenmesi ile doğar.

B) Şiirlerinde, çelişkilerin dramına ya da zengin ve yoksulun or-
tak acısına temas eder.

C) Bir sanat akımın ortaya çıkışının, bir sanatsal çabanın erken 
veya geç diye nitelendirilemeyeceğini söyler.

D) Onun şiirinde gündelik ve sıradan olan da kendine kolayca 
yer bulur.

E) Şiirlerinde iki ögeyi, insanın içini ve dışını bulmak mümkün-
dür.

12. On yıl boyunca, gerçek zevklerinden çok uzakta yaşar.
             I               II            III      IV        V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kar-
şıt anlamlısından söz edilemez?

A) I B) II C) III D) IV E) VÖRNEKTİR
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PARAGRAF SORU BANKASI 

KALIPLAŞMIŞ SÖZLERDE ANLAM 1
1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir düşünceyi dile 

getirmektedir?

A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Emek olmadan yemek olmaz.
C) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
D) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. 
E) İşleyen demir ışıldar.

2. I. Etliye sütlüye karışmamak
II. Zeytinyağı gibi üste çıkmak
III. Zevkten dört köşe olmak
IV. Ağzı kulaklarına varmak
V. Başında kavak yeli esmek

Yukarıda numaralanmış deyimlerden hangileri anlamca bir-
birine yakındır?

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

D) III ve IV E) III ve V

3. “Açık” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kul-
lanılmamıştır?

A) Yolun açık olsun haydi güle güle git.
B) Açık vermemeye çalışsa da yalan konuştuğu hemen anla-

şılmıştı.
C) Benim alnım açık başım dik kim ne diyorsa desin.
D) Amcam o gün uzun kollu bir gömlek ve ceket giymişti ama 

başı açıktı.
E) Boşboğazlığı ile yine bir ilginç bilgiyi açık etti.

4. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük deyim içinde 
kullanılmıştır?

A) Şair, tüm şiirlerinde kendine has bir üslup geliştirmiş.
B) Gerçek bir yazar olmak istiyorsan kuru, tekdüze bir anlatım-

dan uzak duracaksın.
C) Aydın ve bilgin insanın oldukça derin bir birikime sahip ol-

ması gerekir.
D) Gönlüme bir ilham düşer, sonra şiir dize dize gelir.
E) Anlaşılan o ki sen benim hakkımda dolduruşa gelmişsin.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?

A) Ticaret yapacaksan ve işini ciddiye alıyorsan yol yordam öğ-
ren önce. 

B) Yalan yanlış bilgileri bize taşıyıp hepimizi yanılttın.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var deyip başımızın etini yedin.
D) Üzerindeki şu eski püsküleri bir değiştir, yeni elbise al ken-

dine.
E) Doğru dürüst bir çevre edinmelisin en başta.

6. Etrafımızdan sıklıkla işittiğimiz bir söz vardır: “Düşenin dostu 
olmaz.” Bu söz, toplumun bireylerinin zor zamanlarında ve ihti-
yaçları olduğunda yanlarında gerçek bir dost bulamamaları ne-
deniyle doğrudur. Oysa yaşamda dostluk, vefa ve sadakat gibi 
kavramlar çok büyük önem taşır. 
Bu parçadaki altı çizili atasözünün karşıt anlamlısı aşağı-
dakilerden hangisinde vardır?

A) Lütfen hediyemi kabul ediniz, ancak bu kadarına gücüm yetti 
çam sakızı çoban armağanı.

B) Yardımınıza çok sevindim, boşuna dememişler dost kara 
günde belli olur diye.

C) İsmi var cismi yok, bu adam ne zaman bir iş yapılacak olsa 
ortadan kaybolmayı başarıyor.

D) Bir kez daha hayal kırıklığına uğradık, resmen dağ fare do-
ğurdu.

E) Biz çalışmaya hiç usanmadan devam edelim, başaracağız 
çünkü çoğu gitti azı kaldı.
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7. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte 
verilmemiştir?

A) Yürümekten ayaklarıma kara sular indi, o kadar çok yorul-
dum ki.

B) Doyacağımı sanmıştım ama dişimin kovuğuna bile gitmedi, 
yemek çok az geldi.

C) Dedemin anlattığı hikâyeler, verdiği öğütler kulağına küpe 
olsun, bu söylediklerini unutma.

D) Kaç gündür diken üstündeyim, yorgunum ve günde birkaç 
saat bile uyuyamıyorum.

E) Göreceksin onun ruhu bile duymayacak, bu şakayı bizim ha-
zırladığımızın farkına bile varmayacak.

8. Aşağıdakilerin hangisinde cümle biçiminde deyim kulla-
nılmamıştır?

A) Beyefendi bize küsmüş anlaşılan, günlerdir ağzını bıçak aç-
mıyor.

B) Ortada fol yok yumurta yok, kendi kendine gelin güvey olu-
yor.

C) Atı alan Üsküdar’ı aştı, ne yapsanız boş yere yapmış olur-
sunuz.

D) Hadi bakalım o kadar iddialı girdin işe, şimdi ayıkla pirincin 
taşını.

E) Bizimki ticaret değil kardeşim, dostlar alışverişte görsün işte.

9. I. Arabaların vızır vızır geçtiği ana yoldan karşıya geçmeye ça-
lışıyordu.

II. Mevsim sonbahar olmasına rağmen günlük güneşlik bir gün 
geçirdik.

III. Yurt dışına gitti ve aşağı yukarı on yıldır ondan haber ala-
madık. 

IV. Yaptıklarınızı bırak anlamayı yaptıklarınız hakkında akıl fikir 
yürütmek bile zor.

V. Çocukluğumdan beri ben düşe kalka yaşamaya çalışıyorum 
bu hayatı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde yer alan ikilemeler ku-
ruluşları bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta ka-
lır?

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

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan söz-
cükler tek başlarına kullanılamaz?

A) Her akşam yorgun argın eve geliyor, dinlenemeden ertesi 
sabah gene işe gidiyordu.

B) Akıllı uslu bir insandır, böyle saçma işlerden her zaman uzak 
durur.

C) Aldığımız haberden sonra benim zihnim de allak bullak ol-
muştu. 

D) Altı üstü üç günlük dünya malına bu kadar bağlanman doğru 
değil.

E) Bu olayın üzerinden aşağı yukarı on yıl geçti.

11. Azim ve irade sahibi kimse, en güç işlerle uğraşmaktan yılmaz; 
para kazanacak geçim yolunu bulur.
Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dere geçerken at değiştirilmez.
B) Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
C) Abanın kadri yağmurda bilinir.
D) Lafla peynir gemisi yürümez.
E) Zahmetsiz rahmet olmaz.

12. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim diğerlerinden 
farklı bir anlam taşımaktadır?

A) Gencecik bir çocuğun anlamsız bir kavgada öldürülmüş ol-
ması burnumuzun direğini sızlattı.

B) Onun beni böyle aniden terk etmesi inanın çok canımı yaktı.
C) Bu çocuğa yardım edemediğim için içim içimi yiyor ama hiç-

bir şey yapamıyorum.
D) Balkanlarda yaşanan trajedi, geçmişte yaşananları da dü-

şündükçe içimi sızlatıyor.
E) En yakın arkadaşımın bu davranışını öğrenince kan beynime 
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PARAGRAF SORU BANKASI 

KALIPLAŞMIŞ SÖZLERDE ANLAM 2
1. I. Eski ortağımla yeniden iş yapmak içimden gelmiyordu.

II.  Mahallemizdeki o adamın yoksulluğu içimizi burkuyordu.
III. Bu çocuğun çok başarılı olacağı benim içime doğmuştu.
IV. Kışın bu sert soğuğunda sokakta kalanları düşününce içi 

cız etti.
V. Oğlunun da kızının da sınavı kazandığı gün içi içine sığmadı.

Yukarıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangileri anlam-
ca birbirine en yakındır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir 
deyim vardır?

A) Çok titiz bir çalışma çıkarmış, ince eleyip sık dokumuştu mü-
hendis adayı.

B) Maddi durumunu bir türlü düzeltememiş, iki yakası bir araya 
gelmemişti.

C) Kötü alışkanlıklar edinince itibarını kaybetmiş, herkesin gö-
zünden düşmüştü.

D) Kimden, nereden, nasıl yararlanacağını bilir; her işe burnu-
nu sokardı.

E) Çevresinde, çok cesur, gözünü budaktan sakınmayan biri 
olarak tanınırdı.

3. I. Olaydan sonra kasabaya yürek burkan bir suskunluk çök-
müştü.

II. Uykusuzluktan yorgun düştüm, şuracıkta yatacağım.
III. Dizlerinin bağı çözülmüş gibi titremeye, tutunacak bir şeyler 

aramaya başladı.
IV. Elden ayaktan düşmeyince çocuğum var diye güvenmeye-

ceksin.
V. Öğretmenimiz, bizi sürekli koşturup pestilimizi çıkarmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki deyim-
ler anlamca birbirine yakındır?

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

4. Üç günlük bir tatil ilan etmeyi akıl etseydik, turizm tesislerimiz 
boş kalmazdı.
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) Deneme yanılma yöntemi ile olup biteni anlamak olanaksız-
dır.

B) Benim avukat olmak isteyip istemediğimi hesaba kattıkları 
yoktu.

C) Hastamıza ilaç yazarken yan etkilerini göz önünde bulundu-
ruruz.

D) Önerilerinizi ölçüp biçtikten sonra kararımı bildireceğim.
E) İşin buraya varacağını düşünüp ona göre önlem almalıydın.

5. Onun ne yaptığını pek bilemezsiniz. Onun için düşünce ve dav-
ranışlarında kararlılık bulunmayan, bugün bunu yarın şunu be-
ğenen, kısacası - - - - biridir, diyebilirim.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre 
aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilebilir? 

A) canı tez 
B) aklından zoru olan 
C) maymun iştahlı
D) fırsat kollayan 
E) aza kanaat etmeyen

6. Edebiyat tarihimize eserleriyle damgasını vurmuş kişilerdendir. 
Bu cümlede altı çizili sözcük öbeğinin cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Arkeolojiyle ilgili kaynakların kıtlığı düşünülürse bu özgün 
eserin önemi daha iyi anlaşılır.

B) Mustafa Itrî, söz ve besteleriyle Türk müziğinde kendini ka-
bul ettirmiş ve derin izler bırakmıştır.

C) Türk masallarının engin denizinde bir yolculuğa çıkmak is-
terseniz bu kitabı okuyun.

D) Itri, çağında çok sevilen fakat günümüzde fazla bilinmeyen 
bir bestecidir.

E) Yazar, anlattığı ilginç öykülerle her kesim tarafından sevile-
rek okunuyor.
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7. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede 
kullanılan deyimin anlamını içermemektedir?

A) Dayısının yüz vermesi, onun şımarıklığını arttırıyordu.
 Sana anlayışlı davranmamız ve seni desteklememiz seni 

sevmemiz nedeniyledir.
B) Avrupa’ya gitmek için canını dişine takmış, ağır işlerde ça-

lışmıştı.
 Güzel manzaraların fotoğrafını çekmek için çok çaba harcadı.
C) Artık canıma tak etti, buralarda daha fazla kalamam.
 Bu kadar sıkıntıya tahammül edemem, bu kadar yeter.
D) Büyük yazarın sözlerini can kulağıyla dinlemiştim. 
 Sınavda başarılı olmak çok çalışmaya değil öğretmeni dik-

katle dinlemeye bağlıdır.
E) Kadın, çocuğunu okutmak için saçını süpürge etmişti.
 Doğru dürüst şiir okuyamaz, okuyanları ise durmadan eleş-

tirirdi. 

8. Aşağıdakilerden hangisinde “ağız” sözcüğü, deyim içinde 
kullanılmıştır?

A) Yaşadıklarından dolayı sabrı taşınca o da ağzını bozdu.
B) Uçaktan inen uzun boylu adamın kocaman bir ağzı, kalın 

dudakları vardı.
C) Mağaranın ağzına kadar yavaş yavaş geldi ama içeri gire-

medi.
D) Van ağzı, Azeri lehçesinden fazlasıyla etkilenmiştir.
E) Sana bilmediğin bir şey söyleyeyim, seni saatlerce bu yol 

ağzında bekledik.

9. Sanatçının seveni, takipçisi, taklitçisi olduğu gibi yolunu kesme-
ye çalışanı, kin güdeni de vardır.
Bu cümlede geçen “yolunu kesmek” deyimiyle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat çevresine kızmak
B) Maddi zarara uğratmak
C) Haksız eleştiriler getirmek
D) İlerlemesine engel olmak
E) Başarısını kıskanmak

10. I. Ben bu belayı başımdan atayım; ondan sonra görüşelim.
II. Bu konuda seninle başa çıkılmaz, bunu çok gördük.
III. İyiliğine göre baş üstünde tutulsa bari.
IV. Ne zaman başınız dara düşerse beni arayın.
V. Baş tacı ettiğin insanları çok iyi tanımalısın.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca bir-
birine en yakındır?

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

D) III ve V E) IV ve V

11. Canımızın çok istediği, çok arzuladığımız bir şeyse bu, olmaz 
gibi görünen durumların olur hâle geldiğini görürüz. Tam tersini 
söylemek de olasıdır. Gönlümüz yoksa, canımız istemiyorsa işi 
yokuşa süreriz. Bin dereden su getiririz. Bütün olumsuz yanları 
gözler önüne sereriz.
Bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen atasözü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Birlikten kuvvet doğar.
B) Hazıra dağ dayanmaz.
C) Besle kargayı oysun gözünü.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E) Çobanın işine gelirse, tekeden süt sağar.

12. Fuzulî’yi hiç sevmeyen bir hasmına çağın en büyük şairinin kim 
olduğu sorulduğunda “Ne yazık ki Fuzulî.” diye cevap verir.
Bu cümlede sözü edilen durumu en iyi anlatan atasözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Alçak yer, yiğidi hor gösterir.
B) Yiğidi öldür hakkını yeme.
C) Elle gelen düğün bayram.
D) Ağaç yaprağıyla gürler.
E) Çok koşan çabuk yorulur.
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1
1. En doğru söz ve kural bile zaman ile aşınır. Çünkü zaman her 

şeyi eskitir ve geriye kendine faydası olmayan bir iskelet bırakır. 
Hayat sabit değil, her an kararlarımız ile geleceğimiz değişir. Her 
şeyin değiştiği bu dünyada sorular bitmez ve bitmemeli zaten.
Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bütün geçerliliği ve işlevi bitmek
B) Tehlikeli bir durum ortaya çıkarmak
C) Çok zor bir döneme girmek
D) Mücadele etmekten çekinmek
E) Saldırgan bir ruh hâli yaşamak

2. Gülmeyi ve eğlenmeyi tetikleyen belli zihinsel deneyim yatkınlığına 
       I
mizah ya da güldürü adını verebiliriz. Gülmek gıdıklanmak, ko-
mik öyküler ya da düşünceler ile ortaya çıkabilir. Genellikle 
iyi duygusal durumların belirtisi olarak kabul edilir. Bazen
   II
utanma, özür, kafa karışıklığı da gülmeye yol açar.
   III
Güzel hislerin yaşandığı anların işareti sayılan gülmek beyin
       IV
tarafından düzenlenir. Sosyal etkileşim içinde niyet ve yatkınlığı 
belirgin kılar. İletişime duygusal bir içerik katar.
Grup olmanın sinyali olarak da kullanılır. 
         V 
Bu parçada altı çizili sözlerden yakın anlam taşıyanlar aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

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

D) II ve IV E) III ve V

3. Günlük diye tuttuğum bu notlar, günlük olmaktan ne kadar uzak. 
O kadar az şeyi yazabiliyorum ki bu defterin sarı, kaba sayfala-
rına. Çekindiğim ve utandığım için yazmamam gereken ne ka-
dar çok şey var. Kendimle çelişip duruyorum. Açık yüreklilikle 
yazmayacaksam buna günlük denir mi? Asıl önemlisi, bu defte-
ri yayımlayacak mıyım ya da benden sonra aileme yayımlayın 
diyecek miyim?
Bu parçada geçen “yazmamam gereken ne kadar çok şey var” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatsal konulardan uzak duramamak
B) Çoğu duygu ve düşüncesini günlüğe yazmamak
C) Aradığı huzur yazmakla sağlayamamak
D) Sıradan şeyler karalamaktan korkmamak
E) Çoğu kez kendini ifade edecek sözleri bulamamak

4. Hepimiz insanız ve başkaları tarafından beğenilmek, kabul görmek
                 I
(onaylanmak) isteriz. Ancak bu şekilde “ötekiler” ile olumlu
etkileşim meydana gelir (ortaya çıkar). Olumlu bir geri bildirim 
        II
olduğundan çabuk ve bulaşıcı (hızlı ve geçişken) özelliği de 
             III
bulunur. Düşünsel içeriğe sahip olmasa da ötekilerin bizi kabul-
lenmesi mutluluk için ihtiyacımızı karşılayabilir (yeterli olabilir). 
     IV
Bu durumda sağlıklı ve mutlu bir insan oluruz, iç dünyamız da 
sakin ve dingin (bilgili ve yetkin) olur. Daha olgun ve 
      V
rahat davranırız.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, 
ayraç içindeki sözün anlamıyla uyuşmamaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. Sevgide vermeden alma yoktur. Sevgi önce verilir, sonra alı-
nır. Birbirini seven iki insan için evlilik sevgiyi artıran bir yoldur.
Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) ilerleten bir yoldur
B) fazlalaştıran bir yöntemdir
C) çoğaltan bir araçtır
D) sürdüren bir metottur
E) ziyadeleştiren bir tarzdır

6. Yazar bu sefer okuyucularına alışık olmadıkları tatlar sunan bu 
kitabında; kendi ruhunun dolayımından geçerek hayatı ve ölü-
mü ve insanın hayatla ölüm arasında yer alan çeşitli yönlerini 
anlamaya çalışıyor. Korku, zaaf, yalnızlık, kıskançlık, suç, ceza, 
kibir, rüya, aşk, mutluluk ve savaş... Kısacası hayat ve hayatın 
zenginliklerine şahsi tecrübeleri ışığında bakmayı deniyor.
Aşağıdakilerin hangisi, bu parçada geçen altı çizili sözlerin 
anlamlarından biri değildir?

A) Sıradan olmayan yeni konular
B) Bireysel duygu dünyası kanalıyla anlamak
C) Evrensellik taşıyan konulara yönelmek
D) Kişisel deneyimleri ile değerlendirmek
E) Farklı ve değişik taraflar

7. Herkes birbirine aynı şeyi söylüyor: Geçti o günler
hatasıyla sevabıyla (doğrusu ve yanlışıyla), sakın o
          I
mevzulara girme (konulara değinme), orada rezil oluşlar, 
      II
karamsarlıklar, boş yere yıpranmalar, yalanlar ve gözyaşı var. 
Bizim hayatımız ve kendi gençliğimiz de olsa perdenin ardında-
kilerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar (yerli yersiz eleştirenler) 
    III
söylüyor bunu. Sanatçı ise söylenenlere inat (tavsiye edilenin 
         IV
tersine) hafızamızın en karanlık ormanlarına (belleğimizin zor ve 
    V
karışık alanlarına) dalıyor. 
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı 
parantez () içinde verilen açıklama ile uyuşmamaktadır?

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

8. Bu kitap, tüm kıtalardaki insanların on üç bin yıllık kısa tarihi. 
Herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların 
farklı gelişmelerini ve ilerleme süreçlerini ikna edici ve bilimsel 
bir şekilde açıklayarak sadece bir kıtaya ait sayılan uygarlaşma 
ve ilerleme serüveniyle ilgili tekçi yaklaşımları yerle bir ediyor.
Bu parçada geçen “farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı ge-
lişmeleri” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Her coğrafyadaki insanların ayrı birer gelişme ve ilerleme 
tarzı olduğu

B) Bütün kültürlerin zorunlu bir şekilde birbirinden etkilendiği
C) Her kültürün diğerini yok etmek için doğal bir dürtü yaşadığı
D) Kültürel ilerlemenin ekonomik ilerlemeden ayrı düşünülme-

mesi gerektiği
E) Bazı coğrafyaların gelişmeye müsait bazılarının ise geriliğe 

mecbur olduğu
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9. İnsan istedikçe ister ve her doyum yeni bir isteğe yol açar. Bu 
da sürekli bir tatminsizlik getirdiğinden ızdırabın uzatılmasına 
yol açar. İştah ve bencillik engellenmedikçe huzurlu olunamaz.
Bu parçadaki altı çizili sözün taşıdığı anlam aşağıdakiler-
den hangisinde yoktur?

A) Baba dehşet içinde yakasını gevşetse de duyduğu acı sürü-
yordu.

B) İçinin dinmeyen sıkıntısını ondan mümkün mertebe gizleme-
ye çalışırdı. 

C) Sanki tüm kederlerim benimle beraber yaşlanacakmış gibi 
hissediyorum.

D) Yeniden zihnimi kurcalamaya başladı, sinirlerimi üzüntü için-
de bırakıp beni süründürüyor.

E) Bir sonraki hafta evin satılması ile elde edilen para sayesin-
de dertleri bitmişti.

10. Zengin iş adamı, balıkçının kanaatkâr hayatını son derece se-
vimsiz bulur. “Ben Harvard mezunuyum, sana yardımım doku-
nabilir.” der. “Her şeyden önce, daha fazla balık tutmalısın.” diye 
sözlerine devam eder.
Bu parçada geçen altı çizili bölümle anlamca çelişen söz 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Bu soruyu ulu orta ona sormanız herkes gibi bana da çok 
gereksiz ve itici gelmişti.

B) Dedikodular artınca o da bu çirkin işler içinde kalmak iste-
mediğinden çekilmiş.

C) Ziyadesiyle cana yakın, o çocuksu yüzüyle dört bir yanına 
bakınca, sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.

D) Seyfi, zorluk karşısında kalırsa birini yakalayıp hiçbir şey 
belli etmeden onunla birlikte buraya dönecek.

E) Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dert-
lerini düşünür, yalnız onlara inanır.

11. Anlam aslında üzerinde uzlaştığımız bir karardır. İnsan olarak 
kararlarımızın değişkenliği de ortadadır. Dolayısıyla bir anlam 
hem değişmekte hem de yeni anlamlara yol açmaktadır. Me-
caz dediğimiz şey aslında anlamın doğasıdır. İnsan dünyası da 
gerçek yaşamın bir mecazından ibarettir. İç dünyamız anlamı 
oluştururken doğal hayatı taklit etmekte mecaz yoluyla anlat-
maktadır.
Bu parçada geçen altı çizili sözlerin ikisinin de anlamını 
veren söz aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) İnsanı çevreleyen dış dünyanın ifadesi sanat olarak karşımı-
za çıkar.

B) Güzel şeyler seyredildikleri için değil emekle elde edildikleri 
için güzeldir.

C) Hiçbir şey kalıcı değildir, kalıcı olsaydı zaten biz ona ulaşa-
mazdık.

D) Hiçbir ifade tam ve eksiksiz olamayacağından mükemmel 
söz yoktur.

E) İnsan olarak kendimizi anlatmayı bile tam anlamıyla bece-
remiyoruz.

12. Bu yolculukta dışarıdan müdahaleye gerek yok, ama kararsız-
lığa düştüğümüz, hayata ve kendimize güvenimizi yitirdiğimiz 
zamanlar var. Böyle zamanlarda kılavuz olacak öğütlere ihtiyaç 
duyuyoruz. Ama hemen söyleyelim, en güzel yol kendi yolun-
dur. Başkası ne hissettiğini bilemez. Başkası hayallerinin far-
kında değildir. İnsan kendisi bir cevap üretmiyorsa zaten insani 
anlamda gelişmemiş ve gelişemeyecek demektir.
Bu parçada geçen “dışarıdan müdahaleye gerek yok” sözüy-
le anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Başkası ile birlikte cevap verilir, başkasıyla yürünürse insan 
için bu konfordur. 

B) Deneyimlenmiş yolları aşındırmaktansa onları bilenleri izle-
mek daha iyidir. 

C) Hayat boyunca kendi adımlarımız olmalıdır ki hayatımız ken-
di yolculuğumuz olsun. 

D) Yaşayışımız gelenekler tarafından belirlendiği için sınırları 
zorlamanın anlamı yoktur.

E) Sizin iyiliğinizi düşünenler, anne ve babanız size daima doğ-
ru yolu gösterecektir.
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SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2
1. Bir insanın değerini anlamak istedim mi kendinden ne kadar 

memnun olduğunu, söylediklerini, yaptıklarını, kendini ne dere-
ceye kadar beğendiğini sorarım. Şu türlü özürleri pek dinlemek 
istemem: Bu işi laf olsun diye, şakacıktan yaptım; işi daha bit-
meden çıktı tezgahtan.
Bu parçada altı çizili sözle eleştirilen aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Olgunlaşmadan ortaya bir çalışma koymak
B) Parasal beklentiler içine girmek
C) İnsanlara değer ermeyip aşağılamak
D) Zamanının ötesinde bir sese sahip olmak
E) Doğru dürüst kaynaklara yönelmek

2. Ben de bilirdim, “Bizim de hatamız var ama onların tahriklerini de 
unutmamak lâzım.” gibi herkesi mutlu edecek, onların da ken-
dilerince haklılık payı olduğunu düşündürecek yuvarlaklıklarla 
meseleyi tehlikesizce geçiştirmeyi. Ne olurdu? Hiç kimseye do-
kunmaz, kimseyi rahatsız etmez, ben de öfke ve eleştirilerden 
uzak bir yorum yapmış olur ve böyle değerlendirilirdim. Sözlerim 
herkesin üzerinden aşar giderdi. 
Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağı-
dakilerden hangisinde verilen deyimlere karşılık gelebilir?
A) Gözünü budaktan esirgememek – dünya yansa bir kalbur 

samanı yanmamak
B) Ağzını bıçak açmamak – ser verip sır vermemek
C) Mavi bocuk dağıtmak – suya sabuna dokunmamak
D) Ağrımayan dişe kerpeten vurmak – sapla samanı karıştırmak
E) Paçaları tutuşmak – kimsenin tavuğuna kış dememek

3. Türkiye’de 1968’den bu yana siyasal hareketlenmelerin içinde 
bulunmuş ya da içinde olmamakla birlikte olup biteni yakından 
izlemiş kişiler için, Irmak Zileli’nin Eşik’i bir tanıklık romanı gibi 
görülebilir.
Bu parçada “bir tanıklık romanı gibi görülmek” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasal içeriğin yoğun olduğunu düşünmek
B) Toplumsal sorunlara çözüm önerisi sunduğunu varsaymak
C) Bireysel yönünün ağır bastığını iddia etmek
D) Bir dönemi kendi gözlem ve yorumları ile resmettiğini kabul 

etmek
E) Bir gazetecilik eseri olarak değerlendirmek

4. Son kitabımda kullandığım dil, kişisel edebî serüvenimde önemli 
bir zemin. Yaslandığımız kadim söz geleneğini yazıya heba et-
meyen ama her durumda yazının da hakkını veren bir zeminden 
söz ediyorum. Bu konuda aşağılık duygusuna gerek yok. Neti-
cede Shakespeare’in değil Yunus Emre’nin evladı olarak onun 
dilini konuşuyorum.
Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağı-
dakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Okuma ve dinleme yoluyla sağlanan birikim-yazılı kültüre 

yabancılaşmak
B) Bireysel sanat hayatı-sözel kültürün özelliklerini yazıda da 

korumak
C) Kendi sanat anlayışını kurmak-yazılı kültürünün özelliklerini 

söze taşımak
D) Yeni ve farklı açılımlar yapmak-sözlü kültür ile yazılı arasın-

da denge kurmak
E) Hayatından izler taşımak-sözlü kültürü yüceltmek
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5. Sanatçıya dair başını okşarsak elimizi ısırıverir kaygısı halk için-
de mevcuttur. Toplumun bir çoğunluk olarak barındırdığı ve bağ-
landığı anlayışlar ve bu anlayışın yarattığı görünmez el, bireyler 
aracılığıyla sanatçıya baskı uygular.
Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) İlgi gösterilmeyince sert tepkiler vermek
B) Yapılan baskıların gerekçelerini anlamakta zorlanmak
C) Sanattan manevi hazdan çok maddi çıkar beklemek
D) Desteklenip iyi davranınca şımarıp zarar vermek
E) Toplumsal beklentilere uygun ürünler vermek

6. Şiiri konuştuğumuz dilden çıkarırsak bir tarafa savrulur gideriz. 
Kibirli, bozuk ifadeler de böyle ortaya çıkar. Bu yüzden halkın 
evde konuştuğu dile döneceğiz, başka çare yok.
Bu parçada geçen “halkın evde konuştuğu dil” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Yazılı bir kültürü olmayan toplumlar medeniyet yolunda geri 

kalır.
B) Sanatçılar konuştuğumuz günlük dil ile eser vermekten çe-

kinmemelidir.
C) Şairler kendilerini siyasal ideolojilerin emrine verdiği için şiir 

özgürleşemiyor.
D) Doğru yerde ve doğru zamanda doğruları söyleyen sanatçı 

el üstünde tutulacaktır.
E) Sanatın ve sanatçının dili toplumsal koşulları gözetmek zo-

runda kalmamalıdır.

7. Üretken yazar Sema Karabıyık, yeni romanı Kayıp Umutlar Mer-
kezi’nde umut, hırs ve vazgeçmenin yollarından yürüyen ka-
rakterler üzerinden modern insanın ikilemlerini anlatıyor. Yazar, 
mutluluğun yanlış bir hedef olduğunu, iyi bir insan olmanın, iyi bir 
evlat olmanın çok daha değerli hedefler olduğunu ifade ediyor.
Bu parçada geçen altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Amaçlar için tutkulu bir mücadele yürüttükten sonra onların 

önemli olmadığını anlamak - öncelik sırası açısından çok 
önde olmamak

B) Kararsızlıklar arasında debelenip durmak - başkalarına za-
rar vermek

C) Kimseden bir şey beklemeden kendi yoluna devam etmek - 
kendi durumunun farkında olmamak

D) Kaybetmiş olsa da kazanacağına dair güveni korumak - bek-
lentileri karşılamakta zorlanmak

E) Umudun ve hırsın birbirinin düşmanı olduğunu anlamak - 
amaçsızlığa mahkûm kalmak

8. Daha önce de defalarca yazdığım gibi şu ileri yaşımda artık ta-
bulara, totemlere, kutsal ineklere, klişelere, mit, tören ve sere-
monilere, ikiyüzlülüklere, fikirleri köşesizleştirmeye, o da vardı 
bu da vardı bulanıklıklarıyla sevgi ve şirinlik gösterilerine taham-
mül edemediğim için sert ve acı konuştum.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) İnsanlardan ilgi beklemediği
B) Çevresine değer vermediği
C) Kimsenin gönlünü etmediği
D) Sabırlı ve anlayışlı olamadığı
E) Artık gücünün yetmediğiÖRNEKTİR
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9. En umutsuz ve en mutsuz zamanlarda bile satırlarının arasından 
güvercin uçurabilen bir yazarımızın yazın dünyasındaki yolunun 
ışıklı, eserlerinin okuyucusunun bol olmasını dileriz.
Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerden hangisinde vardır?
A) Acı ve hüzünlerimize ortak olacak birilerinin yaşadığını bil-

mek bizi mutlu eder.
B) Barış dolu bir dünyanın kurulması sadece yazarların değil 

okuyucuların da sorumluluğudur.
C) Sessizce insanın içine işleyen hüznü, öykülerinin ve şiirleri-

nin geneline yaymış.
D) İyi bir yazar, öyküyü sürekli hareketli kılar ve okuyucuyu uya-

nık tutar.
E) Onun yazılarını okuyanlar bu çekilmez hayatın içinde yaşa-

ma sevincinin ve umudun kıpırtılarını hissederler.

10. Apartmanların da, sokakların da tıpkı fâniler gibi hafızaları var-
dır. “Duvarların dili olsa konuşsa.” sözü de bunun bir ispatı değil 
midir? Onlar zamanın en güçlü ama ne yazık ki suskun şahit-
leridir.

Bu parçada geçen “suskun şahit” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşup yazamasa da yaşananlara ortak olan

B) Acı hatıralar yüzünden unutulmak istenen

C) Yıllar geçince kolayca unutulup giden

D) Herhangi beklenti veya istek taşımayan

E) Kendisinden başka kimi kimsesi olmayan

11. Kocaman ve yüce gördüğümüz insanları uzaktan sever hayran 
oluruz. Yazarımız da aynı duygularla büyüyor ama çocukluğun-
da bir kez olsun görmek istediği ünlülerin birçoğunu tanıdıkça, 
tek sığınak olarak bildiği sanatın bile ruh ıssızlığına çare olma-
dığını anlıyor. Hatta yazar eskiden ulu gördüğü o insanlarla, o 
insanların hayatlarıyla yakınlaşmanın umudun bittiği yer oldu-
ğunu anlıyor.

Bu parçada geçen altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Yalnızlık duygusu - hayallerin yıkılması

B) Nitelik düşüklüğü - iyice korkmak

C) Doğrulardan kaçmak - düş görmek

D) Çok üzülmek - beklentisini sürdürmek

E) Düşünce dünyası - ruhsal sorunlar

12. Benim arzum, bugünkü şairlerin milletini tanıyarak, bilerek, 
yaşantısına onun değerlerini katarak millet sevgisine şiirinin 
burcunda yer vermesidir. Tarihimizin coşkun bir verimi olarak 
medeniyetimizin güzel mirasının yaşaması böylece mümkün 
olabilir.

Bu parçada geçen “şiirinin burcunda yer verme” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Şairin ilham kaynağı daima kendi ruhu olmuştur.

B) Şiirde üslup ve tema birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

C) Tarihsel temalar üzerine şiir yazmayanlar şair olarak anılma-
ya değmez.

D) Her milletin kendi şairlerinden beklentisi farklıdır.

E) Şiirlerin en yüce ve en üst teması milletimizin değerleri ol-
malıdır.
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	2020-MUBA-1403 Mutlak Başarı Paragraf Soru Bankasi  - 224 SAYFA - 14 FORMA - AYRINTI - 1. BASKI.pdf



