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Sevgili Öğrenci,

İyi bir eğitim almak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve hedefleri-

nize ulaşmak için en gerekli unsurlardan biridir. Elinizdeki bu 

yayın, okulunuzdaki derslere yardımcı olacak temel ve seçici bir 

kaynaktır.

Bu kitapta her üniteyle ilgili kazanımlara yönelik kazanım 

testleri,  kazanım pekiştirme testleri ve 2 ünitede bir tekrar testleri 

yer almaktadır. Bu testlerle çalıştığınız bir konuyu ne kadar 

kavradığınızı ölçecek ve merkezî sınavlarda konuyla ilgili ağırlıklı 

olarak yer verilen önemli bilgileri kavrayacaksınız. Bu testlerdeki 

“” işareti konmuş sorular çözümlüdür ve özel niteliklidir. Bu 

soruların “yanıtlar” kısmında yer alan çözümlerini mutlaka 

inceleyiniz. Ayrıca kitabın sonunda 2 adet dönem tekrar ve 2 adet 

genel tekrar testinden oluşan toplamda 4 adet deneme sınavı 

bulunmaktadır. Bu 4 testi kendinizi denemek amacıyla çözünüz. 

Çünkü bu denemeler gireceğiniz merkezî sınavlara hazırlık niteliği 

taşımaktadır. 

Hayatın her aşamasında başarılı olmanız dileğiyle...

      Yazı Kurulu 



Ünite 1Sözcükte ve Sözcük 
Gruplarında Anlam

Testler Konu Kazanımlar
Kazanım Testi - 1 Çok Anlamlılık T.7.1. DİNLEME/ İzleme

T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bil-
mediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.7.2. KONUŞMA

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, 
dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin 
Türkçelerini kullanır.

T.7.3. OKUMA/ Söz Varlığı

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Kazanım Testi - 2 Deyimler, Atasözleri,

Özdeyişler

T.7.3. OKUMA/ Söz Varlığı

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını 
belirler.

T.7.4. YAZMA

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, 
deyimler ve özdeyişler kullanır.

Kazanım Testi - 3 Söz Sanatları T.7.3. OKUMA/ Söz Varlığı
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Kazanım Pekiştirme Testi - 1 Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

Kazanım Pekiştirme Testi - 2 Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam
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◆◆ Kazanım Testi - 1

Çok Anlamlılık

1.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “çekil-
mek”	sözcüðü	“bir	yere	geçmek”	anlamýn-
da	kullanılmýþtýr?

A) Kazanamayacaðýný anlayýnca yarýþma-
dan çekilmek istediðini söyledi.

B) Bir köþeye çekilerek onun gelmesini bek-
ledim.

C) Babaannemin ineðinin sütü yaþlýlýktan 
çekildi.

D) Hiçbir zaman adaylýktan çekilmeyi düþün-
medim.

 
  

2.	 Aþaðýdakilerin	hangisinde	“doðru”	sözcü-	
ðünün	anlamýyla	kullanýmý	birbirine	uyma-
maktadýr?

  
Anlam Kullaným

Ger çek, ya lan 
ol ma yan

Al dý ðý ha be rin doð ru 
olup ol ma dý ðý ný bil mi
yor du.

Ak la, man tý ða, 
gerçeğe ve ya 
ku ra la uy gun

Bun la rý sa na þim di
den söy le mek da ha 
doð ru dur.

Yanlýþsýz, 
eksiksiz

Çocuk, parçayý doðru 
okudu.

Karþý yönünce 
Gece yarýsý kalkar, sa 
baha doðru yola çýka
rýz.

A)

C)

B)

D)

3.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “say-
mak”	 sözcüðü	 mecaz	 anlamda	 kullanýl-
mýþtýr?

A) Çi çek ler aç ma ya baþ la dý, ar týk ký þý geç ti 
sa ya bi li riz.

B) Bu nu say mam, si zi bir gün er ken den 
bek le rim.

C) Yýl lar dýr bi rik tir di ði bü tün pa ra yý bu eve 
say dý.

D) Kü çük kýz bir den ona ka dar say ma yý 
öð ren di.

4.	 Aþaðýdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	
sözcük	gerçek	anlamıyla	kullanılmıştır?

A) Bence böyle işlere hiç bulaşma.
B) Sözlerim ona batınca odadan çıkıp gitti.
C) Artık yeni kararlar alıp kendini toplamalı-

sın.
D) İçtiği meyve suyunun doğal olduğunu 

söylüyor.

5.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “çizgi”	
sözcüðü	mecaz	anlamda	kullanılmýþtýr?

A) Kâðýdý eline aldý ve kâðýda üç çizgi çekti.
B) Çizginin yalnýz uzunluk boyutu vardýr.
C) Ben hayatýmý yeniden ve bambaþka çiz-

giler üzerine kuracaðým. 
D) Bakışları, yüzünün çizgileri, duruşu bile 

hiç deðiþmemiþti.
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Kazanım Testi - 1  ◆◆

6. Aþaðýdakilerin	 hangisinde	mecaz	 anlam-
da	kullanılmış	bir	sözcük	yoktur?

A) Tepedeki tahta konak, bir gün bakımsız-
lıktan yıkılacak.

B) Onun hafif davranýþlarý herkesi çok üzü
yor.

C) O, tatlý tebessümüyle herkesi dize getire-
bilir.

D) Bana yardım etmezsen yanarım.

7.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “iþle-
mek”	 sözcüðü	 “içine	 girmek,	 etkilemek,	
nüfuz	etmek”	anlamýnda	kullanýlmýþtýr?

A) Para için iþlemediðini söyleyen bu ihtiyar 
belli ki sanatýnýn âþýðýydý.

B) O uzun ve derin bakýþ, genç adamýn ta 
yüreðine kadar iþlemiþti.

C) Otobüslerin iþlediği cadde bir zamanlar 
tren yoluydu.

D) Tayin çizelgelerini düzenliyorum, nöbet 
defterini iþliyorum.

8. Tiyatro; insaný, insanlýðý doðrudan doðruya 
insanýn kendisi ile anlatan bir sanattýr.

	 Bu	 cümledeki	 altý	 çizili	 sözcükle	 ilgili	
olmayan	 terim	 aþaðýdakilerden	 hangisi-
dir?

A) Dekor   B) Sahne
C) Perde   D) Montaj

9.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 terim	
anlamlı	bir	sözcük	kullanılmamıştır?

A) Bu alandaki araştırmalar umut verici bir 
başarıyla ilerliyor.

B) Yazın, bu bölgede fön rüzgârlarının etki-
siyle otlar kurur.

C) Tarihte atom çekirdekleri için birçok 
model kullanılmıştır.

D) Doktor, stetoskobunu katlayarak cebine 
koydu.

10. Aþaðýdaki tabloda, cümlelerdeki altı çizili 
sözcüklerin kullanıldığı anlamlar verilmiþtir.

 Buna	göre	hangi	sözcük	anlamýna	uygun	
kullanýlmamýþtýr?

 

A)

C)

B)

D)

Cümle Anlamı

On sekiz yaþýndan 
aþaðý olanlar giremez.

Daha küçük, 
daha az

Atatürk milliyetçili
ðine baðlý bir gençti.

Sadýk

Çocuk, masalý 
doðru anlattý.

Gerçek, yalan 
olmayan

Moliere, büyük 
adamlardan biridir.

Üstün niteliði 
olan
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Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler

◆◆ Kazanım Testi - 2

1. Hak beklediğin bir yola yalnız da olsan gide-
ceksin. (Tevfik Fikret)

	 Bu	özdeyişle	anlatılmak	istenen	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Adalet, beraberinde yalnızlık getirse de 
mutlaka yerini bulur.

B) Doğruluk, adaletsizlerin en büyük kâbu-
sudur.

C) Doğru ve adil davrananların sayısı o 
kadar azdır ki kötü ve adaletsiz olanlara 
karşı yalnız kalırlar.

D) Davranış ve düşüncelerinin doğru oldu-
ğuna inanan kişi, onu destekleyen kimse 
olmasa bile doğru bildiği yolda yılmadan 
ilerlemelidir.

2.	 Aþaðýdaki	 tabloda	 hangi	 deyimin	 anlamý	
yanlýþ	verilmiþtir?

 
Deyim Anlamý

Eli deðmek
Bir iþi yapmaya vakit 
bulmak

Elinde kalmak

Bir þeyi satmak iste-
diði hâlde satama-
mak, elinden çýkar-
mayý baþaramamak

Eline kalmak
Ýler le me si ne yar dým 
et mek

Eli varmamak
Yapmaya gönlü razý 
olmamak, kýyamamak

A)

C)

B)

D)

3. Aşağıdakilerin	hangisinde	deyim	kullanıl-
mıştır?
A) Olur olmaz her yerde aðzýna geleni söy-

lüyordu.
B) Kapýdan çýkar çýkmaz yanýna þemsiyesini 

almadýðýný fark etti. 
C) Gerekli gereksiz tartýþýyor, bir türlü kim-

seyle anlaşamıyordu.
D) Davetten sessiz sedasýz ayrýldýlar.

4. Biçimsiz şekliyle aşırı derecede görünür olan 
bir masa koymuşlardı köşeye.

	 Bu	 cümlede	 açıklaması	 kullanılan	 deyim	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Göze batmak
B) Gözünde büyümek
C) Gözüyle görmek
D) Gözü gitmek

5. Kendinin yaptýðýný belli etmedi ve ortalýðý 
karýþtýrýp herkesi birbirine düþürdü.

	 Bu	cümlede	anlatılan	duruma	uygun	olan	
deyim	aþaðýdakilerden	hangisidir?

A) Saman altýndan su yürütmek
B) Sesini kesmek
C) Suya götürüp susuz getirmek
D) Tadýný kaçýrmak
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Kazanım Testi - 2  ◆◆

6. Sözlerinden açıkça söylemediği bir şeylerin 
anlaşılması

	 Açýklamasý	verilen	bu	deyim	aþaðýdakiler-
den	hangisidir?

A) Karþýsýnda onu birden görünce dili tutul-
muþtu.

B) Senin dilinin altýnda bir þey olduðunu 
biliyorum.

C) Sana bu sözleri söylemeye dilim varmý-
yor.

D) Sergiden satýn aldýðý resmi dilinden 
düþürmüyordu.

7. Dost dostun eyerlenmiþ atýdýr.
 Bu	 atasözünün	 açýklamasý	 aþaðýdakiler-

den	hangisidir?

A) Dost için her türlü özveride bulunmalý 
ama düþmana bütün gücümüzle karþý 
koymalýyýz.

B) Gerçek dostumuz ayýbýmýzý yüzümüze 
karþý söyler.

C) Dostluklarýný sürdürmek isteyenler, alýþ-
veriþte bulunmamalýdýrlar.

D) Gerçek dost, arkadaþýnýn sýkýþýk zamanýn-
da yardýmýna koþmaya hazýr durumdadýr.

8. Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. 
(Eflatun)

	 Bu	özdeyişte	vurgulanan	düşünce	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

A) Kişinin ne kadar zeki olduğu, konuşmala-
rından belli olur.

B) Konuşmak, zekânın ve yeteneğin birleşi-
miyle şekillenir.

C) Konuşmak da bir sanattır, bu nedenle 
yetenek gerektirir.

D) Kişinin aklı, konuşmalarından ziyade dav-
ranışlarından belli olur.

9.   I. Elmas çamura düþse yine elmas.
  II. Elmayý soy da ye, armudu say da ye.
 III. Söz gümüþse sükût altýndýr.
 IV. Altýn yere düþmekle pul olmaz.
	 Numaralanmýþ	 atasözlerinden	hangi	 ikisi	

anlamca	ayný	doðrultudadýr?

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

10.	Aşağıdaki	 atasözlerinden	 hangisi	 "Sıkışık	
zamanda	önemsiz	şeylerin	değeri	çoktur."	
anlamındadır?

A) El için kuyu kazan evvela kendisi düşer.
B) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride 

kazanı kaynar.
C) Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
D) Martta yağmaz, nisanda dinmezse sa 

banlar altın olur.
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1. (I) Biz bir yelda vaktinde ay tutulmasýna 
yakalandýk. (II) Zaman geçmedi, ay aydýn-
lanmadý. (III) Biz aþký da bir güvercin gibi 
hayal ettik, gelip avlumuzun kýyýsýna oturur 
sandýk. (IV) Bizi görür ve bahçeye iner diye 
düþündük.

	 Numaralanmýþ	cümlelerin	hangisinde	hem	
benzetme	hem	de	kiþileþtirme	vardýr?

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

2.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	ben	zet-
me ya	pýl	mýþ	týr?

A) O da bizimle sinemaya gelecek gibi duru-
yor.

B) Orman insanlara yakacak, hayvanlara 
barýnacak yer saðlar.

C) Pencerenin önüne oturmuþ, geleni geçe-
ni izliyordu.

D) Annem bir sabýr taþý gibi yýllardýr bizim 
yükümüzü sýrtýnda taþýdý.

3. Biraz daha yürüyünce sağ tarafımıza bir gül 
bahçesi gördük. Her kimin bahçesi ise öze-
nerek baktığı belliydi. Güllerin üzerlerinde 
birer inci gibi parlayan çiğ taneleri sabah 
ışığıyla bahçenin güzelliğine güzellik katı-
yordu. Güllerin davetkâr kokusu tüm çevreyi 
sarıyordu. Az yolumuz kalmasına karşın çok 
yorgunduk. Bahçenin yanında dinlenme-
ye, dinlenirken de güllerle ahbaplık etmeye 
karar verdik.

	 Bu	 paragrafta	 aşağıdaki	 söz	 sanatlarının	
hangisinden	yararlanılmamıştır?

A) Benzetme
B) Abartma
C) Kişileştirme
D) Tezat

4.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 abart-
madan	yararlanılmıştır?

A) Yaşlı adam hastalıktan dolayı iğne ipliğe 
dönmüştü.

B) Düşünmeden konuşanlar sonunda piş-
man olurlar.

C) Su taşıdıkları kuyu köyden çok uzaktay-
mış.

D) Dallardan sarkan ballı şeftalilerden birini 
koparıverdi.

5. (I) Genç adam bekleme salonunda oturduk-
ça daha çok geriliyordu. (II) Tedirgince belki 
de onuncu kez kravatını düzeltti. (III) Saatine 
bakarak âdeta bir kaplumbağa hızıyla ilerle-
yen dakikaları saydı. (IV) Beklerken zaman 
normalden daha mı yavaş geçiyordu sanki?

	 Bu	paragraftaki	numaralanmış	cümlelerin	
hangisinde	benzetme	yapılmıştır?

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

6. “Bir damla su bulsaydım…” dedi küçük arı. 
Şehrin dumanlı havası onu çok sarsmıştı. 
Sular çamurluydu, etrafta hiç kelebek yoktu. 
Kuşlar, pencere kenarlarında ya da elektrik  
tellerinde bezgin bezgin oturuyorlardı. Gü 
nün her vakti sokaklarda bir sürü insan görü-
yorlardı.

	 Bu	 paragrafta	 aşağıdaki	 söz	 sanatların-
dan	hangisi	kullanılmamıştır?

A) Tezat
B) Kişileştirme
C) Konuşturma
D) Abartma

Söz Sanatları

◆◆ Kazanım Testi - 3
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7.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 konuş-
turma	sanatı	kullanılmıştır?

A) Bir lokma ekmek parası, diye dileniyordu 
yaşlı adam.

B) “Senin bu olaydan haberin var mıydı?” 
diye sordu müdür.

C) “Burada güzel bir koku var.” dedi ve 
aranmaya başladı farecik.

D) Keşke siz de gelseydiniz, diyerek dudak 
büktü Yonca.

8.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 hem	
benzetmeden	hem	de	abartmadan	yarar-
lanılmıştır?

A) Sırma saçlarını tepeden büyük bir topuz 
yaptı.

B) Gözlerinden dökülen inci gibi yaşlar sel 
olmuştu.

C) Karnına ağrılar giriyor, söylenenlere hiç 
odaklanamıyordu.

D) Yıkadığı çarşaflar kar gibi bembeyaz ol 
muştu.

9.   I. Utangaç mimozalar yapraklarını açıyor 
 lar. (Benzetme)

  II. Hastalıkta, sağlıkta birbirlerine hep des 
 tek oldular. (Tezat)

 III. Boyun ne kadar da uzun, dedi maymun  
 zürafaya. (Konuşturma)

 IV. Bin kere tekrar etmeme rağmen adresi  
 yine unuttum. (Abartma)

 Numaralanmış cümlelerde kullanılan söz 
sanatları yay ayraç içinde verilmiştir.

	 Buna	göre	hangisinde	bir	yanlışlık	yapıl-
mıştır?

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

10.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	tezat	ve	
kişileştirme	 sanatları	 bir	 arada	 kullanıl-
mıştır?

A) Yaz sıcakları bastırdığı zaman şehir ten-
halaşmaya başlar.

B) Göçmen kuşlar, özledikleri yuvalarına 
baharda dönüyorlar.

C) Günün erken ya da geç bir saatinde bu 
ağaçların gölgeleri selam dururlardı.

D) Telefonun susmayan sesi bütün gün 
kulaklarımızda çınlıyordu.

Kazanım Testi - 3  ◆◆
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◆◆ Kazanım Pekiştirme Testi - 1

1. • Masanın üzerindeki lekeli örtüyü kaldırdım.
 • Gözlerini kaldırıp anlamadığını belli ederek  

 bana baktı.
 • Bu çelimsiz hayvan üzerindeki bu yükü da  

 ha fazla kaldıramaz.
 • Sofrayı kaldırın da tatlıları servis edelim.
	 Verilen	 cümlelerde	 “kaldırmak”	 sözcüğü	

kaç	farklı	anlamda	kullanılmıştır?

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

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	tüm	söz-
cükler	gerçek	anlamda	kullanılmıştır? 

A) Yağmur birden hızlanınca balkondaki 
çamaşırları içeri aldı.

B) Yumuşak sesiyle kuralları bir kez daha, 
tane tane açıkladı.

C) Davranışları onun ağır bir insan olduğu 
izlenimini uyandırıyor.

D) Bakışlarındaki soğukluk onun hakkındaki 
düşüncelerimi değiştirdi.

3.   I. Serkan’ýn annesi esmer, ince, tatlý bir 
kadındı.

  II. Her þeyi uzun uzun düþünmüþ, ince he 
saplar yapmış.

 III. Arkadaþým yazdýðý ince bir mektupla du 
rumu düzeltti.

 IV. İşittiğimiz, uzaktan gelen, ince bir çocuk  
sesiydi.

	 Numaralanmýþ	 cümlelerin	 hangilerinde	
“ince”	 sözcüðü	 mecaz	 anlamda	 kullanýl-
mýþtýr?

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

4.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “zayýf”	
sözcüðü	 “önemli,	 güvenilir	 olmayan”	an-	
lamýnda	kullanılmýþtýr?

A) Bu konuda haber merkezimize birçok 
zayýf haber ulaþtý.

B) Bilgi ve ders çalýþma yönünden zayýf bir 
öðrencidir.

C) Uzun boylu, zayýf, elli yaþlarýnda bir 
adamdı.

D) Zayýf bir ordu, caydýrýcý bir güç deðildir.

 

5.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	
sözcük	mecaz	anlamda	kullanılmamıştır?

A) Onun yıkılmaz sadakatine her zaman 
güvenirdim.

B) Biz bu konularda bu kadar geniş düşün-
müyoruz.

C) Pazardan aldığınız meyveler biraz sert-
miş.

D) Bayat esprilerine hiçbirimiz gülmüyor-
duk.

6.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 "oku-
mak"	 sözcüğü	 mecaz	 anlamda	 kullanıl-
mıştır?

A) Son günlerde hiçbir şey okumak isteme-
diğini söyledi.

B) Törene İstiklâl Marşı'nı okuyarak başla-
dık.

C) İçinden geçirdiklerini yüzünden okuduk.
D) Sanatçı, katıldığı programda yeni şarkısı-

nı okudu.

Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam
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Kazanım Pekiştirme Testi - 1  ◆◆

8.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 deyim,	
açýklamasýyla	birlikte	kullanılmamýþtýr?

A) Kim ne der se de sin Em re yi ne bil di ði ni 
okur.

B) Sýk sýk iþ, ko num ve du rum de ðiþ ti rir, dal
dan da la ko nardý.

C) Dara düþmüþ, para sýkýntýsý içinde kal-
mýþtý.

D) Çocuðu doðunca dünyalar onun oldu, 
çok sevindi.

9.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 tezat	
sanatından	yararlanılmamıştır?

A) Yas ile sevincimiz karıştı birbirine. 
B) Bir kız vardı, yok gibi öyle güzel!
C) Sen böyle ağlarken ben nasıl gülerim?
D) Derdi tasası bitmiyordu bu eski arabanın.

10.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisi	 “izin”	 söz-
cüðü	deyim	içinde	kullanılmamýþtýr?

A) Müdüründen birkaç günlük izin kopara-
rak Antalya’ya gitti.

B) Viyana’dan döneli üç hafta olmuþtu ve 
yýllýk izni bitiyordu.

C) Yenisi dikilinceye kadar sivil elbise ile 
dolaþmasýna izin çıktı.

D) Annemden Karþýyaka’ya gitmek için izin 
kopardım.

7. Aşağıdaki şekillerde  numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştır-
dığı en uygun kavram yazılacaktır.

I

Kararlılık

Karar
verme gücü

İstenç

III

İçselleştirme

Kendini başkası-
nın yerine koyma

Duyguları
anlama

II

Hâlden
anlama

Ön
yargısız

Hoş görme

	 Buna	 göre	 numaralanmış	 yerlere	 getirilecek	 kavramlar	 aşağıdakilerin	 hangisinde	 doğru	
verilmiştir?

       I             II             III      
A) İrade Empati Anlayış
B) Anlayış İrade Empati
C) İrade Anlayış Empati
D) Empati İrade Anlayış
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◆◆ Kazanım Pekiştirme Testi - 1

11. (I) Tahta masalar, sandalyeler, sehpalar kü 
çük atölyenin bir yanına yığılmış duruyordu. 
(II) Diğer bir köşede ise üst üste dizilmiş 
odunlar, kaderlerini bekliyorlardı. (III) Usta 
marangoz, her ağaca şekil vermenin incelik-
lerini bilirdi. (IV) Yıllardır işini, sanatını ondan 
daha iyi yapan biri gelmemişti.

	 Bu	paragraftaki	numaralanmış	cümlelerin	
hangisinde	kişileştirmeden	yararlanılmış-
tır?

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

12.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 terim	
anlamlý	bir	sözcük	kullanılmamýþtýr?

A) Bu kez sanýk sandalyesinde kendisi otu-
ruyordu.

B) Yazýsýný sýnýf arkadaþlarý ve öðretmeni 
çok beðenmiþti.

C) Öðretmen, sözcüklerin kökünü nasýl bul-
mamýz gerektiðini gösterdi.

D) Yurdumuzda dört mevsim yaþanmasý, 
bulunduðu paralellerle ilgilidir.

13.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 mecaz	
anlamlı	bir	sözcük	kullanılmamıştır?

A) Olaylara karşı bu kör yaklaşımı bizi sinir-
lendiriyordu.

B) Aralarında yine bir savaş kokusu alıyor-
dum.

C) Bu dersten geçemezse kurs hakkı yana-
cakmış.

D) Boş kolileri iç içe koyarak aşağıya indirdi.

14. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi
 Sarmaþýklarla balkonu örtük bir evdi
 Güneþin batmasýna yakýn saatlerde
 Yýkanýrdý gölgesi, kuytu bir derede
     Ahmet Muhip DIRANAS
	 Bu	dizelerde	kiþileþtirilen	varlýk	aþaðýda-

kilerden	hangisidir?

A) Evin gölgesi  B) Kutu
C) Sarmaþýk   D) Dere

15. ∞ Aynanýn karþýsýnda çið renkli, çok süslü bir  
resim asýlýydý.

 ∞ Yemek lezzetliydi ama sebzeler çið kal
mýþtý.

 ∞ Burada yapılmayacak, çið bir hareket oldu.
 ∞ Cemal Paþa, çið bir politikacý deðildi.
	 Bu	 cümlelerde	 “çið”	 sözcüðü	 kaç	 farklý 

anlamda	kullanýlmýþtýr?

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

16.	 Aþaðýdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “dolap”	
sözcüðü	“düzen,	hile,	manevra”	anlamýnda	
kullanılmýþtýr?

A) Hemen aynalý dolabý açtý, giyinmeye baþ-
ladý.

B) Bahçedeki kuyu dolabýna kurumuþ yap-
raklar düþmüþ.

C) Odasýna iki kapýlý, ceviz ağacından yapıl-
ma bir dolap almýþ.

D) Genç adam arkasýndan çevrilen dolabý 
sezdi.
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Kazanım Pekiştirme Testi - 1  ◆◆

17.	 Metindeki	I	numaralı	sözcüğün	eş	anlamlısı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Hayat   B) Hayati
C) Ömür   D) Ömürlük

18.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	metindeki	
II	 numaralı	 sözcüğün	yerine	getirilebilecek	
bir	sözcük	kullanılmıştır?

A) Karar verme becerisi, karşılaşılan prob-
lemleri çözmede oldukça etkilidir.

B) İçine düştüğü müşkül durumdan kurtul-
mak için çalmadık kapı bırakmadı.

C) Bu mühim kararı alırken etraflıca düşün-
mek gerek.

D) Günler ilerledikçe durumun ehemmiyetini 
daha da kavrar olduk.

19.	 Metindeki	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangi-
sinde	mecaz	anlamlı	bir	sözcük	kullanılmış-
tır?

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

20.	 Metindeki	koyu	yazılan	sözün	anlamı	aşağı-
dakilerden	hangisidir?

A) Gizli bir şey ortaya çıkmak
B) Çoğalmak, artmak
C) Belli olmak, anlaşılmak
D) Herkes tarafından bilinir olmak

(17, 18, 19 ve 20. soruları metne göre yanıtlayın.)

  (1) Karbon bütün canlıların yapı taşında bulunan bir maddde olarak yaşamsal önem taşıyor. 
             I           II

 Atmosferde karbondioksit olarak bulunan karbon için "Karbon salınımı nasıl azaltılır?" sorusu gün-
delik hayatımızda ve endüstriyel bazda pek çok çözüm ortaya çıkıyor.

  (2) Günlük hayatta alışveriş yaparken aldığımız yiyecek veya diğer ürünlerin hepsi dolaylı veya 
dolaysız olarak karbon salınımına sebep oluyor. Yiyeceklerin ve diğer ürünlerin son tüketiciye 
kadar gelen süreçleri dolaylı karbon salımına örnek olarak verilirken öte yandan, örneğin araba 
kullanırken motorun fosil yakıtları yakması da dolaysız katkı olarak ortaya çıkıyor.

  "Karbon salınımı nasıl azaltılır?" sorusunun cevabı için ilk önce tüketim alışkanlıklarımıza bak-
mamız gerekiyor. Evimizde nasıl enerji kaynakları kullandığımız ve bunların korunması için yönel-
diğimiz uygulamalar salınımı azaltmak için öne çıkan yöntemler arasında yer alıyor.

  (3) Bunun için ilk önce enerji tasarruflu ampul gibi ürünler öneriliyor. Led ışık gibi daha az 
enerji harcayan, yeşil enerji statüsündeki ürünleri kullanarak salınım oldukça iyi oranlarda azaltı-
labiliyor. Salınımın azaltılması için ayrıca yine yeşil enerji dâhilinde değerlendirilen A sınıfı beyaz 
eşya da öneriler arasında yer alıyor. Daha az tüketim yapan ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağla-
yan bu aletler ile karbon ayak izini en aza indirebiliyorsunuz.

  Karbon salımını azaltmanın bir diğer yöntemi de yenilenebilir kaynakların kullanılması. (4) Gü 
neş ve rüzgâr enerjisi ile zehirli karbondioksit salınımı oldukça aza indirilebiliyor. Fosil yakıtların 
yanması ile açığa	 çıkan karbondioksit salımını azaltmak için evde güneş enerjisi sisteminden 
yararlanılabileceği gibi aynı zamanda hükümetler de büyük çapta rüzgar ve güneş enerjisi kulla-
narak temiz enerji yöntemleri ile karbon salınımını azaltabiliyorlar.
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Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

◆◆ Kazanım Pekiştirme Testi - 2

1. 
Bana arada bir 
bakkaldan ekmek 
almak düþüyor.

?

Çocuk annesine 
doðru koþarken 
yere düþtü.

Havada uçan 
kuþ birdenbire 
yere düþtü.

 

 “Düþmek” sözcüðü şekildeki her bir cümle-
de farklý anlamda kullanılmıştır.

 Buna	göre	“?”	olan	yere	aşağıdaki	cümle-
lerden	hangisi	getirilmelidir?

A) Önündeki taþa ayaðý takýlýnca yere düþtü.
B) Bu akþam yemek yapmak bana düþüyor.
C) Masanýn üzerindeki kâðýtlar yere düþtü.
D) Sen bu iþin üstüne tahminimden fazla 

düþtün. 

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	
sözcük	mecaz	anlamda	kullanılmıştır?

A) Geç kalacağımızı anlayınca ona haber 
verdik. 

B) Beş aydır boş sözlerle bizi oyalıyor.
C) Bu filmi daha önce izlemiş miydin?
D) Birinci sırada tercih ettiği okulu kazan-

mış.

3. Ýstimkale’de sabah olurken “Kül Kedisi” do 
ðan güne doðru yol almaya baþladý. Afga
nistan’ýn üçüncü büyük þehri Herat’a ulaþ-
mak çok kolay olmadý. Gün batarken yarýya 
kadar topraða gömülmüþ, sanki üzerine altýn 
tozu yaðmýþçasýna parlayan kubbeler, mina-
reler Herat’ýn ilk karþýlayýcýlarýydý.

	 Bu	metinde	aþaðýdakilerden	hangisi	yok-
tur?

A) Konuþturma
B) Benzetme
C) Kiþileþtirme
D) Karþýlaþtýrma

4. ∞ Bir şema çizerek konunun özetini yaptı.
 ∞ Şu harika manzarayı çizmek isterdim.
 ∞ Dolabın kenarından çıkan çivi elimi çizdi.
 ∞ Gereksiz kelimelerin üzerini çiziniz.
	 Verilen	cümlelerde	“çizmek”	sözcüğü	kaç	

farklı	anlamda	kullanılmıştır?

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


