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Zaman hızla akıyor, devir değişiyor. Her şeyin değiştiği bu sistemde sınavlar ve sorular
da değişip kendini yeniliyor. Merkezi sınavlarda artık ‘‘YENİ NESİL’’ sorular soruluyor.
Biz de ‘‘WORKWIN YAYINLARI’’ olarak bu yeniliğin bilinciyle ‘‘% 100 YENİ NESİL
SORULAR’’dan oluşan bu kitabı hazırladık. Bu kitapta sizin yeni nesil soru ihtiyacınızı
bütünüyle karşılamak istedik. Bununla da kalmadık, yeni nesil soruları kategorize
ederek;
Kolay seviyedeki sorularla öncelikle yeni nesil soru mantığını kavramanızı,
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Orta seviyedeki sorularla konuları pekiştirmenizi,

Zor seviyedeki sorularla da donanımlı bir şekilde sınava hazır hâle gelmenizi
hedefledik.

Elinizdeki kitabın hazırlanışında sınava dönük işlevi olan ve tüm noktaları kapsayıcı bir
format benimsenmiştir:
% 100 yeni nesil

İçerik ve biçim zenginliği
Özgün ve öncü nitelik

Orta

Zor

Dijital zenginlik

Rehberlik destekli anlayış
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Konuşan renklerle konum belirleme

Kolay

Sınava hazırlık yolunda size yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kitaptan gereken
faydayı sağlamanız dileğiyle…
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Osmanlı Devleti’nin sınır vilayeti olan Bağdat’ta, XX.
yüzyıl başından itibaren istikrarlı yönetim kurma çabaları
çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tanzimat ile
birlikte bölgede yeniden yapılanma çabaları da belirli süre
sonuç vermemiştir. Namık Paşa’nın göreve gelmesiyle
Tanzimat reformlarının uygulanmasına geçilmiştir. Namık
Paşa, bölgede hatırı sayılır bir değişime imza atmıştır.
I. Farklı bir düzen getirme çabasında olma
II. Var olanın dışına çıkma
Bu parçada geçen “yeniden yapılanma’’ ifadesini
yukarıdakilerden hangileri destekler?
B) I ve II

B) Bir adama bir kitap sattığın zaman ona yalnız yarım
kilo kâğıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın; ona
tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. (Seçme
özgürlüğüne sahip olmak)

D) Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise
sindirilmek içindir. (İyice özümsemek)

E) Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. (İnsanlığın
önünü açmak)

C) I, II, III
E) II ve III

İndus yazısının analiz edilmesi (çözümlenmesi) konusunda
I
bir fikir ittifakına (görüş birliğine) varılamamış olmasına
II
rağmen onun belirli kurallara sahip bir yapı olduğu
bilinmektedir. İndus yazısı, resim yazısı karakterlidir. Yazıda
kullanılan imlerin tam sayısı konusunda kesin bir bilgi		
			
III
(net bir veri) olmamakla birlikte genel görüş (özgün		
IV
yaklaşım) en az birkaç yüz tane olduğu yönündedir. Bilim
adamlarının İndus yazısı ile ilgili ortak fikir beyan ettikleri
					
V
(dile getirdikleri) diğer bir konu ise yazı karakterinin
simgesel hecelerden oluşması durumudur. Sonuç
olarak Çin ve Japon alfabelerindeki yirmi altı harf ile
karşılaştırıldığında birkaç yüz harf ve imden oluşması bir
alfabe için oldukça önemli bir zenginliktir.
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2.

A) Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.
(Yarar sağlamak)

N
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D) I ve III

Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki
sözün anlamını içermemektedir?

C) Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku. (Köklü
yazın yapıtlarını okumak)

III. Mevcut sistemin farklılıklarını gösterme

A) Yalnız I

3.
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TEST - 1

Sözcükte Anlam

1. Ünite

4.

Edebiyattan daha iyi bir arkadaş yoktur. O zaman zaman
insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine
su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin.
Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir ne incinir.
I. Bilgi eksiğini gidermek

II. Ferahlatmak

III. Düşündürmek

Bu parçada geçen “yüreğine su serper” sözüne
yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
B) Yalnız II

A) Yalnız I
D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamasıyla
uyuşmamaktadır?
A) I

B) II

C) III

Türkçe Soru Bankası

D) IV

E) V
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TEST - 1
Sait Faik, hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiire ve
etkiye en uygun zaman parçaları üzerinde durmayı seven,
bu dramatik anları incelemekte büyük başarı gösteren
bir İstanbul hikâyecisi idi. Çalışkan, işinde gücünde
insanlar gördükçe şehirden, kalabalıklardan sevinç duydu;
kötülüklerle karşılaştıkça kırlara, kıyılara, sakin tenha
adalara (Burgaz, Hayırsız Adalar), balıkçılara sığındı. Ada
ve deniz hikâyelerinde kahraman sayısı az ve sınırlı, şehir
hikâyelerinde ise dikkati dağıtacak kadar bol ve çeşitlidir.
Sait Faik, yığınlar içindeki gizli dramları bulup çıkardığı
gibi tabiat senfonisini de derinlere işleyen bir ustalıkla
yaşatmayı bildi. İnsanları, kırları, denizi, tabiat köşeleri
ve hayvanlarıyla hayatın bölünmez bütünlüğünü işledi.
Kalemini güzelliklerin hakkını aramak, vermek, göstermek
uğrunda kullandı.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgiyi üzerinde toplamak

Sosyal bilimcilerin laboratuvarı olan tarihte, bilim anlayışları
üzerinde etkili olan süreçler söz konusudur. Bu süreçler
bilimin, bilimsel bilginin, bilimsel yöntemin gelişimini
temellendiren düşünce hareketleri ve olaylardır. Bunlar;
neyin araştırıldığını, bilimin ne olduğunu, bilimsel bilgiye
nasıl ulaşılacağını temel olarak etkileyen süreçlerdir.
I. Fikri yönelimler ve hadiseler

II. Sanatsal yenilikler ve gelişmeler

III. Kültürel araştırmalar

Bu parçadaki altı çizili sözle numaralanmış yargılardan
hangilerine gönderme yapılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

N
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B) Geniş toplum kesimlerindeki

7.
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5.

Sözcükte Anlam

C) Bir işle meşgul

D) Etkisini okurda güçlü bir biçimde duyurmak
E) Vakit dilimleri

6.

İyi bir öğretmen, gerçek bir hazinedir; ilkokul öğretmeniniz
II
I
sizi fikren yeşertir, içinizi iyi duygularla doldurursa onun
IV
III			
hakkında karar vermek ve ona güven duymak için bunlar
yeterlidir.
V

Nitelikli bir eğitimin, iyi seçilmiş ve iyi bakılmış bir meyve
ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını
söylemek demektir çünkü onun meyveleri yalnız bir
mevsimlik değildir.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Roman sanatına öncülük eden hikâye, halk hikâyesi,
destan gibi yazınsal türler söz konusudur.

A) I. sözcük: Nitel anlamıyla kullanılmıştır.		

B) Bugün hat sanatında sabit anlatımın dışında birtakım
arayışların var olduğu görülmektedir.

R

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
B) II. sözcük: Gerçek anlamlıdır.		

Ö

C) III. sözcük: Mecazlı söyleyiş özelliği taşımaktadır.
D) IV. sözcük: Somutlaştırma örneğidir.		
E) V. sözcük: Ortak köklü sözcüklerdendir.

6

8.

C) Öyle şiirler vardır ki okurun duygu ve hayal dünyası ile
şairin duygu ve hayal dünyasının örtüştüğü izlenimini
ortaya çıkarır.
D) Onun portreleri, resim sanatındaki genel eğilimin
dışında olduğu için sanatseverlerin gözdesi
konumundadır.
E) Bu sanatçılarımızın çalışmaları, sadece ait olduğu 17.
yüzyılda değil; bugün dahi güncelliğini ve popülerliğini
korumaktadır.

Türkçe Soru Bankası

TEST - 2

Sözcükte Anlam
Kültür dünyası, insanın en hayret verici hususlarından
biridir. Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler
büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin tekrar tekrar
nasıl ortaya çıktıklarını gösteren kültür dünyası; hâlâ genç,
hâlâ oluşturuldukları gün kadar tazedir. Kültürel unsurlar,
kendilerini inşa edenler yüzlerce sene önce ölmelerine
rağmen, medeniyetlerin gelişim tarihini anlatmaya devam
etmektedir.
I. Mimar Sinan’ın XVI. yüzyılda oluşturduğu eserlerin
yaşarlığını koruması ve ilgi görmeye devam etmesi
II. Tekdüze bir eleştiri anlayışına sahip olan Fethi Naci’nin
günümüz edebiyatına yön verecek bir özelliğinin
olmaması
III. Ayşe Kulin’in Son adlı romanında toplumun artık pek de
bilinmeyen geleneksel özelliklerini aktarması
Bu parçada geçen “hâlâ oluşturuldukları gün kadar taze’’
ifadesini yukarıdakilerden hangileri örnekler?
B) I ve II

C) I, II, III

İkinci Yeni şiirinin sembol isimlerinden, teorisyenlerinden
ve en önemli şairlerinden olan Turgut Uyar, şiir hayatı
boyunca iki önemli merhale atlatmış bir isimdir. Kendisinin
de söylediği gibi başlangıçta Garip etkisi altında kalan
Turgut Uyar, ilk şiir kitaplarında Garip’ten İkinci Yeni’ye
geçişi yavaş yavaş hissettirir. İlk şiirlerinde ulusçu/hececi,
Garip etkisi sezilen Turgut Uyar, 1959’da yayımlanan
Dünyanın En Güzel Arabistan’ı adlı şiir kitabıyla bir nevi
rotasını önemli ölçüde değiştirerek İkinci Yeni’ye gerçek
manasıyla katılır. Turgut Uyar’ın şiirlerinde Orhan Veli
ve Garip etkisi daha çok kronolojik bir seyir izlemekle
birlikte, genel olarak bu hava, Turgut Uyar’ın şiirlerinin pek
çoğunun satır arasında saklıdır. Turgut Uyar’ın ilk iki şiir
kitabı olan ve Garip etkisinin belirgin olarak Türk şiirinde
hissedildiği dönemlerde yazılan Arz-ı Hâl ve Türkiyem adlı
kitaplarda Orhan Veli ve Garip etkisi kendisini güçlü bir
şekilde göstermektedir.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

N
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A) Yalnız I

3.
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D) I ve III

A) Şiir anlayışında yeniliğe girişmek

E) II ve III

B) Tesirine maruz kalmak
C) Zamandizinsel olma
D) Sezgisel anlatıma yaslanmak
E) Aşama kaydetmek

Cumhuriyet’in ilanından sonra hızlı bir sanayileşme
sürecine giren Türkiye’nin, sanayileşen toplumlara özgü,
kitlesel kırsal göçünün başlangıç tarihi 1950’li yıllardır.
Gerçekten de 1950’li yıllardan itibaren “neredeyse
bir insan ömrü kadar” kısa sayılabilecek bir sürede
Türkiye kırları büyük oranda boşalmıştır. 1950’lerden
itibaren kentte sanayileşme, tarımda makineleşmeyle
kırsal nüfus çözülmeye başlamış ve 1950 yılında ülke
nüfusunun %25’ini oluşturan kent nüfusu, 2012 yılında
%77’ye ulaşmıştır. Öyle ki bazı şehirlerimiz arı kovanına
benzemiştir.

R

2.

Ö

Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus artışı neticesinde kalabalık hâle gelmek

B) Ekonomik yönden büyümek

4.

Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hâle
sokacak, size sık sık dostça hizmet ederek düşüncelerin,
duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında
yolunuzu bulmanıza yardım edecektir. Kitaplar kendinize
ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ile aklı
dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemenin oluşumu
bu parçadakiyle özdeştir?
A) Bu romanda, yer yurt sahibi olmak isteyen bir insanın
dramı anlatılıyor.
B) Askerler kahramanca ve omuz omuza çarpışmıştı.
C) Deneme türündeki eserleri ben de az çok okudum.
D) Hızlı hızlı soluyarak basamakları geride bırakıyordu.
E) Kendimi bildiğimden beri abur cubur yiyeceklerden uzak
durdum.

C) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezine dönüşmek
D) İklimsel yönden çeşitlilik arz etmek

E) Sanayi kuruluşlarının bolca bulunduğu bir yere
dönüşmek

Türkçe Soru Bankası
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TEST - 2
5.

Sözcükte Anlam
7.

Ne kimseye borcum ne alacağım
Ne birikmiş beş on kuruş cebimde
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam
ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

II. Beatnik şiir; aykırı soruları, itirazları ve köklü bir
geleneği reddedişi itibariyle 1980 sonrası Türk
şiirinde ön plana çıkmış ve bununla da yetinmeyerek
kendinden sonraki şairleri de önemli ölçüde etkilemiştir.
(Tesirini duyurmak)

Tİ
R

A) Ölümüm kimseye dert olmamalı
Kim tanır zaten beni dünyada

I. Serbest nazımcılar, daha sonra gelecek olan toplumcu
şiirin öncüsü olduğu için şiir tarihimizin en önemli durak
noktalarından birisini oluşturmuştur. (Yeni bir tarzın
müjdecisi olmak)

B) Herkesi hem sevindirmiş hem üzmüş olacağım
Hem gazetelerde hem de radyoda

III. Namık Kemal ve arkadaşları radikal bir tutumla pek
çok reddiyeye imza atmışlardır. (Uzlaşımcı bir tavır
takınmak)

C) İnsanlar bugünkü gibi şen şakrak
Tabutum Merkez Efendi'ye giderken

IV. Melih Cevdet’in şiiri, ilk bakışta şiir yazmayı
kolaylaştırmak ve bunu sıradan vatandaşın rahatlıkla
erişebileceği bir seviyeye getirmek gibi bir amaca
sahipmiş gibi görünse de bu düşüncenin arkasında çok
daha köklü ve kurgulu bir zihniyetin olduğu da açıktır.
(Sağlam bir dayanak oluşturmak)

D) Üç beş kişinin omzunda gıcırdayarak
Birkaç kişi başlarını eğsinler
E) Sonra ardımdan bakıp acıyarak
Bir garip ölmüş desinler

N
EK

V. Şiirde eskiye karşı yeniyi gündeme getirmenin belgesi
olan Fecriâti Beyannamesi, poetik açıdan bize Ahmet
Haşim ve arkadaşlarının amacını bildirir. (Haber
vermek)

Yukarıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç
içindeki sözün anlamını içermemektedir?
A) IV

6.

R

(I) Edebiyat, kurmaca ve yarı kurmaca olarak ikiye
ayrılabilir. (II) Kurmaca yapıtlar, yazarın hayal gücünü
kullanarak oluşur: roman, öykü, şiir, tiyatro gibi. (III) Yarı
kurmaca yapıtlar ise kaynağını yaşantıdan alan, tamamıyla
hayal ürünü olmayan, gerçekleşmiş olayları anlatan
ama bunu sanatsal açıdan değerlendiren eserlerdir:
deneme, anı, mektup, gezi, eleştiri gibi. (IV) Anı türü
yazarın başından geçen, tanık olduğu olayları anlattığı için
gerçektir. (V) Bununla birlikte kişisel değerlendirmeler ve
yapılan yorumlar açısından da özneldir.

Ö

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
“büsbütün“ sözcüğünü karşılayan bir ifade vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

8.

B) I

C) II

D) V

E) III

Bir bilim dalını karakterize eden en önemli husus,
dayandığı temel kabullerdir. Her bilimsel disiplinin yöntemi,
dayandığı ontolojik ve epistemolojik kabullere göre
farklılaşmaktadır. Bu noktadan hareketle amaç; niceliksel
ve niteliksel araştırma yöntemlerine temel oluşturan
paradigmalar ve tarihsel süreçte paradigmalarda yaşanan
değişim ve dönüşümleri ele almaktır.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem’in görüşleri, Servetifünun
şiirinin zeminini teşkil etmiştir.
B) Deneme türündeki eserlerinizle geniş bir okur kitlesine
ulaştınız.
C) Fuara katılan yayınevleri kadar yazarlar da ilgi
görüyordu.
D) Düşüncelerimi kompozisyon hâlinde kâğıda dökmeye
çalışıyordum.
E) Yazı yazmak kadar yazıya uygun başlık seçebilmek de
ustalık ister.
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TEST - 3

Sözcükte Anlam
Grafik sanatlar; dijital veya mekanik (organik), çizim
				
I
uygulamalarına dayalı tüm unsurları (elemanları) birinci
			
II
derecede içermekle birlikte fotoğraf, yazı ve diğer hareketli
görüntüler de tasarım çalışmalarında sıklıkla kullanır. Grafik
tasarım çalışmalarında yazı kavramıyla birlikte kullanılan
renk ve tüm diğer görsel materyaller (malzemeler) ‘‘mutlak’’
		
III			
bir irtibat (bağlantı) içerisindedir. Yazı, renk ve görüntü
IV
arasında tasarısal anlamda “kavramsal” bir ilişki her zaman
					
V
(daima) vardır. Bu bağlamda; yazı renk ile birlikte görsel
malzemenin taşıyıcısı, görsel malzeme de yine renk ile
birlikte yazının asıl tamamlayıcısıdır.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi, parantez içinde verilen açıklamasıyla
örtüşmemektedir?
B) II

C) III

D) IV

Merak duygusuyla her şeyi tanımak ve bilmek isteyen
insan, yaratılışından itibaren bilinçli veya bilinçsiz birçok
eylemde bulunmuştur. Asırlar önce insanlar, varlıklarını
korumak, geliştirmek, barınma ve yiyecek ihtiyacını
karşılayabilmek için geleceği düşünüp planlamak ve
karar vermek zorunda kalmışlardır. Beslenme, barınma,
korunma ve savunma gibi birbirinden farklı birçok ihtiyacını
karşılama arayışı; insanları düşünmeye, yeni şeyler
bilmeye ve öğrenmeye zorlamıştır. Bilme etkinliği özne
(insan) ve nesne (bilinen) arasında oluşan süreçtir. Bilgi,
özne ve nesne arasında kurulan bağdan oluştuğuna
göre bu bağlar ancak özne tarafından kurulabilir. Akıllı
ve düşünen bir varlık olarak insan, sahip olduğu farklı
bilgi türleriyle karşılaştığı nesneleri bilmek ve öğrenmek
istemiştir.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tasarlamak

E) V

B) İnşa edilen ilişkiden meydana gelmek

N
EK

A) I

3.

Tİ
R

1.

C) Dayanıklı hâle getirmek
D) Hayatını devam ettirmek
E) Gereksinimi giderme girişimi

Sosyal dünyanın ne olduğunu anlama ve sosyal olayların
bilgisine nasıl ulaşılacağı toplum içinde bireyin önemli bir
konusu olarak sorunsallaştırılabilir. Çünkü sosyal dünyanın
çerçevesinde yer alan bilgi, söz konusu bilgiyi arayan birey
ya da bireyler grubunun bizatihi kendisinin oluşturduğu,
anlamlandırdığı, kendisine ait bilgidir ya da o grubun
ortak ürünüdür. Toplum içinde bireylerin kendine has
özellikleri ve dünyayı algılayış tarzları farklılık gösterebilir.
Belli bir dönemde, bir toplumda, bir kültürde gerçekliği
algılayış ve anlamlandırma tarzlarının dayandığı sayıltılar
farklılaşmaktadır.

Ö

R

2.

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Beslenme, insanın yaşamına devam edebilmesi için
			
I
tüketmesi gereken besinler ve bu besinlerden aldığı yaşam
			
II
enerjisidir. Beslenme ihtiyacı kişiden kişiye veya toplumdan
			
III
IV
topluma farklılıklar gösteren kültürel birikimleri meydana
getiren önemli sistemler bütünüdür.
V
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yerine
anlamdaşı getirilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Yoruma açık olmak
B) Sınırlarını genişletmek
C) Tarafsız olmak

D) Kapsamında bulunmak
E) Dışına taşmak

Türkçe Soru Bankası

9

TEST - 3
Turizm, kişilerin politik ve ticari bir amaç gözetmeksizin 24
saatten fazla bir süre, devamlı yerleşme şartı olmaksızın
çeşitli nedenlerden ötürü kişisel veya toplu olarak turizm
endüstrisinin kurumlarından yararlanarak yaptıkları
faaliyetlere denir. Tarihin her aşamasında insanlar çok
farklı nedenlerden ötürü seyahat etmişlerdir. Fakat
günümüzün yaşam standartlarını tanımlayan Sanayi
Devrimi ile birlikte turizmin bir ülkenin kültürel gelişimine
ve ekonomik kalkınmasına kattığı anlam değişmiştir.
İnsanların daha fazla boş vakti olmasıyla 20. yüzyıldan
itibaren turizm ülkelerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerinde
etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Çünkü turizm sayesinde
bireyler üretici ve tüketici olmak üzere farklı ekonomik aktör
kimlikleri kazanmaya başlamış ve ekonomide yeni bir görev
ağının içinde yer almaya başlamışlardır.
Bu parçadaki altı çizili cümlenin yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse parçanın anlamında bir değişiklik
olmaz?

Toplumsal yaşamda bilim ve teknolojinin öneminin giderek
arttığından hiçbir şüphe yoktur. Bundan yaklaşık 75
yıl önce ilk kez ünlü ekonomist Schumpeter tarafından
inovasyonun ekonomik gelişmenin motoru olduğunun
ortaya konulmasından bu yana sosyal ve ekonomik
gelişmede bilgi, hayati bir rol oynamaktadır. Son 20
yılda ABD ve Japonya’nın yoğun bilgi içeren ürünlerinin
ihracatında %500-600 artış sağlanmıştır. Bu oran AB
ülkelerinde %300’ler civarındadır. Günümüzde şirketler
hem rekabet avantajı elde etme, hem de bu avantajı
sürdürebilir kılabilmenin yolunun inovasyondan geçtiğini
giderek daha fazla anlamaktadırlar.

Bu parçadaki altı çizili sözle inovasyon ve ekonomik
gelişme ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İkisi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu
B) Birinin diğerini işler kıldığı

C) İkisinin de aynı öneme sahip olduğu
D) İkisi arasındaki ilişkinin yeni olduğu

N
EK

A) Gezmek sayesinde çeşitli coğrafyalar hakkında bilgi
edinilebilir.

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

E) Birinin diğerini yavaşlattığı

B) Seyahat etmenin en eski çağlardan beri insana farklı
tecrübeler kazandırdığı bilinmektedir.

C) Teknolojik olanaklar geliştikçe gezmek daha konforlu
hâle gelmiştir.

D) Geçmişten bugüne çeşitli sebeplerden dolayı insanlar
gezmişlerdir.
E) Seyahat, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir.

6.

I. Artık dünyada şu çok açık bir şekilde görülmektedir
ki kültür-sanat etkinlikleri ve üretim yerleri, turizmde
özgün destinasyonlar içinde yer almaktadır.

II. Turizm kavramının perspektifinin genişlemesinde hayli
kritik yol üstlenen iki etmen sanat ve kültürdür.

R

III. Sanat ve kültür, turizm üzerinde oldukça etkili olup
özellikle kültür turizminin yaygınlaşması gün geçtikçe
artmaktadır.

IV. Geleneksel seramik kültürü, seramiğin üretildiği
merkezlerin maddi ve kültürel gelişiminde büyük
katkıda bulunmuştur.

Ö

V. Seramik, geçmişten bugüne içinde var olduğu
kültürün bir yansıması olmasıyla tanınan kıymetli bir
malzemedir.

8.

Sanat yoluyla tasarım yöntemlerini öğrenmek, sanat ve
tasarım arasında ne tür bağlantıların kurulabileceğini
yöntem bilimsel olarak kavramak, daima ama daima her iki
olgu arasında bağ kurmayı ve üretimsel bir eylem sunmayı
gerektirir. Sanatın yöntemlerinden tasarıma uzanan “yollar”
ancak böyle bir yaklaşım sergilemek yoluyla keşfedilebilir.
Sanatın görsel bir kavram olarak değerlendirilmesi, bu
dönüşen ilişkide tasarımın düşünsel bir kavram olarak
gelişmesi anlamına gelir. Bu bağlamda “Tasarım öncelikle
zihinde var olan fikirdir ama bu fikir, biçim verme dinamiği
içerir ve bu oluşum süreci içinde biçim kazanmış nesne
olarak somutlaşır.” Her tasarım olgusunda bir fikir ve bu
fikre göre biçimlenmiş bir nesne bulunur.
Bu parçada aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin
anlamını karşılayan bir ifade yoktur?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen
altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?

A) Ele alınmak

A) I ve II

C) Evvela bilinçte bulunmak

B) II ve III

D) III ve V

C) II ve V
E) IV ve V

B) Kimi kez belirtmek
D) Lüzumlu kılmak
E) İdrak etmek
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TEST - 4

Sözcükte Anlam
Analitik düşünme, problemin iyi tanınması ile başlar,
denilebilir. Problem bütününü detay denilebilecek parçalar
hâlinde (ana hatlarıyla) ele alarak çözüm üretebilme
I
çalışması analitik düşünme sisteminin temelini oluşturur.
Analitik düşünme, kendi düşünce sürecimizin bilincinde olarak
						
II
(farkına vararak), başkalarının düşüncelerini göz önünde
					
III
tutarak (dikkate alarak), öğrendiklerimizi uygulayarak,
kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi
amaç edinen aktif ve pratik (faal ve uygulamaya dönük)
		
IV
bir zihinsel süreçtir. Analitik düşünmek sorunları çözmeyi,
soruların cevaplarını bulmayı, gerçekleri anlamayı
amaçlayan, bilinenleri değerlendirerek, bilinmeyenleri ise
yorumlayarak ikisi arasında alaka kuran (ilişki sağlayan),
				
V
alışılmışın dışındaki farklılıkları yakalayıp özgün sonuçlara
götüren sistemli bir düşünme şeklidir.

A) V

Lisan dediğimiz aracın, bilinç kabiliyetine sahip her insanda
bir işlev teşkil edebilmesinin esasında onun aksettiği
yaşam, hadise ve olgular vardır. Bu yüzden dilin ilettiği
şey bir bildirim olduğu kadar zengin bir yaşam çağrışımları
bütünüdür de. Biz metnin karşısında birtakım ses, işaret
ve kaidelerle yüz yüze gelmenin ötesinde yaşamla, yaşam
kesitleriyle buluşuruz. Metni zihnimize almaya başladığımız
andan itibaren o zengin çağrışımlar dimağımıza hücum
eder. Hafızamızdaki deneyimler ve bu deneyimlerin
çağrışım imkânları anlatılanla örtüştüğü ölçüde metinle
kurduğumuz yakınlık ilerler ve metni anladığımızı
hissetmeye başlarız. Tersine, bir uzaklık söz konusu ise
aradaki mesafeyi kapatmak için de yine bu deneyim ve
çağrışımları kullanmaktan başka çaremiz yoktur.
Bu parçadaki altı çizili ifadeyle

I. Metnin kapalı bir anlatımdan uzak olduğu ölçüde dilsel
bir çözümlenmeye uygun olması

II. Dilin zihinsel beceriye sahip her kişide bir fonksiyon
oluşturabilmesinin temelinde dilin yansıdığı hayat, olay
ve olguların bulunması

N
EK

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı, parantez içindeki açıklamasıyla
örtüşmemektedir?

3.

Tİ
R

1.

B) I

C) III

D) II

III. Bir metnin anlaşılmasının o metni kaleme alan yazarın
dili kullanma yöntemine bağlı olması

E) IV

durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır?
B) Yalnız II

A) Yalnız I

D) I ve III

Orhan Veli ve arkadaşları tarafından 1941 yılında
yayınlanan Garip adlı şiir kitabının ön sözü, onların poetik
anlayışlarının temelini oluşturur. Garip şiiri, müstakil bir yol
belirlemekle birlikte eskiden ve yeniden büsbütün kopmuş
değildir. Garip şiirinde gerek halk şiirinin gerekse de Batılı
edebiyat akımlarının etkileri yoğun bir biçimde vardır.
Söz gelimi Orhan Veli’nin şiirlerinde halk deyimlerine,
tekerlemelere rastlamak mümkündür.

R

2.

Bu parçada geçen “müstakil bir yol belirlemek” sözünün
parçaya kattığı asıl anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmiş sanat eğilimlerinden beslenmek
B) Sanatta yenilik girişimlerinden kaçınmak

Ö

C) Değişken bir sanat anlayışına sahip olmak
D) Bağımsız bir tutum takınmak
E) Eski ile yeninin değerlerini buluşturmak

Türkçe Soru Bankası

4.

C) Yalnız III

E) II ve III

Geleceği düşünme, zaman içerisinde sadece bireysel bir
eylem olmaktan çıkarak toplumsal gelişmenin yönünü
belirleyen bir düşünme biçimi hâline gelmiştir.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Descartes dört yüz sene önce, düşünme gücü eğitilmiş
birey ve toplumların, kendi sorunlarını konuşabilme ve
çözebilme yeterliliği kazanacaklarını ifade eder.
B) Bir insanın günlük düşüncelerinin yaklaşık %95’i bir
önceki günkü düşünceleriyle aynıdır.
C) Çocukluk döneminde öğrendiğimiz bilgilerin birçoğu,
ileriki dönemlerde de düşüncelerimizi etkilemektedir.
D) Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle
günümüzde reklamcılık sektörü, alışılmış tanıtım
yöntemlerinden sıyrılıp insanların düşüncelerini
yönlendirirken kitle iletişim araçlarını etkin biçimde
kullanmaya başlamıştır.
E) Basit ya da karmaşık olsun her türlü karar verme
durumu geleceği düşünerek farklı olasılıkları
değerlendirmeyi ve sebep-sonuç ilişkilerini kurmayı
beraberinde getirir.
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TEST - 4
Sinema başlangıçta basit bir eğlence türü olarak
görülmüştür. Fakat günümüzde önemli bir ticaret ve sanayi
dalı durumuna gelmiştir. İlk çıktığı dönemlerde ses ve
görüntüyü birlikte kaydeden teknoloji olmadığı için sessiz
filmler çekiliyordu. Ses ve görüntü birlikte kullanılmaya
başladıktan sonra sinema bir eğlence aracından, çok
yönlü bir anlatım aracına dönüştü. Sinema, kendine özgü
bir anlatım aracı hâlini aldı. Bu sebeple de artık kitleleri
etkileme ve ona yön verme özelliğine sahip oldu.
I. Popülerlik kazanmak
II. Diğer sanat dallarıyla yoğun bir etkileşime girmek
III. Birden çok algıya hitap edebilmek
Bu parçada geçen “çok yönlü bir anlatım aracına
dönüşmek’’ ifadesini yukarıdakilerden hangileri
destekler?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

E) I ve III

7.

Grafik sanatlar, iletişim olgusunu görsel bildirişim olgusuna
“tasarım” yoluyla aktarımını sağlayan çok araçlı bir
disiplindir. Grafik sanatlar deyimi, sanatın kaynağıyla
kurduğu kavramsal ilişki nedeniyle, grafik tasarım deyimini
de kapsar. Bu anlamda tasarım olgusu sanat olgusunun
varlığına bağlı olan “dolaylı” bir eylemdir. Sanatın evrensel
bilgileri ve değerleri tüm tasarlayıcı disiplinlerde, aynı
zamanda tasarımın evrensel değerlerini de meydana getirir
ve bu nedensel ilişkide asıl memba elbette sanattır. Grafik
sanatlar deyimi grafik tasarım deyimini içeren temel bir
alandır. Grafik sanatlar başlangıcından günümüze kadar
ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmelerden en
çok etkilenmiş sanat dallarından biri olup zamanın sosyal
ve politik kaygılarına görsel bir ses vermektedir.

Tİ
R

5.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Uluslararası verileri
B) Esas kaynak

N
EK

C) Direkt uygulama
D) Oluşturmak

E) İletilmesini temin etmek

Sanat-felsefe ilişkisi noktasında Klee, sanatçının gönülsüz
		
I			
II
bir felsefeci olduğunu söyler. O, içinde yaşanılan dünyayı bir
					
III
model olmayacak kadar kötü saymasa da “Şu andaki biçimi
bakımından bu dünya mümkün olan tek dünya değildir.”
der. Kanaatimizce sanat eserinin on bin yıllık süreçte
			
IV
V
hayattan beslenen fakat hayatı estetik tutumla idealize
eden bir anlayışa sahip olduğu belirtilebilir.

R

6.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. sözcük, soyut anlam taşımaktadır.
B) II. sözcük, özel anlamlıdır.

Ö

C) III. sözcük, nitel anlamda kullanılmıştır.
D) IV. sözcüğün eş anlamlısı ‘‘yapıt’’tır.
E) V. sözcük, eş seslidir.

8.

I. Bir milletin tarihi boyunca oluşturduğu ve kuşaktan
kuşağa aktardığı maddi ve manevi unsurlar bilhassa
kültürün bir tanımı olarak kullanılmaktadır.

II. Sosyal bilimlerde yöntem anlayışı üzerinde farklı
kabullere dayanan, farklı bilimsel yaklaşımların gelişimi
çoğunlukla etkili olmuştur.

III. 17. yüzyılda aydınlanma düşüncesinin eleştirel
akılcılığı, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi ve nihayet
bilimsel devrimler doğa bilimlerinin ilerlemesini,
öncelikle fizik ve kimya gibi alanların doğa bilimlerinin
ayrı birer disiplini olarak kurumsallaşmasını sağlamıştır.

IV. Ampirizm; deney ve gözleme dayanan, sınanabilir,
olguları bilimsel olarak açıklayan ve bunlardan bilimsel
yasalara ulaşan, kimi bilim dallarının kullandığı nesnel
bilim anlayışıdır.
V. Felsefe tarihinin başlangıcından itibaren epistemolojik
açıdan temel problemlerden biri; özellikle tümel-tikel,
genel-tekil ilişkisi olarak anılan evrensel-tekil ilişkisidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
geçen altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve II

B) I ve V
D) III ve IV
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C) II ve III
E) III ve V
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TEST - 5

Sözcükte Anlam
Sanat, insanoğlunun kendini ifade etme yollarından biridir.
Sosyal bir varlık olan insan, düşündüğünü aktarmak, genel
hayatını sürdürmek için diğer insanlarla iletişim kurma
ihtiyacı duyar. Tarih boyunca insanların sanat aracılığı ile
kendilerini anlatabilmek için başvurduğu çeşitli yollar, farklı
sanat dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanat;
etkinlikten çok, hayata karşı bir tutumdur. Eğitimci Ernest
Boyer, güzel sanatların uygarlığın ölçülebildiği araçlar
olduğunu söyleyerek sanatın toplumun uygarlaşmasındaki
önemli rolüne vurgu yapmıştır.
I. Yunus Emre, Mevlana ve Ömer Hayyam gibi isimlerin
yetiştiği Doğu uygarlığında sanatın çok köklü bir
geçmişe sahip olması
II. Rönesans’ın önemli sanatçılarından olan Leonardo da
Vinci’nin bilimden de yararlanarak sanatı ileri seviyelere
taşımaya çalışması

Zamanın bilimle olan ilişkisinin yanında (yanı sıra) felsefi		
		
		
I
açıdan ne ifade ettiğine bakmak gerekir. Ontolojik bir
çerçevede (kapsamda) ele alındığında, zamanın varlıktan
II
bağımsız bir şekilde düşünülemeyeceği gerçeği ile karşı
karşıya kalınır (yüzleşilir). Varlık ve zaman bahsi üzerinde
III
çerçevede duran Heidegger; varlığın hakikatini ortaya
çıkaranın (gözler önüne serenin) zaman kavramı olduğunu
IV
söyler. Zaman, varlığı asıl belirleyen şeydir ve onu gizemli
						
V
(şaşırtıcı) olmaktan çıkarır. Ona göre var olana dair bir şey
söylemek, zamansal olanın sınırları içine girmek demektir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi, ayraç
içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

N
EK

III. Osmanlı’da mimari, edebiyat ve minyatür gibi sanat
dallarındaki gelişmişliğin o dönemdeki medeniyet
düzeyini göstermesi

3.

Tİ
R

1.

Bu parçada geçen “güzel sanatların uygarlığın
ölçülebildiği araçlar olması” sözünü yukarıdakilerden
hangileri örneklemektedir?
B) Yalnız II

A) Yalnız I

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

4.

İnsanlık tarihi, biraz da insanın mekânda hareketliliğinin
tarihidir. İnsanlar tarih boyunca çok çeşitli nedenlerle
kitlesel olarak yer değiştirmiştir. Farklı coğrafyalara gitmek,
insanın yaşama düzeninin bir parçasıdır. Doğaya ve
toplumsal değişime adapte olma çabasının sonucudur.

R

2.

Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahip olunan değerleri geliştirmek
B) Kültürel etkileşimde bulunmak

Ö

C) Zihniyet yönünden değişime uğramak
D) Göç etmek

E) Uyum sağlamak

I. Pozitivizm modern bilimin paradigmasıdır, bu
paradigmanın oluşumunda ve gelişiminde etkili olan
önemli felsefi temeller ile bazı öncüller bulunmaktadır.
(Yer almak)

II. Pozitivist paradigmanın temel öncülleri ve öncüleri Eski
Yunan felsefesinde bulunmaktadır. (Esas yol açıcılar)

III. Servetifünun şiiri denince akla gelen ilk şair olan
Tevfik Fikret, Servetifünun düşüncesini şiirlerinde açık
ve serbest bir şekilde ortaya koymuştur. (Özgür bir
yaklaşım)
IV. Yeni Lisan makalesinin müellifi olan Ömer Seyfettin,
bu yazı sayesinde poetikasını bir metinle gösteren
yazarlardan biri olmuştur. (Görüşlerini açıklamak)
V. Poetikasında öne sürdüğü bazı uç fikirlere ne derece
uyduğu tartışılsa da Kitabe-i Seng-i Mezar şairinin Türk
şiirinde izi silinmez bir etki bıraktığı aşikârdır. (Normalin
dışına çıkmamak)
Yukarıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç
içindeki sözün anlamını içermemektedir?
A) I

Türkçe Soru Bankası

B) II

C) III

D) IV

E) V
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TEST - 5
Ressamın âlemi nasıl temaşa ettiği hususunda Edman
şöyle söyler: “Sadece en yüksek, en yüce temaları işleyen
eserlerde değil, birçok tabloda basit mantık ve sağduyu
dünyasını aşan, temas ettiğimiz gündelik nesneler ve
ispat edebileceğimiz alelade münasebetler alanı ötesinde
bir gerçeğe dokunan garip bir kuvvet vardır.” Bu sözlerle
Edman, resmin görünenin ötesindeki görünmeyene temas
edebildiğini anlatmak ister.
Bu parçada geçen altı çizili sözü anlamca karşılayan
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kültürlerin bir araya gelmesiyle uygarlıklar oluşur.
B) Edebiyat eserlerinde estetik yön belirgindir.
C) Felsefe yapıtında hakikati ele alan bir yön vardır.
D) Sosyoloji, birçok bilim dalına nazaran yeni bir disiplindir.
E) Tarih bilimi, araştırmalarında objektif bir tutum takınır.

7.

1922 yılında Nobel Ödülü alan ve kuantum mekaniğinin
öncüsü olarak bilinen Niels Bohr, elektronların çekirdeğin
etrafında döndüğünü ve bir enerji seviyesinden ya da
bir yörüngeden diğerine sıçrayabildiğini gösteren Bohr
Modeli’ni geliştirmiştir. Bohr, kendisini atomun yapısını
keşfetmeye götüren rüyasından “Bir gece, gezegenlerin
Güneş'in etrafında döndüğü gibi elektronların da
atom çekirdeğinin etrafında döndüğünü gördüm.” diye
bahsetmiştir. Bohr, uyandığı gibi laboratuvarına gidip
rüyasındaki modele bilimsel kanıt aramaya başlamıştır.
Böylece meşhur atom modelini ortaya çıkarmıştır.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

Bu parçadaki altı çizili ifadeyle

I. Bohr’un kuantum mekaniği çalışmasıyla Nobel
Ödülü’ne layık görülmesi

II. Bohr’un rüyasındaki atom modelini bilimsel temellere
oturtmaya çalışması

III. Bohr’un düşünde gördüğü ilmî hususa bilimsel dayanak
oluşturma çabası

N
EK

durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

21. yüzyıl bilginin öneminin giderek arttığı bir dönem
özelliği taşımaktadır. Günümüzde bilgi teknolojilerinin
önem kazanması ile birlikte ekonomik faaliyet ve girişimler
küresel bir yapıya bürünmüştür. Artık bilgi, kurum ve
ülkelerin en önemli rekabet avantajı hâline gelmiştir. Bu
bağlamda bilgi ekonomisi, dünya ekonomisine entegre
olmak bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bilgi çağı,
ülke ve işletmelere küresel rekabette ayakta kalabilmenin
yolunun maddi kaynaklara değil, entelektüel sermaye
ve bilgi birikimine sahip olmakla mümkün olabileceğini
göstermektedir.

Ö

R

6.

Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilik getirmek
B) Değişime uğratmak

8.

C) Yalnız III

E) II ve III

Bir oymak beyi olarak izcilerimden sorumluydum. Doğanın
kucağında, modern yaşamın gailelerinden uzak yüzlerden
oluşan izcilerimin bazıları ilk defa böyle bir deneyim
yaşıyordu. Küçücük bir çıtırtının dahi çıkmadığı bu ormanlık
bölgede bazı arkadaşlarımız oldukça gergindi. Ağaçların
mesut, havanın ise huzurlu olduğu bu bölgede dahi
gerginlik yaşanmasını garipsemiyor değildim.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?
A) Ad aktarmasına yer verilmiştir.
B) Mecazlı söyleyiş söz konusudur.
C) Yansıma sözcük kullanılmıştır.
D) Güzel adlandırma vardır.
E) İnsandan doğaya aktarma yapılmıştır.

C) Alternatif oluşturmak
D) Bütünleşebilmek
E) Katkı sunmak
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TEST - 6

Sözcükte Anlam
Immanuel Kant; ahlak ve etik tarihi ile eğitimde aydınlanma
döneminin en önemli isimlerinden biridir. Kant; öğrenmek,
yazmak ve düşünmekle geçirilmiş yaşamında, birçok
alanda düşünceler üretmekle kalmamış, bu düşüncelerini
de çok önemli olan somut çıkarımlara dönüştürmüştür.
Böylece -özellikle ahlak felsefesi olmak üzere- felsefenin
ve aydınlanma dönemi eğitiminin mihenk taşlarından
olmuştur. Alman felsefe geleneğinin kurucularından ve
düşün dünyasının simge isimlerinden olan Immanuel
Kant, “Aydınlanma nedir?” sorusuna verdiği “Aydınlanma;
insanın, kendi aklını kullanabilmesi, kendi aklıyla düşünme
cesaretini gösterebilmesi, akıl yoluyla kendini ahlaki
yönden de ilerletmesidir.” cevabıyla epistemolojik alana
bambaşka bir boyut katarak var olan paradigmanın
değişmesinde rol oynamıştır.
Altı çizili sözün bu parçaya kattığı anlam aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?

Mavi şiirinin ana hatlarını bize aktaran bu metin, şiirin
yenilenmesi hakkında birtakım tespitler içermektedir.
Attila İlhan’ın imzasını taşıyan bu yazıda şiirin kayıt altına
alınmasının günümüz insanları için artık bir mecburiyet
addedilemeyeceği ifade edilmektedir. Attila İlhan’ın
üzerinde durduğu hususların başında vezin ve kafiye
gelmektedir. Mavi hareketinin mimarları, vezin ve kafiyenin
şiir açısından bir kayıt olduğu görüşünü savunmaktadırlar.
Oluşturulan metinde vezin ve kafiyenin şiirde ahengi
sağlamada biricik unsur olmadığı belirtilmektedir. Bu
metindeki diğer önemli bir husus ise teşbih ve istiarenin
kullanımıyla ilgilidir. Teşbih ve istiare Mavicilere göre
eşyayı olduğundan farklı gösterme güçlüğüdür.
Bu parçada aşağıdaki sözlerden hangisini anlamca
karşılayan bir ifadeye yer verilmemiştir?
A) Gereklilik sayılmamak
B) Yegâne husus
C) Eleştirel tutum
D) Ele almak

N
EK

A) Bu yazarımızın anlatılarında okurun ufkunu genişleten
bir yön vardır.

3.

Tİ
R

1.

B) Öyle sanatçılar vardır ki kendilerinden beklenmeyecek
kadar hızlı bir şekilde unutulup giderler.

E) Genel çerçeve

C) Bir bilim insanının analiz ve sentez yeteneğine sahip
olması beklenir.
D) Eski Çağ’ın birçok filozofunun felsefenin yanı sıra
bilimle de ilgilendiği görülmektedir.

E) O, eserleriyle İngiliz edebiyatının en önemli ve temel
temsilcilerinden birine dönüşmüştür.

Devrim Erbil, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
ve Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi geçmişi yanında,
sanatta kendine has bir çizgi yakalayabilme, birçok
disiplini bir arada kullanabilme özellikleri ile araştırılmaya
değer görülmüş, günümüzün yaşayan sanatçılarındandır.
Resimlerinde çizgi, ritim, devinim gibi plastik eleman ve
ilkeler, özellikle araştırılmaya değerdir.

R

2.

Ö

Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Farklı sanat eğilimlerine açık olma
B) Sentez denilebilecek sanat ürünleri meydana getirme
C) Özgün bir sanat anlayışı oluşturma
D) Kalıcı ve kalburüstü eserler verme
E) Sanat anlayışını sürekli başarılı kılma

4.

Analitik düşünmede ihtiyaç duyulan bilgiye en kısa yoldan
nasıl ulaşacağımızı bilmek önemlidir. Toplanması gereken
veriyi belirleme, çözümler üretme, üretilen çözümleri
sınama, sorunların daha basit ifade edilişlerini arama,
zorluğun üstesinden gelme becerilerini içermektedir.
Analitik düşünme becerileri kısaca; ifadeleri çözümleme,
ifade edilmemiş düşüncelerin ve önyargıların farkına
varma, düşüncelerin farklı ifade edilişlerini arama olarak
özetlenebilir.
I. Bilgiyi saptama
II. Karşılaştırma yapma
III. Doneleri tespit etme
Bu parçada geçen “veriyi belirleme’’ ifadesine
yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) I ve III

Türkçe Soru Bankası

C) I, II, III
E) II ve III
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TEST - 6
Mavi ve pırıl pırıl bir sıcaklık kaplamıştı her yeri. Oysa
şimdi denizciler, daha bir hırsla küreklere asılarak
gemiyi sağ salim limana ulaştırmaya azmediyordu. Dev
albatroslar, çığlık çığlığa geçiyordu geminin üstünden.
Kaptan ise acı dalgalara olanca tecrübesiyle göğüs gererek
tayfalarına metin olduğunu belli etmeye çalışıyordu. Öte
yandan pusulaya ve masanın gözünden çıkardığı haritaya
tekrar tekrar bakarak istikametini belirlemeye uğraşıyordu.
Tayfalar, bağırlarına taş basmanın verdiği metanetle bu
hırçın denizden sorunsuz çıkabilirlerse kendilerini bahtiyar
hissedeceklerdi. Öte yandan hem denizci hem savaşçı
olmanın beraberinde getirdiği tüm zorluklara öteden beri
alışkın ve razı oldukları için ölümden de korkmuyorlardı.
I. Mecazlı söz
II. Duyu aktarımı
III. Yansıma sözcük
Bu parçada yukarıdakilerden hangileri vardır?
B) I ve III

C) II ve III

1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu
köyünde dünyaya gelen Nasrettin Hoca, fıkra türü ile
		
I				
özdeşleşmiş, fıkra denince akla gelen ilk isim olmuştur.
II
Zaman içinde halkın sevdiği ve benimsediği bir isim hâline
gelen Nasrettin Hoca, fıkraları ile asırlardır değerini
					
III
kaybetmeden yaşamayı başarabilmiştir. Onun bilge kişiliği
ve halka yakınlığı ile artan ünü ve fıkraları asırları aşmış,
günümüze ulaşmış, geleceğe taşınmıştır. Ülkemiz dışında
da fıkra kitapları basılan Nasrettin Hoca’yı sahiplenmek
IV
isteyen yabancı ülkeler de bulunmaktadır. Bu yönüyle
Nasrettin Hoca; zaman ve mekânı aşarak geçmişten
geleceğe köprü olmayı başarabilmiş, uluslararası kabul
V
görmüş bilge bir şahsiyettir.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. sözün zıt anlamlısı “ölmek” sözcüğüdür.

N
EK

A) I ve II

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

D) Yalnız I

E) Yalnız II

B) II. sözcük, deyim aktarmasında kullanılmıştır.
C) III. sözcüğün eş anlamlısı vardır.
D) IV. sözcük, gerçek anlamlıdır.
E) V. sözcük, mecazlı söyleyiş örneğidir.

6.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki
sözün anlamını içermemektedir?
A) Bir sanat dalı olarak edebiyatın mahiyetini anlamak ve
edebî eserlerin nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya
koymak için sanatın ne olduğuna dair fikir sahibi olmak
gerekmektedir. (Kapsamını kavramak)

R

B) Edip Cansever, sanatın insanın varlık ve evren
tasavvurunun yapılana yansıması olduğunu söyler.
(Uygulamaya geçirmek)

C) Bir sanat eserini anlamak için sanat ve felsefe üzerine
yazan düşünürlerin konu hakkında ne söylediklerine
bakmak ve oradaki fikirlerden yola çıkmak faydalı
olacaktır. (Mukayese etmek)

Ö

D) Rousseau İtiraflar adlı eserinde ‘‘Istıraplarının gerçek
kaynağını onlara gösteriyordum.’’ diyerek felsefesinin
merkezinde yer verdiği insanların, hangi sorunlar ve
kötü koşullarla varlıklarını sürdürdüklerini yansıtmak
istediğini dile getirir. (Odak noktasına yerleştirmek)

8.

Sanat eğitimi ülkemizde ve dünyada ele alınan bir
kavramdır. Sanat ve sanat eğitimi çağımızın önemli bir
bilim dalıdır ve gereklidir. Ülkemizde sanat eğitimi güzel
sanatlar adı altında verilmektedir. Güzel sanatlar çeşitli
açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan
malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada
güzel sanatlar üç ana başlık altında incelenir: görsel
(plastik) sanatlar, işitsel (fonetik) sanatlar ve dramatik
(ritmik) sanatlar.

Bu parçadaki “çeşitli açılardan sınıflandırılabilir” sözü
ile güzel sanatlar hakkında asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanoğlunu farklı yönlerden geliştirebilmesi
B) Kapsamının tarihsel süreçte değişebilmesi
C) Türlü yönlerden tasnif edilebilmesi
D) Yöntemleri bakımından zenginleşebilmesi
E) Geniş bir içerik yelpazesine sahip olabilmesi

E) Voltaire, insanların üzüntülerine sebep olan her şeyin,
tüm kötülüklerin nereden, nasıl, hangi koşullardan
geçerek geldiğini kendi perspektifinden değerlendirerek
ortaya koyar. (Şahsi bakış açısına göre yorumlamak)
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TEST - 7

Sözcükte Anlam
Moğol hâkimiyeti ve istilası, etkin olduğu tüm coğrafyalarda
ve özellikle Fars edebiyatının şamil olduğu sahada iktisadi,
siyasi ve içtimai açıdan büyük yıkımlara sebep olmuştur.
Bu durumdan İran coğrafyası ve bu coğrafyanın kültürel
anlamda etkin olduğu alanlar fazlası ile nasibini almıştır.
Buradan hareketle Ön Asya’da ekonominin temelini
oluşturan tarım, insan gücünün göç ve katliamlarla yok
olma sonucunda çökmesine bağlı olarak iktisadî refaha
paralellik gösteren tüm sanat dallarının büyük bir darbe
aldığı söylenebilir. Bu dönemde iktisadi ve siyasi anlamda
tahrip edilen İran coğrafyasında, çok şaşırtıcı bir şekilde
edebiyatın ve özellikle şiirin Fars edebiyatında zirve
yaptığını rahat bir şekilde dile getirebiliriz.
I. İran coğrafyasında kültürel çeşitliliğin varlığına

Jeosit, yerkabuğunun oluşumu sırasındaki bir olayı, bir
süreci veya bir oluşumu ortaya koyan, kayaç, mineral ve
fosil topluluğu, istif, yer şekli, jeolojik yapının bilimsel belge
niteliği, bazı durumlarda estetik ve görsel güzelliği bulunan
doğal oluşumlardır. Bu doğal oluşumlar yok olma tehdidi
altında ise jeolojik miras olarak adlandırılmaktadır.
Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirildiğinde cümlenin anlamında değişme
olmaz?
A) Başkalaşım geçirme
B) İlgi uyandırmama
C) Azalma

D) Niteliklerini yitirme

II. Moğol egemenliği ve istilasının İran coğrafyasında
yıkıma yol açmasına
III. İran coğrafyasında köklü medeniyetlerin tarih
sahnesine çıktığına

E) Ortadan kalkma

N
EK

Bu parçadaki altı çizili sözle numaralanmış yargılardan
hangilerine gönderme yapılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

Belâgat kitaplarında mana ruhunun rengini yansıtan
				
I
sanatlardan biri de tecrîttir ve bu kavram kitapların çoğunda
					
II
bugünkü tecrît tarifine göre farklı biçimde geçmektedir. Bu
sanat iki türlü tarif edilmiş olup ya mübalağa amacıyla bir
		
III
vasfa sahip bir şeyden tam o varlık gibi bir varlığın tasavvur
IV
edilmesi ya da insanın kendi şahsını kastederek muhatap
sözünü kullanmasıdır.
V

R

2.

3.

Tİ
R

1.

Ö

Bu parçadaki numaralanmış ifadelerin hangisinde
yazınsal söylem söz konusudur?
A) I

B) II

C) III

Türkçe Soru Bankası

D) IV

E) V

4.

Yazarların eserleri, dilin çiçekleridir zira onlar dilin en güzel
örneklerini eserlerinde gözler önüne serer; hiç şüphe
yoktur ki dil, bereketli bir topraktır ve her yazar, birer çiftçi
veya bahçıvan gibi bu toprağı işleyerek yeteneği ölçüsünde
eser üretir.
Bu cümledeki altı çizili sözle yazarlar ile ilgili asıl
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dille ilgili en doğru bilgiyi vermeleri
B) Dili kullanmayı en iyi şekilde bilmeleri
C) Dilin işlenmiş ve estetik örneklerini kaleme almaları
D) Dili bilgi verme ve öğretme amacıyla kullanmaları
E) Sanatsal söyleyişe tutkun olmaları
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TEST - 7
I. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle insan ilişkileri
değişmekte, insanlar birbirine ve yaşadığı topluma
günden güne yabancılaşmaktadır.
II. Yalnızlaşmanın sonucunda uyumsuz, mutsuz ve
yaşadığı topluma karşı aitlik duygusu kaybolmuş
bireylerin sayısı gittikçe artmaktadır.
III. Grafik sanatlar eğitiminin başlangıcında temel sanat
eğitimi ve desen çalışmaları, öteden beri plastik
sanatlar kültürünün verilebileceği asıl kaynaklardır.
IV. Sanat eğitiminde temel donanımın ideal bir biçimde
kazanılmasının ardından eğitim stratejisi, “sanatın
temelinden tasarımın temeline” ulaşma süreciyle
devam eder.
V. Grafik sanatlar eğitiminde, güncel olarak tasarım
eğitimi gerektiren derslerle birlikte özellikle proje
uygulamalarının yapılacağı çalışmalara ağırlık verilir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen
altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?
B) II ve III

C) II ve IV

Güzel sanatlar, güzellik ile ilgili sanatlar için kullanılır.
Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla
bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına
gelir. Güzel sanatlar alanındaki resim, heykel gibi görsel
sanat dalları; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı
sanatlardan ayrılmaktadır. Buradaki ‘‘güzel’’, sanat
eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını
vurgulamaktadır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim,
heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat
eserleri için yeterince açıklayıcı olmadığından, alternatif
olarak “görsel sanatlar” ifadesi tercih edilmiştir.

Bu parçadaki altı çizili cümlenin yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse parçanın anlamında bir değişiklik
olmaz?
A) Güzel sanatlar, sanatseverlerdeki estetik duygusunu
harekete geçirir.
B) Güzel sanatlar, çeşitli dalları olan bir varlık alanıdır.

C) Güzel sanatlar, estetikle alakalı sanatları karşılayan bir
ifadedir.

N
EK

A) I ve II

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

D) III ve IV

D) Güzel sanatlarla uğraşan kişinin birincil amacı, estetik
eserler üretmektir.

E) I ve V

E) Güzel sanat dallarının her biri, başka sanat dallarıyla da
ilgilidir.

8.

Eğitim felsefesi; insanı tanımanın ve tanımlamanın felsefesi
olmasının yanı sıra insan yaşamının bir parçası olması
nedeniyle bir insan felsefesi olarak nitelendirilir. Eğitim,
insana yönelik bir süreçtir ve bu süreçte insan, kendi
kendisini eğitirken aynı zamanda eğitilebilir hâle getirir. Bu
bağlamda diyebiliriz ki eğitim sürecinde insan, eğitimin hem
öznesi hem de nesnesi ve ham maddesidir. İnsan; kendi
davranışlarını, yetilerini, becerilerini, akıl gücünü eğitim ile
geliştirir. Pedagoglara ve eğitim düşünürlerine göre eğitim,
okullarda yapılan derslerden daha öte bir kavramdır.
Eğitim, okul yaşantısından çok daha önce başlar ve daha
kapsamlıdır. Eğitim; bireyi inşa eden, şekillendiren, yetilerle
donatan ve nihayetinde değiştiren bir süreçtir.

R

6.

Ö

I. Her insanın sistemli bir eğitime tabi tutulması

II. İnsanın eğitim veren varlık olması

III. İnsanın eğitime konu olan bir varlık olması

Bu parçada geçen “Eğitim sürecinde insan, eğitimin hem
öznesi hem de nesnesi ve ham maddesidir.’’ ifadesini
yukarıdakilerden hangileri destekler?
A) Yalnız I

D) I ve III
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B) Yalnız II

C) I ve II

E) II ve III

Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki
sözün anlamını içermemektedir?
A) Analitik düşünmede amaca götürecek metot ve
teknikler tespit edilerek toplanan bilgiler tasnif edilir,
değerlendirilir, öneriler ve varsayımlar oluşturularak
anlamlar ve neticeler çıkartılır. (Sonuca varmak)
B) Aslında insanı düşünme eyleminde diğer canlılardan
ayıran en önemli özellik insanın içgüdüsel ve refleks
olarak değil; öğrenme yeteneğine sahip olması ve
karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme yeteneğini
kullanarak analitik düşünmesidir. (Mukayeseye gitme)
C) Analitik düşünmede bilgi kaynağının kim olduğu,
okuyanın ne gibi bir etki altında kalacağı ve bu etkinin
nelere yol açacağı düşünülerek bir sonuca ulaşılır.
(Tesirin neticeleri üzerinde kafa yorma)
D) Günümüzde doğru bilgiye sahip olabilmek için değişik
bilgi kaynaklarına ulaşma imkânı varken tek bilgi
kaynağı olarak kullanılan internetten edilinen bilgilerin
doğru olup olmadığı uzun süre hiç tartışılmadı. (Elde
etmek)
E) Analitik düşünmenin özünde şüpheci, eleştirel,
araştırmacı, özgün ve esnek düşünebilme, dolayısıyla
sorun çözebilme becerisi yatmaktadır. (Pasif düşünme)

Türkçe Soru Bankası

TEST - 8

Sözcükte Anlam
Videonun günlük yaşamda kullanımı, önceleri (başlangıçta)
					
I
sıradan etkinliklerin kaydedilmesiyle sınırlıdır. Birçok insan,
gerçekleştirdikleri etkinlikleri video bantlara kaydetmişlerdir.
Bu nedenle videonun ilk kullanımlarında (tasarımlarında)
				
II
reel (gerçeğe uygun, somut) bir yaklaşım (anlayış)
III				
IV
benimsenmiştir. Teknolojik gelişmelerin hızla değişmesi
sonucunda, analog ortamdan dijital ortama geçilmiştir.
Sıralı görüntü erişimi (bağlantısı) sona ermiştir.
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamasıyla
uyuşmamaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3.

Sinema ilk yıllarından itibaren kitleleri etkileyerek peşinden
sürükleyen bir aygıt olmuştur. Sinema, teknolojik dünyanın
bütün olanaklarını kendi teknik yapılanmasında en iyi
şekilde kullanmıştır. Sanat dalları arasında en belirgin
ayrım görsel sunum farklılıklarıdır. Sinema sanatı, çeşitli
sahneler çekildiğinde değil, film parçaları birleştirildiğinde
doğar. Sinemada montaj, bir bütünü inşa etmek için
zorunlu bir yapılanmadır. Sinemanın diğer sanat biçimleri
ile olan ilişkileri karma yapısı nedeniyle kaçınılmaz
olmaktadır. Hikâye anlatımında, olay zaman örgüsü
kesilerek izleyiciye ucu açık hikâyeler anlatılmaktadır. Bu
postmodern sanat anlayışının okuma yöntemi, metinler
arasılık olarak adlandırılır. Metinler arasılık yöntemi ile eski
ve şimdiye ait olan olay ve olgular birbiriyle harmanlanarak
izleyiciye karma yapılar sunulur.

Tİ
R

1.

Bu parçada aşağıdaki sözlerden hangisini anlamca
karşılayan bir ifadeye yer verilmemiştir?
A) Keskin fark

N
EK

B) Düşünsel yönü ağır basmak

C) Oluşturmak

D) Bir potada eritmek
E) İmkânların hepsi

Batı'ya dönük yeni resim anlayışı 19. yüzyılın ilk
yarısından itibaren askeri okulların açtığı yolda, asker
asıllı ressamların eliyle kökleştirilmiş ve kültürümüze
mal edilmiştir. Askeri okulların işlevi Sanayi-i Nefise
Mektebinin kurulmasından epeyce bir zaman sonraya
kadar sürmüştür. Avrupa medeniyetine dayanan bu yeni
resim anlayışı ortak bir manzara üslubunda odaklaşmıştır.
Bu durum eğitimle ilgili olduğu kadar toplumsal ve tarihsel
koşulların da doğal bir sonucudur. Doğaya bağlılık, sonsuz
bir sabra dayanan işçilik, göz nuru, emek, 19. yüzyıl
ressamlarının ortak özelliğidir.

R

2.

Ö

Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Eski usullere sadık kalarak üretmek
B) Yenilik hamlelerini geçmişe dayanarak yapmak
C) Estetik yönden çeşitlendirmek
D) Alışılmışın tamamen dışına çıkmak
E) Girişim ve çaba yoluyla yerleşmesini sağlamak

Türkçe Soru Bankası

4.

Başlangıcından bu yana, pek çok şiir tanımı yapılmıştır; her
ozan onu kendi şiir anlayışına göre tanımlamıştır.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Açımlama kavramı sözlükte bir sorunu veya konuyu ele
alıp en ince noktasına değin gözden geçirerek anlatma,
şerh etme, açma, sözcüğün anlamına bir değişiklik
getirmeden geniş açıklamalarla uzatma anlamına gelir.
B) Bazı insanlar hakiki şiirin çok canlı, kolayca
duygulanılabilecek, dolayısıyla her bir duyum sayesinde
geçmişte yaşanan sahneleri anabilecek ve bunları
yaşamın büyüsü gibi sunabilecek bir hayal gücünden
başka bir şey olmadığı kanısındadır.
C) Şiirde bir sözcüğü açımlarken onun uzantılarını da
açımlamaya eklemek gerekir.
D) Şiirde dilsel göstergelerin aynı dilin başka göstergeleri
aracılığıyla yeniden yorumlanması söz konusu olabilir.
E) Bazı şairler, dizelerini şahsi politikasından şaşmayarak
ve bireysel izleklerden ayrılmayarak kaleme almıştır.
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TEST - 8
Sanat kültürünün asıl kaynak oluşu, sadece grafik
sanatların tasarımla ilişkisini sağlamıyor. Buna mimari,
endüstriyel tasarım, iç mekân tasarımı gibi diğer tasarım
disiplinleri de dâhildir. Sanat ve tasarım tarihi, farklı
disiplinlerin birbirleriyle olan ilişkilerinden meydana gelen
multi-disipliner bir üretim alanıdır. Tarihi süreçten bir örnek
verilecek olursa Rusya’da devrim sonrasında yeni bir
toplum inşa etme ideali taşıyan konstrüktivizm, sanatın
toplum için faydalı bir iş olduğu görüşünü benimsemiştir.
Bu ideale sahip sanatçılar kendilerini halk yararına
tasarımlar üretmeye adamışlar ve bunun sonucunda
insanlığın ilerlemesini, üretimi, eşitliği vurgulayan basit ama
bir o kadar da etkili eserler üretmişlerdir.
Bu parçada geçen “multi-disipliner’’ sözüyle asıl
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek bir disiplinin etkisini duyurmak
B) Bir disiplinin gelişimini sergilemek
C) Disiplinleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak

Düşünme sürecinde yürütülen zihinsel işlemlere akıl
yürütme denilmektedir. Akıl yürütmenin belirli bir mantığa
göre yapılması ise düşünme türlerini oluşturmaktadır.
Düşünme türleri genellikle zihnimizde uygulanan
süreçlerine göre adlandırılmaktadır. Sistemli düşünme,
çeşitli elemanlar ve aralarındaki ilişkileri içeren karmaşık
ilişkileri kapsamaktadır. Eleştirel düşünme ise bilgileri
değerlendirmeye yönelik bir düşünmedir.
I. Verileri yorumlama

II. Eldeki malzemeyi pratik kullanma

III. Bilgileri inceleme

Bu parçada geçen “Eleştirel düşünme ise bilgileri
değerlendirmeye yönelik bir düşünmedir.“ ifadesini
yukarıdakilerden hangileri destekler?
B) Yalnız II

A) Yalnız I

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I ve II

N
EK

D) Çeşitli disiplinlerin farklı yönlerini ortaya çıkarmak

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

E) Çoklu disiplinlerden oluşmak

8.

6.

Galileo ve Newton pozitivist paradigmanın temelini
oluşturan bilimsel düşünceye ilk şeklini vermişlerdir.
Keşfettiği doğa yasalarını formülleştirerek matematiksel
dil kullanımıyla bilimsel deneyi ilk kez birleştiren Galileo
modern bilimin yolunu aydınlatmıştır. O, bu yüzyılda
deneysel yaklaşımı ve doğanın matematiksel tasvirini
kullanarak bilimin temel ölçütlerini belirlemiştir.

R

Bu parçadan alınan aşağıdaki sözcüklerle ilgili olarak
hangisi söylenemez?
A) ‘‘Paradigmanın’’ sözcüğü, terim anlamlıdır.
B) ‘‘Dil’’ sözcüğü, sesteşlik özelliği taşımaktadır.
C) ‘‘Aydınlatmıştır’’ sözcüğünde mecazlı söyleyiş vardır.
D) ‘‘Yolunu’’ sözcüğü, somutlaştırma örneğidir.

Ö

E) ‘‘Deneysel’’ sözcüğüyle ad aktarması yapılmıştır.

I. Zaman geçtikçe artık bilgiye ulaşmak değil,
yönlendirilme riski sonucu ihtiyaç duyulan doğru bilgiye
ulaşmak önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı.
(Bir problem hâlini almak)

II. Günümüzde güçlü olmanın en önemli unsurlarından
birinin bilgi olması, doğru bilgiye ulaşmayı zorunlu
kılmaktadır.
(Mecburi hâle getirmek)

III. Montesquie’nun eğitimle ilgili düşüncelerinde
onun ahlak felsefesinin izdüşümlerine sıklıkla
rastlanmaktadır.
(İkircikli bir tutum sergilemek)

IV. Farabi’ye göre eğitim, kişinin ahlak eğitimini
tamamlamasında rol almalı, edindiği etik değerler ve
erdem bilgilerini günlük yaşantısında uygulamasında
yardımcı ve yol gösterici olmalıdır.
(İşlev üstlenmek)
V. Eğitim ile insan, ahlaki ilkeler kazanmalı ve bunları
içselleştirip güçlendirmelidir.
(Özümseyip ilerletmek)
Yukarıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç
içindeki sözün anlamını içermemektedir?
A) III
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B) I

C) IV

D) V

E) II
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TEST - 9

Sözcükte Anlam
Yabancılaşma, sadece içinde yaşadığımız yüzyılın bir
sorunu değildir. Neredeyse insanlık tarihiyle özdeş olan bu
olgu, farklı düşünürlerce değişik şekillerde dile getirilmiş
ancak üzerinde durulması gerekli bir sorun olarak son
bir buçuk asırda özel bir konuma yerleşmiştir. İnsanın
kendisini evinde duymaması ve kendisiyle, başkalarıyla,
çevresiyle kurduğu ilişkilerde kendini bir sürgün olarak
görmesi; her çağda karşımıza çıkan, insanlığın ilk
deneylerinden biri olan, insanlık tarihi kadar eski bir
olgudur.
I. Yabancılaşmayı doğuran faktörlerin iyi bilinmesi
II. Yabancılaşmanın önem arz etmeye başlaması
III. Yabancılaşmanın hususi bir problem olarak ele
alınması
Bu parçada geçen “özel bir konuma yerleşmiştir’’ sözüyle
yukarıdakilerden hangilerine gönderme yapılmıştır?
B) I ve II

A) Yalnız I

E) II ve III

Fotoğraflama tekniklerinde kat edilen yol fotoğrafı
güvenilir bir kaynak hâline getirirken üst düzey bir
yetenekle eş değer tutulan ressamlık fotoğraf makinesinin
yaygınlaşmasıyla değerini günden güne yitirmeye
başlamıştır. Yaşanılan bu var olma mücadelesinde kimi
sanatçılar yeni arayışlara yönelmiş, kimisi de fotoğrafı bir
ilham (esin) kaynağı olarak sanatın estetik yönünü
I
çizebilecek (istikametini belirleyebilecek) bir teknik olarak
II
kabul etmiştir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren empresyonist ve post-empresyonistler tarafından
yoğun olarak kullanılmaya başlanan fotoğraf, hem erişimi
güç olan sahnelerin ele alınışı hem de çalışmanın eskizini
						
III
(taslağını) oluşturması bakımından sanatçılara çeşitli
avantajlar sağlamıştır. Bununla birlikte, resimlerinde
fotoğrafı veri kaynağı olarak kullanan sanatçılar objektiften
						
IV
(gerçeklikten) yansıyan yaşamı kendine göre yorumlama
fırsatı bulmuş, bu yaklaşım da resimde yeni biçimlerin gün
yüzüne çıkışını enikonu (iyiden iyiye) sağlamıştır.
		
V

N
EK

D) I ve III

C) I, II, III

3.

Tİ
R

1.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamasıyla
uyuşmamaktadır?
A) I

Tasarım kültürü olmaksızın sadece grafik tasarım
programlarını iyi öğrenmek, verimliliği ileri taşımayı
hedefleyen asıl zihinsel birikimden daha önemli değildir
ki grafik tasarım programlarını çok daha iyi derecede
bilen teknik elemanlar, bilgisayar operatörleri günümüzde
herhangi bir printer merkezinde bile bulunmaktadır.

R

2.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Firmanızın marka bilinirliğini artırmanın türlü yolları söz
konusudur.

Ö

B) Çalışanlarınızın mutluluğunu temin etmek, asli
amaçlarınız arasında yer almalıdır.

C) Üretkenliği geliştirmeyi amaçlayan uygulamalar,
işletmemizi daha başarılı kılacaktır.
D) Köklü bir işletme olmak için bazı prensiplere sadık
kalmak gerekir.

4.

B) II

C) III

D) IV

E) V

I. İçe dönük roman karakterleri özellikle dar mekânlarda
anlatılır.

II. Mekân tasvirleri, Yaşar Kemal’in eserlerinde dikkat
çeken diğer önemli hususlardandır.

III. Mekân; olay örgüsünde ifade edilen hadiselerin
gerçekleştiği, öne çıkan bir sahne durumundadır.

IV. Modern romanla birlikte değer kazanan mekân,
yazarların duyuş tarzları ve yaşadıkları coğrafyayla
yakınlık gösterir.
V. Yazarlar yaşadıkları coğrafyalardan etkilenir ve bu
etkilenişi bizzat kendileri eserlerine yansıtırlar.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen
altı çizili sözler, anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve V

B) I ve III
D) III ve IV

C) II ve IV
E) II ve III

E) Ticari hayat; yokuşlar, inişler ve düzlüklerle dolu olsa da
hep özgün ürünlere ulaşma amacı taşır.

Türkçe Soru Bankası
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Spinoza’ya göre insan diğer canlılardan, bakım-gözlem
ve eğitime ihtiyaç duyan tek varlık olması yönleriyle
ayrılır. Çünkü insan, her şeyin başında bir akla ve bu aklı
geliştirmeye ihtiyaç duyar hatta buna mecburdur. İnsanın,
insan olabilmesi için bir diğer ihtiyacı ise disiplindir. İnsan,
disiplin yoluyla kurallara, kanunlara uygun hâle getirilir ve
böylece de insan olma sınırlarını hissedebilir.
Altı çizili sözün bu parçaya kattığı anlam aşağıdakilerin
hangisidir?
A) İnsanların çeşitli davranışlarından hareketle kişilik
özelliklerini ve eğilimlerini sezmek
B) İnsanın saygıdeğer bir varlık olduğunu hatırından
çıkarmamak
C) İnsanların söylemlerinden zihniyetlerini tahmin etmek
D) İnsan olmanın sorumluluk ve hudutlarının bilincinde
olmak

Markalar ilk çağlardan beri farklılaşma aracı olarak
kullanılmaktadır. Birbirine benzeyen, marka olmayı
başaramayan ürünler herhangi bir önem arz etmemekte
ve zamanla silinip gitmektedir. Bu noktada uzun vadede
sürdürülebilir başarı için markalar işletmelerin en önemli
değeri hâline gelmiştir. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı
günümüz pazarlarında tüketici odaklı olmak, güncel
kalabilmek, hız ve esneklik markaların olmazsa olmaz
hususlarından biri hâline gelmiştir.

Bu parçadaki altı çizili cümlenin yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse parçanın anlamında bir değişiklik
olmaz?
A) Birbirinden hiçbir farkı olmayan ürünler herhangi bir
değere sahip olamamaktadır.

B) Marka hâline gelemeyen mamullerin kalıcı olma imkânı
söz konusu değildir.

C) Marka olamayan, belli bir kullanıcı müşteri potansiyeline
ulaşamayan ürünlerin gelişmesi mümkün değildir.
D) Birbirini andıran, markalaşamayan mamuller hiçbir
ehemmiyet taşımamakta ve süreç içinde yok
olmaktadır.

N
EK

E) İnsani vasıflarını geliştirmek için özel bir çaba
göstermek

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

E) Birbirine benzeyen, marka düzeyine ulaşamayan
mamuller, sektöre yön verme özelliği taşımamaktadır.

Edebiyat, sağlıklı bireylerin yetişmesinde etkili olduğu
gibi huzurlu toplumların inşasında da önemli bir konuma
sahiptir. Bunun için edebî eserler, toplumu oluşturan
unsurları ve değerleri ihmal etmemeli; özellikle
çocuk edebiyatı yazarları değerlerin nasıl aktarılması
gerektiği konusunu titizlikle incelemelidir. Söz konusu
çocuk edebiyatı olunca ilgiyle okunan çocuk edebiyatı
yazarlarının bu durum karşısındaki tutumları önem arz
etmektedir. Çocuklar için yazılan kitaplarda değerlere yer
verilmesi hususu, üzerinde önemle durulan bir konudur.
Ancak değerlere yer vermek onun okuyucu tarafından
edinilmesi anlamına gelmez. Çünkü verilmek istenen ileti
kadar iletinin okuyucuya aktarılma biçimi de önem arz
eder. Yalnızca, okuyucunun benimsediği şekilde aktarılan
değerler, okuyucu tarafından anlam kazanır. Bu sebeple
aktarım biçimlerinin neler olduğu ve nasıl uygulanması
gerektiği bilinmelidir.

Ö

R

6.

Bu parçada aşağıdaki ifadelerden hangisini anlamca
karşılayan bir söz yoktur?
A) Özenle irdelemek
B) Aktarılması amaçlanan mesaj
C) Kültürel zenginlik
D) Yazın yapıtları
E) Ehemmiyet taşımak
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8.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki
sözün anlamını içermemektedir?
A) Felsefe açısından ele alındığında şiir gibi göreli, kesin
tanımlar yapmanın olanaklı olmadığı bir alanda her
ozanın yeni bir tanım yapması şiirin tanımının ozandan
ozana değiştiği anlamına gelmektedir. (Genelgeçer
olma)
B) Günümüzde milyonlarca insan farklı sebeplerle ülkelerin
ekonomisine önemli ölçüde döviz akışı sağlayan turizm
endüstrisinin bir parçası olan turizm faaliyetlerinden
yararlanmaktadır. (İstifade etmek)
C) Milletler, varlık ve bütünlüklerini devam ettirmek için
değerlerine bağlı kalma ve onları sonraki nesillere
aktarma ihtiyacı hisseder. (Mevcudiyetini sürdürmek)
D) Bireyleri ve toplumları bir düzen içerisinde hareket
etmeye yönlendiren değerler, araştırmacılar tarafından
farklı tanımlarla ifade edilmektedir. (Teşvik etmek)
E) Gerçekliği insan gözünden bağımsız bir şekilde aktarma
isteği Camera Obscura’dan hareketle fotoğraflama
tekniklerinde birçok gelişime neden olmuş, görüntülerin
kısa bir zaman diliminde yüzeye aktarımıyla göz ardı
edilen gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.
(İhmal edilmek)

Türkçe Soru Bankası

TEST - 10

Sözcükte Anlam
3.

İçinde yaşadığı çevreyi tanımlama çabası içinde olan
insanoğlu, ilk çağlardan beri bu ihtiyacı dindirecek
girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler somut bir veri olarak
mağara duvarlarındaki resimlerle başlamış, resim sanatının
gelişmesiyle gerçekçi görüntülerin elde edilmesiyle daha
ileri bir boyuta taşınmıştır. Resim sanatında görünür olanı
aktarma konusunda kendine çeşitli teknikler geliştiren
sanatçılar, bilimsel bulgular ışığında bu teknikleri belirli
ölçütlere indirgeme imkânı bulmuş, çalışmalarını bu
tekniklerin sunduğu imkânlar dâhilinde sürdürmüştür. İnsan
gözünden ve algısından bağımsız salt bir gerçekliğin var
olduğu fikri ise sanatçıların gerçekliğe ulaşma çabasında
bilimsel verilerden daha fazla yararlanması gerektiğinin
önemini de ortaya koymuştur. Bu kapsamda, görünür
olanın insan gözünden bağımsız bir biçimde iki boyutlu
yüzeye aktarımı konusunda bilimsel veriler sunan karanlık
kutu (kamera) tekniğinin gelişimi, sanatçılar tarafından
da başvurulan bir yöntem hâline gelirken resim sanatının
geçirdiği değişim sürecinin en önemli aşamalarından birini
oluşturmuştur.

Tİ
R

Look, eğitimin nihai (göreceli) hedefinin karakterin
		
I
oluşturulması olduğunu ve bunun da ancak ahlak (etik)
					
II
eğitimi sayesinde gerçekleşebileceğini dile getirir. Ona
göre ahlaki eğitimde esas uğraş, karakterin kurulmasıdır ki
karakter (mizaç) de maksimlere uygun davranışa dayanır.
III
Yani ahlak eğitimi, karakter oluşturma yolunda ilerlerken
değişmez ilkeler, evrensel yasalar dâhilinde davranılmasını
esas alır. Eğer çocuk kendi iradesiyle (istenciyle) kurallara
			
IV
uygun davranma alışkanlığı edinirse karakteri şekillenmeye
başlamış demektir. Çocukların karakterlerinin sağlam
bir şekilde inşa edilmesi isteniyorsa bu noktada Look’un
temas ettiği en önemli nokta, onları yaşamlarındaki
her şeyi planlar doğrultusunda yapmaya ve belirlenmiş
kurallar çerçevesinde yaşamaya alıştırmaktır. Çünkü
yaşamlarındaki her şey düzenli ve ahenkli bir şekilde
biteviye (sürekli) devam ederse ve buna bağlı kalırlarsa
V
tüm bunlar kurallar hâline gelir ve o karakterde kökleşir.

N
EK

1.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamasıyla
uyuşmamaktadır?

Bu parçada aşağıdaki ifadelerden hangisini anlamca
karşılayan bir söz yoktur?

A) I

B) Kullanılan bir tekniğe dönüşmek

B) II

C) III

D) IV

A) İlmî veriler doğrultusunda

E) V

C) Zemin teşkil etmek
D) Olanaklar çerçevesinde devam ettirmek
E) Gereksinimi karşılayacak hamleler yapmak

Elon Musk, icat ve projeleriyle genç bilim insanlarıyla
teknoloji dünyasının navigasyonu oldu.

Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

R

2.

A) En karmaşık bilimsel hakikatleri bile anlaşılabilir kılması,
okurların dikkatinden kaçmıyor.
B) Şiirimize teknik ve tematik yönden pek çok yenilik
taşımıştır.

Ö

C) Onun seksen yaşına gelmesine rağmen roman ve
hikâye kaleme alması, gerçek bir edebiyat emekçisi
olduğunu ortaya koyuyor.
D) Kültür ve sanat meselelerine ilişkin ufuk açıcı
tespitleriyle akademik çevrelerin rehberi hâline geldi.
E) Felsefe tarihini derinlemesine işleyen bu eseriyle yüz
binlerce okura ulaştı.

Türkçe Soru Bankası

4.

Turizm sektörü bir ülkenin gelişmesinin en önemli itici ve
sürükleyici elemanlarından biridir. Özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeler için turizm sektörü sayesinde
açılan yeni çalışma alanları ve ekonomiye para giriş çıkışı
ile sıcak para hareketinin artması gibi nedenlerden ötürü
turizme yapılan yatırım ve turizm faaliyetlerinin artırılması
ayrıca önem taşımaktadır.
I. Mesleki eğitim
II. İstihdam sahaları
III. İş kollarındaki revizyon
Bu parçada geçen altı çizili sözle yukarıdaki
ifadelerden hangilerine gönderme yapılmaktadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III
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TEST - 10
Tarihsel olarak koruma alanlarının öncülleri olan av
rezervlerine, ilk çağlardan bu yana Hindistan, Çin ve
Mezopotamya gibi farklı coğrafyalarda rastlanmaktadır.
Ayrıca, Afrika ve Amerika kıtalarındaki daha küçük ölçekli
topluluklar da hem gıda tedariklerini sağlamak için hem
de kutsal alanlar oluşturmak suretiyle kaynakları ve belli
alanları koruma altına almışlardır. Bununla birlikte, koruma
alanlarının başlangıcı olarak 1864 yılında Yosemite
Parkı’nın ve sonrasında 1872 yılında Yellowstone Millî
Parkı’nın kurulması kabul edilir. 19. yüzyıldan bu yana
koruma alanları tüm dünyada yaygınlaşmıştır.
I. Belli insan topluluklarının doğal kaynakları muhafaza
etmesi
II. Doğal alanların zarar görmesinin engellenmeye
çalışılması
III. Doğal kaynakların enerji üretiminde kullanılması
Bu parçada geçen “koruma altına almışlardır’’ ifadesine
yukarıdakilerden hangileri uymaktadır?
B) I ve II

C) I, II, III

Cevat Şakir Kabaağaçlı, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli
romancılarındandır. İşlediği konular ve karakterler
itibariyle Türk romanında bir yenilik arz etmektedir.
Tanzimat Dönemi romancılarından Ahmet Mithat Efendi’de
gördüğümüz deniz temini ve denizcileri, Cevat Şakir
Kabaağaçlı’da daha romantik bir anlatımla ve daha işlevsel
bir özellikte görürüz. Cevat Şakir Kabaağaçlı; coğrafyayı,
karakterleri betimlemede etkili bir şekilde kullanır. Kimi
zaman da eserlerindeki coğrafya, karşımıza bir karakter
hüviyetinde çıkar. O bir Akdeniz edebiyatı oluşturmuş,
roman ve hikâyelerinin odak noktasını Akdeniz coğrafyası
ve Akdeniz insanı teşkil etmiştir. Yazarın deniz sevdası,
kurgusal metinlerindeki karakterlere de sirayet etmiş ve
karakterler de bu sevdayı yaşamışlardır.
Bu parçadaki “karakter hüviyetinde’’ sözünün cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
A) Bireysellikten toplumsallığa yönelerek
B) Fertler arası ilişkileri düzenleyerek
C) Kimlik karmaşası yaşayarak

N
EK

A) Yalnız I

7.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

D) I ve III

6.

I. Diğer birçok eleman gibi mekân da roman terkibini
meydana getiren başat unsurlardan biridir.

II. Roman, esasen kurgusallıkla yaşamsallığı birleştiren
bir anlatıdır.

R

III. Romanı önemli kılan etmenlerden biri de de şüphesiz
vaka ve kişiler arasındaki münasebetleridir.
IV. Romanda anlatılan olaylar ve kişilerle, mekân
arasındaki münasebet aslen karşılıklıdır.

V. Romanın kurgusunu meydana getiren unsurlar, direkt
birbirlerini etkiler niteliktedir.

Ö

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen
altı çizili sözcükler, anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve II

B) II ve III

D) III ve IV
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D) Soyut bir düzlemde yer alarak

E) II ve III

C) II ve IV
E) IV ve V

E) Kişiliğe bürünerek

8.

I. Ekosistemler bozulmadan doğa koruma alanlarında
ve yakınlarında ne tür faaliyetlerin yapılabileceği
meselesi, koruma gündeminde oldukça önemli bir yer
tutar. (Doğal çevre düzenleri tahrip edilmeden)

II. İnsanların hayatlarının kurulu olduğu en temel ilişkiler,
insanlarla olan toplumsal merhalelerde şekillenir.
(Sosyal aşamalar)

III. Modernite yeniliğe mahkûmdur ancak şu husus asla
unutulmamalıdır ki yeni olan şaşırtıcıdır, bireyseldir,
biriciktir. (Ferdî olma)
IV. İnsanlar arası ilişkilerin yoksunluğunda ise yalnızlık,
kişilerin hayatlarının bir parçası olarak karşımıza
çıkmaktadır. (Hayati derecede lüzumlu olma)
V. Modernite, zamanın gelip geçiciliğidir; mekânların
bir görünüp bir kaybolmasıdır; umulmadık, apansız
deneyimlerdir. (Saman alevi gibi parlayıp sönme)
Yukarıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç
içindeki sözün anlamını içermemektedir?
A) III

B) I

C) V

D) II

E) IV

Türkçe Soru Bankası

Türkçede sonucun kötü olacağını düşünerek korkuya
kapılmak anlamında “aklı çıkmak”, düşünemez bir duruma
				
I
gelmek anlamında “aklına esmek”, unutmak anlamında
			
II
“aklından çıkmak”, zihni bir şeyle sürekli uğraşmak
III
anlamında “aklı takılmak”, birine yol gösterip nasihatte
		
IV
bulunmak anlamında ise akıl öğretmek” deyimleri kullanılır.
		
V

D) IV

A) • Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.
• Sel ile gelen, yel ile gider.
B) • Sen işten korkma, iş senden korksun.
• Son pişmanlık fayda vermez.

C) • İşleyen demir ışıldar.
• Boş gezmektense bedava çalışmak yeğdir.

E) V

E) • Su testisi su yolunda kırılır.
• Sözü söyle alana, kulağında kalana.

N
EK

2.

C) III

Aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri anlamca
en yakındır?

D) • Sorma kişinin aslını, sohbetinden belli.
• Soran yanılmamış.

Bu parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin
açıklaması yanlış verilmiştir?
B) II

3.

Tİ
R

1.

A) I

TEST - 1

Deyimler ve Atasözleri

1. Ünite

I. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz:
Kötü gereçle iyi iş görülemez.

II. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur: Ne kadar
uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde
birbirleriyle karşılaşabilirler.

R

III. Cambaz ipte balık dipte gerek: Sürekli çalışabilmek
ve sonuç elde edebilmek için harcanan çabanın
yormayacak ölçüde olması gerekir.

4.

I. Bize verdikleri her sözü tutmayı başardılar.

II. Zihni bir konuya takılmış olacak ki kimseyle
konuşmuyor.

III. Pelin Hanım, on parmağında on marifet olan bir
insandır.

IV. Onca sabır ve çabadan sonra muradıma erdim.
V. Bu konu ile ilgili tavsiyeleri gözden geçireceğiz.

IV. Demir tavında dövülür: Her iş, zamanında ve uygun
durumda yapılır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
deyim, “çok becerikli olmak” anlamındadır?

V. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını: Kimseye kötülük
yapma yoksa onlar da aynı kötülüğü sana yaparlar.

A) III

B) V

C) II

D) I

E) IV

Ö

Yukarıdaki atasözlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) I

B) II

C) III

Türkçe Soru Bankası

D) IV

E) V
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TEST - 1
•
• 	

Teoman, elindeki işleri genelde çok karışık ve düzensiz
duruma getirir.
Mete, çok okumuş ve yazmış birisi olarak her yerde
kıymet görmüştür.

Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen kişiler aşağıdaki
deyimlerin hangileriyle ilişkilendirilebilir?
Teoman
Hesapta olmamak

Hayatını kazanmak

B)

Kabak tadı vermek

Kafası işlemek

C) Kendi hâlinde bırakmak

Kafayı kullanmak

D) Karman çorman etmek

Mürekkep yalamak

E)

Kulak kesilmek

Başı kazan gibi olmak

Acaba bir buluşu, bir keşfi, bir gerçeği yazıyla ifade etme
imkânı olmasaydı insanlık ileri gidebilir miydi? Şüphesiz
hayır. Ne kadar güçlü olursa olsun sadece hafızaya
hapsedilen düşünce unutulmaya mahkûmdur. Bu düşünce
bir bilgine ait olsa bile yazıya aktarılmazsa yok olur gider.
Öyleyse düşünceleri yazıya dökmek, eser hâline getirmek
gerekir.
Bu parçada anlatılmak istenen temel düşünceyi
aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi ifade eder?
A) Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker.
B) Aklın yolu birdir.

C) Âlim unutmuş, kalem unutmamış.
D) Bin bilsen de bir bilene danış.
E) Akıl, akıldan üstündür.

N
EK

6.

Mete

A)

7.

Tİ
R

5.

Deyimler ve Atasözleri

Artık bir an evvel hareket etmelisin. Üzerindeki ölü
toprağını atmalısın. Böyle hiçbir şey yapmadan oturmakla
bir sonuç elde edemezsin. Kısacası ----.
Bu parça, aşağıdaki deyimlerden hangisiyle
tamamlanmalıdır?
A) başını dik tutmalısın

8.

•
• 	
• 	
• 	

Gül dikensiz olmaz.
Emek olmadan yemek olmaz.
Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
Taşıma su ile değirmen dönmez.

Yukarıdaki atasözleri ile aşağıdaki açıklamalar
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Yaşayabilmek, harcayabilmek için çalışıp kazanmak
gerekir.

C) işin başına geçmelisin

B) Güzel olan her şeyin sıkıntılı bir yanı vardır.

D) başına buyruk olmalısın

C) Verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına
bağlıdır.

R

B) başından savmalısın

Ö

E) başından büyük işlere girişmelisin
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D) Beklenmedik bir anda umut verici durumlarla da
karşılaşılabilir.
E) Bir işin süreklilik kazanması için gerekli sermaye ve
kaynağın sağlanması gerekir.

Türkçe Soru Bankası

TEST - 2

Deyimler ve Atasözleri
1.

3.

Bazen duyguları bazen de aklıyla hareket eden
insanoğlunun birçok tutumu söz konusudur:
I. Çabucak öfkelenmenin ağır sonuçlarına katlanabilir.
(Keskin sirke küpüne zarar.)

III. Arkadaş seçiminde isabetli kararlar alamayabilir. (Dala
çıkan keçinin ağaca bakan oğlağı olur.)
IV. Başkaları için kurduğu tuzaklar, kendisine zarar
verebilir. (El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.)
V. Açgözlü davranarak çeşitli sorunlar yaşar. (Deveyi
yardan uçuran bir tutam ottur.)
Bu parçadaki numaralanmış tutumlardan hangisi,
parantez içindeki atasözüyle ilişkilendirilemez?

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Çobansız koyunu kurt kapar.

B) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
C) Tırnağın varsa başını kaşı.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Ayıkla pirincin taşını.

N
EK

A) I

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki sözlerden hangisinin
deyim olduğu söylenebilir?

Tİ
R

II. Çalışmayıp tembellik yaptığında çeşitli sıkıntılar yaşar.
(Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.)

		
DEYİMLER
• Anlık durumlar için söylenir.
• 	 Ders veya öğüt içermez.
• 	 Genelde mecaz anlamlıdır.
• 	 Az da olsa cümle biçimindedir.

“İş, insanın aynasıdır.” derler. Bu söz bize işle karakter
arasındaki bağlantıyı özlü bir biçimde anlatır. İyi adam;
uğraştığı işe kendisini bütünüyle verdiği, çalışmayı
en büyük vazife saydığı ve yaptığının harika olmasını
istediğinden canla başla çalışır. Kaytarmaz, işi başından
savma yolunu seçmez.

R

Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdaki
atasözlerinden hangisinin getirilmesi anlam
değişikliğine neden olmaz?
A) Adamın iyisi iş başında belli olur.

B) Adam adamın, sarraf altının kadrini bilir.
C) Adam olana bir söz yeter.

4.

I. Bütün projelerimizde en ince detayı bile hesaba katar,
her şeyi dikkate alırız.

II. Söz konusu tehlikeden kurtuldu, adeta akla karayı
seçti.

III. Bu iş tam dişime göreydi ki onun üstesinden
gelebileceğimi düşündüm.

IV. Toplantıda sanki çenesi düştü, konuştu da konuştu.
V. Aile şirketinin başına geçti, böylece dizginleri eline
aldı.

Yukarıdakilerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına
uymamaktadır?
A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

D) Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.

Ö

E) Adam olan iki kere aldanmaz.
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5.

Mahmut, çoğu kez etrafındakileri gereksiz sözlerle
şaşırtıyordu. İlgisiz sözler söyleyerek onları asıl konudan
uzaklaştırıyordu. Dolayısıyla ----.

Deyimler ve Atasözleri
7.

Bu parça, anlam akışına göre aşağıdaki deyimlerden
hangisiyle sürdürülmelidir?
B) ağzından bal damlıyordu
C) ağız kalabalığına getiriyordu
D) ağzından baklayı çıkarıyordu
E) ağzı açık kalıyordu

Kendisinden böyle söz edilen bir kişi, aşağıdaki
deyimlerin hangisiyle nitelendirilebilir?

Tİ
R

A) ağzını bıçak açmıyordu

O, sürekli bir şeylerle meşgul olan bir kişidir. Onun
boş durduğunu göremezsiniz. Hep bir koşuşturmaca
içindedir. Durup dinlenmeye zamanı yok gibidir. Aklında
tamamlaması gereken bir yığın uğraş vardır.

A) İşini sağlama bağlayan

B) Başında kavak yelleri esen
C) İşi başından aşkın

D) Kendi yağıyla kavrulan

6.

•
• 	
• 	
• 	

N
EK

E) Akıntıya karşı kürek çeken

Bakılıp onarılan şeylerden verim alınır, bakımsız
bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.
Her işin kendine özgü aracı vardır.
Baş olan boş olmaz.
Sıkışık zamanda önemsiz şeylerin değeri çoktur.

Yukarıda verilen açıklamalar ile atasözleri
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
A) Bin bilsen de bir bilene danış.

R

B) Balcının var bal tası, oduncunun var baltası.

C) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
D) Yönetici kimse, taşıdığı değer dolayısıyla yönetici
konumuna gelmiştir.

8.

“Dünya” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Bugün sizinle gelemem, dünya kadar işim var.
B) Dünya bir araya gelse bile benim bu düşüncemi
değiştiremez.
C) Bu olimpiyat köyü, dünyanın en büyük spor
tesislerinden biridir.
D) Dünya gözüyle yavrularının mürüvvetini görmek
istiyorlardı.
E) Hayatın güçlükleriyle karşılaşmadığından dünyayı toz
pembe görüyordu.

Ö

E) Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
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Deyimler ve Atasözleri
Atasözleri herkesçe kabul edilen düşünceleri içeren
sözlerdir. (I) Bunlardan bazıları öğüt içerir. (II) Bazıları
mecazlı bir söyleyiş taşır. (III) Kinayeli yani hem gerçek
hem de mecaz anlam içeren atasözleri de vardır. (IV) Kimi
atasözleri toplumsal ilişkiler konusunda yol gösterir. (V)
Kimileri ise tabiat olaylarına dair tespitlerde bulunur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara
aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak
gösterilemez?
A) I. cümle: Ayağını yorganına göre uzat.
B) II. cümle: Denize düşen yılana sarılır.
C) III. cümle: Damlaya damlaya göl olur.
D) IV. cümle: İyilik eden, iyilik bulur.
E) V. cümle: Abanın kadri yağmurda bilinir.

3.

(I) Türkiye için gerek doğal güzellikleri gerekse de
arkeolojik ve tarihsel zenginlikleri sayesinde turizm
sektörünün ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişime katkısı
büyük önem taşımaktadır. (II) Ayrıca çok zengin bir kültürel
mirasa sahip olan Türkiye, turizm faaliyetlerinin gelişmesi
için güçlü alt yapıya sahiptir. (III) Hitit, Likya, Frigya,
Bizans, Helen, Roma, Selçuk ve Osmanlı uygarlıkları
bu topraklarda yaşamış, değerli anıtlar ve tarihî eserler
bırakmıştır. (IV) Altını çizmek gerekir ki bu sayede Türkiye
hem kültürel olarak zenginleşirken hem de günümüzde bu
değerler, turizm sektörüne yadsınamaz ölçüde büyük katkı
sağlamıştır. (V) Sadece günümüze kalan tarihî eserler
değil, aynı zamanda el sanatları ve zanaat konusunda
da geçmişten günümüze aktarılan ve turizmin Türkiye’de
önemli bir parçasını oluşturan geleneksel sanat da miras
olarak günümüze kalmıştır.

Tİ
R

1.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
geçen altı çizili söz deyimdir?

2.

B) II

C) III

D) IV

E) V

N
EK

A) I

Büyük işler birlik ve yardımlaşma ile başarılabilir. İnsanın
tek başına yapabilecekleri sınırlıdır. Bu bakımdan
zorlukların üstesinden gelmek isteyen, büyük bir işi
başarabilmeyi amaç edinen kişi dayanışma ve iş birliğini
benimsemelidir.

Bu parçada açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerin
hangisidir?
A) Veren eli herkes öper.

R

B) Tek kanatlı kuş uçmaz.

C) Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
D) Vakit, insana her şeyi öğretir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla
verilmemiştir?
A) Çok inatçı bir insansın, her konuda ayak diretiyorsun.
B) Her zaman en çok konuşan biri olmasına rağmen
toplantıda dut yemiş bülbüle döndü.
C) Duyduğuma göre herkese el açıyor, çevresindeki
insanlardan maddi destek istiyor.
D) Karne hediyemi alınca çok sevindim, ağzım kulaklarıma
vardı.
E) Sistemdeki arızayı giderinceye kadar çok sıkıntı çektik,
adeta akla karayı seçtik.

Ö

E) Arının belasını çekmeyen bal yiyemez.

4.
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Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı atasözleri bir
arada verilmiştir?

•

Bir işin gizli yönlerini, niteliğini, asıl nedenini
kavrayamamak
Herhangi bir konuda yol göstermek
Zarar gördüğü işlerden uslanıp akıllıca davranmak
Herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek

A) Mum dibine ışık vermez.
Atılan ok geri dönmez.

• 	
• 	
• 	

B) İyilik eden iyilik bulur.
İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.

Yukarıdaki açıklamalar ait oldukları deyimlerle
eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

C) Damlaya damlaya göl olur.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

A) Akıl vermek

B) Aklı başından gitmek
C) Aklı başına gelmek
D) Akıl sır ermemek
E) Akıl etmek

N
EK

E) Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.
Doğurdum, oğlum oldu; evlendi, komşum oldu.

“Herkesin kendine göre bir emeli vardır.” anlamında
----, “Herkesin kendine göre bir çalışma yöntemi vardır.”
anlamında ----, “Bir yöntemden başka bir yönteme
geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır.”
anlamında ----, “Kişi kendi olanaklarını aşan bir işe
girişmesi durumunda zorluk çeker.” anlamında ---- atasözü
kullanılır.

8.

Alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden
iki dost arasındaki ticari ilişki, dostluğu zedeleyebilir.
Dolayısıyla dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle
maddi işler içinde bulunmamalıdır.
Bu parça, aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

Yukarıda boş bırakılan yerler uygun atasözleriyle
tamamlandığında aşağıdakilerin hangisi dışarıda kalır?

B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

A) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

D) Dostun attığı taş baş yarmaz.

R

6.

7.

Tİ
R

5.

Deyimler ve Atasözleri

B) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

C) Dost kara günde belli olur.
E) Sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostuna.

C) Her gönülde bir aslan yatar.

D) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

Ö

E) Ağır yük altına girme, belin incinir.
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