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SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK / MECAZ / TERİM ANLAM

Gerçek Anlam: Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk, en yaygın anlamıdır. Temel anlam olarak da adlandırılan
gerçek anlam, bir sözcüğün sözlükte verilen ilk anlamıdır ve bu anlam herkes tarafından da bilinir.
Örnek:
Köprü: Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapı
œ Bu köprülerin hizmete açılmasında emeği büyüktür.
Mecaz Anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu anlamdır. Mecaz
anlamda kullanılan sözcükler genel olarak soyut anlam kazanır. Ayrıca her sözcüğün mecaz anlamı olmak
zorunda da değildir.
Örnek:
Köprü: İki şey arasında bağ veya ilişkiyi sağlayan şey
œ Annesinin yalnız onunla değil hiç kimseyle bir köprüsü yoktu.
Terim Anlam: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan
sözcüklerdir. Sanat, bilim, meslek ya da spor dalları ile bu dalların genel adları terim anlam olarak kabul
edilmez. Örneğin “hukuk, bilim, edebiyat” gibi sözcükler terim anlamlı değildir.
Örnek:
Köprü: Olmayan dişlerin yerini tutmak veya takma dişleri ağızdaki dişlere sağlam tutturmak amacıyla yapılan diş protezi
œ Doktor Muazzez Hanım çektiği dişimin yerine köprü yapacak.
ÖRNEK SORU
I. Zeybek oyunu oynarken kendinden geçerdi. (Gerçek)
II. Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu. (Terim)
III. Koyu bir sohbetten sonra evlere dağıldık. (Mecaz)

IV. Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı. (Gerçek)
Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
I, II ve III numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliği yay ayraç içinde doğru verilmiştir.
Fakat IV numaralı cümledeki “tatlı” sözcüğü “insanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren” anlamında kullanıldığı için gerçek anlam değil, mecaz anlama sahiptir. Dolayısıyla
doğru cevap D seçeneğidir.
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1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini parantez içerisine yazınız.
(Gerçek, Mecaz, Terim Anlam)
1. Boş sözlerle işçileri umutlandırma. (………………)
2. Ressamın kullandığı tuvalin büyüklüğü tam istediğim gibi. (…………….)
3. Soğuk havaya rağmen herkes işini yapıyordu. (………………)
4. Ağacın köküne zarar verdiği için çok üzgündü. (…………….)
5. Kızınızın derin düşüncelere dalması da bundan kaynaklanıyor. (……………..)
6. Odandaki dolabın içinde sana bir sürpriz hazırladım. (……………..)
7. Hakemin verdiği penaltı kararı epey tartışıldı. (……………..)
8. Seansa yetişemezsek biletlerimiz yanar. (……………..)
9. Çantası ağır olan çocuğun sağlık sıkıntısı çıkmış. (……………..)
10. Ameliyat olan hastanın yakında taburcu olacağı söyleniyor. (………….)

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen terim anlamlı sözcükleri bulun ve sözcüklerin altını çizin.
A. Ay, Dünya’nın uydusudur ve bizim için çok önemlidir.
B. Sanık, mahkeme heyeti karşısında suskunluğunu korudu.
C. Penaltı kararıyla taraftar stadı terk etti.
D. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
E. Babam oyunun üçüncü ve son perdesini izlemedi.
F. Ünlü aktör için dublör ayarlanması beklendi.
G. Bölgemizdeki en verimli ova Çukurova’dır.
H. Kız kardeşim notaları iyi bilmiyor.
I. Ameliyattan çıkan babamın durumu gayet iyi.
İ. Senaryodaki bazı replikleri unutunca fırça yedi.
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GERÇEK / MECAZ / TERİM ANLAM
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1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere
terim anlamlı sözcük denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?
A) Kazanılan bu zaferle birlikte herkesin yüzünde tebessüm belirmişti.
B) Hastaların ateşini ölçen aletle, dereceyle ancak asker ocağında karşılaşabilirdi.
C) Parkta oyun oynarken kardeşim bir anda düştü ve ağlamaya başladı.
D) Kafamda birçok soru işareti oluştuğu için net karar veremiyorum.

2. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek anlam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti.
B) Yarasının bağını değiştirmek için sağlık ocağına gelmiş.
C) Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler.
D) Şairlik damarı tuttu mu oturur ve birbirinden güzel şiirler yazardı.

3.

I. Sinema perdesinde yansıtılacak olan filmi merakla bekliyoruz. (Terim)
II. Veremle savaş verdiğimiz o yıllarda herkes tedirgin olmuştu. (Gerçek)
III. Bu soğuk, yavan sözler ortamdaki herkesi rencide ediyordu. (Mecaz)
IV. Devlet organları tarafından yetkili açıklama yapılacaktır. (Terim)

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüğün yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlış verilmiştir?
A) I ve II.		

4.

B) I ve IV.		

C) II ve III.		

D) III ve IV.

I. Manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor.
II. Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir.
III. Beklenen bu iş istediğimiz gibi olursa yaşadık.
IV. Bu kazançla yaşamak kolay değil, dedi.
V. Onun anısı hep ama hep yaşayacak.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “yaşamak” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) I ve III.		

B) II ve IV.		

C) II ve V.		
6

D) III ve IV.
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K.A.

ÇOK ANLAMLILIK

Bir sözcüğün cümle içerisinde kullanıldığı yere ve duruma bağlı olarak kazanmış olduğu farklı anlamlardır. Bir sözcük anlam genişlemesi yoluyla farklı anlamlar kazanır ve birden çok anlama sahip olur. Bu duruma çok anlamlılık denir.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerde “gitmek” sözcüğünün farklı anlamları ve örnekleri verilmiştir.
œ Bu yol nereye gider? (Çıkmak, ulaşmak)
œ Her gün çalışmaya gidiyor. (Belli bir amaçla bir yere devam etmek)
œ Böyle giderse sonumuz kötü olur. (Sürmek, devam etmek)
œ Bu renk ona gitmedi. (Yakışmak)
œ İki ton kömür üç ay gider. (Yeter olmak, yetmek)
ÖRNEK SORU
I. Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi. (Güçlü, kuvvetli)
II. Ortalık âdeta savaş kokuyordu, insanlar tedirgin olmuştu. (Kokusu gelmek)
III. Karşı kaldırıma geçtiler, sağa sola saptılar, demir yoluna çıktılar. (Bir yere ulaşmak, varmak)
IV. Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı. (Bir hareketten doğan güç, şiddet)

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün anlamı yay ayraç içinde yanlış
verilmiştir?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
I, III ve IV numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde verilen anlamları doğrudur. Fakat
II numaralı cümledeki altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlamda değil, “olacağıyla ilgili belirtiler
göstermek, olacağı hissedilmek” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.

ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcükler ile anlamlarını eşleştiriniz.
a. Bugün sabah boşum, erkenden dükkâna gele- 1. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
bilirsin.
b. Verdiğin bu ceket beni pişirdi.

2. Engeli kaldırmak

c. Karla kapanan yolu yetkililer açtı.

3. Bunaltacak kadar ısıtmak, yakmak

d. Nöbetçi, ustanın kardeşine ters ters baktı.

4. Yapılacak işi olmayan, işsiz

a. …….

b. ……

c. ……...
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d. ………
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ÇOK ANLAMLILIK

1. Elimi uzatsam benim olacak bir vazoya sırt çevirip başkasına kaptırınca onu benden çalınmış saymak
neden?
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A) Varsaymak, tutmak, farz etmek

B) Geçer tutmak

C) Herhangi bir sıraya koymak

D) Bir kimseye değer vermek, hürmet etmek

œ Masaya vurdu ve sesini yükselterek konuşmaya başladı.
œ Kapılarını vurmadan, kartını göstermeden odalara giriyor.
œ Yıkık damından içeriye parça parça güneş vurur.
œ Duvara vurduğumuz bu rengi birçok kişi beğenmedi.

“Vurmak” sözcüğü bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1		

B) 2 		

C) 3

D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” kelimesi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A) Babam ve annem acı biberi çok sever.

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu

B) Acı poyraz kuvvetle esiyordu.

Keskin, şiddetli

C) Dün gece çok acı konuştu bize karşı.

Tadı bu nitelikte olan

D) Ölümün acısını ancak çeken bilir.

Bazı olayların yarattığı üzüntü

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesmek” sözcüğü “Annem patatesleri kesti ve kızartmaya
başladı.” cümlesindeki anlama uygun kullanılmıştır?
A) Koyun kesmek için bıçağını iyice bilemeye başlamıştı.
B) Muzaffer amca getirdiği eti kesmiş ve tavaya atmış.
C) Kardeşim tırnaklarını kesmek için banyoya gitmiş.
D) Ağaçları kesen kişiler hakkında yaptırım uygulanmalı.

5.

I. Son mısraları acele okuyarak susmuştu.
II. Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar.
III. Onlar da klişeleri kullanmak fırsatını buluncaya kadar susacaklardır.

“Susmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Konuşmasını kesmek
B) Etkisini göstermemek, tepki göstermemek
C) Ses veya gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yapmamak
D) Konuşmaktan kaçınmak
8
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ
(EŞ SESLİ - ZIT - EŞ ANLAM)

K.A.

Eş Anlamlı Sözcükler: Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcük denir.
Örnek:
œ Mısra – Dize 		

œ Doktor – Hekim

œ Sonbahar – Güz

œ Barış – Sulh

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcük denir.
Örnek:
œ Sevmek – Nefret etmek 		

œ Açık – Kapalı

œ Dost – Düşman 			

œ Zayıf – Şişman

Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir.
SÖZCÜK

ZIT ANLAMLISI

OLUMSUZU

Ağlamak

Gülmek

Ağlamamak

Acı

Tatlı

Acısız

İnmek

Çıkmak

İnmemek

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir.
Örnek:
Kır: Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır (Kır kokusu alıyorum.)
Kır: Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk (Kırları artan sakalını kesti.)
Düzeltme işareti (^) alan bazı sözcükler aynı gibi gözükse de sesteş olarak kabul edilmez.
Örnek:
Hala: Babanın kız kardeşi
Hâlâ: Şimdiye kadar, o zamana kadar, hâlen, henüz
ÖRNEK SORU
I. Pahalı kabul edilen bu ürünlerin de alıcısı var.
II. Ağlayan bebeklerin susması için her şey denendi.
III. Konuşmak ya da konuşmamak tamamen senin elinde.
IV. Dün gece yanıp sönen ışıkları gördün mü?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
I, II ve III. cümlelerde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır. Fakat IV numaralı cümlede bulunan “yanıp sönen” ifadeleri karşıt anlamlı olduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir.
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SÖZCÜKTE ANLAM
SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ (EŞ SESLİ - ZIT - EŞ ANLAM)

1. Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazın.
Kelime

Zıt Anlamı

Üzüntü
Zengin
Zor
Savaş
Ödül
Alçak
Zarar
Arka
Bol
Yapay
Yabani

2. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını bulmacada bulun ve işaretleyin.
I

F

H

R

Ş

İ

Y

L

P

Ö

R

E

İ

Ü

H

K

A

Y

G

I

A

R

S

Y

I

U

R

S

G

Ç

K

T

S

A

D

B

A

R

I

Ş

S

O

E

F

İ

A

R

E

R

S

M

V

U

S

L

U

H

M

Ş

U

Ş

E

K

A

R

V

N

Ö

K

M

Y

U

R

T

B

U

S

L

Ö

Ç

Vatan – Pay
Fayda – Uzak
Birey – Akıllı
Lisan – Tasa
Sulh – Düş

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri sesteş olma özelliğine göre inceleyiniz. Sesteş
olanların karşılarına √ işareti koyunuz.
Oyunda mat olunca epey üzüldü ve ağladı.
Sesi tok, aksanı düzgün olan bu çocuğu sevdim.
Zihin gücü ile gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yok.
Sizinle çok önemli gördüğüm bir konuda görüşmek istiyorum.
Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti.
Yemen ellerinden gelen bu misafiri kabul edelim.
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ
(EŞ SESLİ - ZIT - EŞ ANLAM)

I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

œ

I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?
I. Sözcük

II. Sözcük

III. Sözcük

A)

Büyük

Küçük

İri

B)

Zarar

Fayda

Ziyan

C)

Temiz

Kirli

Pak

D)

Hızlı

Yavaş

Sürat

2. I.

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar.

II.

Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar…
III.

Zar misali bir hayat yaşıyoruz biz de
Kurtulmak için beklenen sonuç olmalı.

Yüreğimden aşk kurşunu yedim ben
Doktor ağlar, merhem ağlar yarama.

Numaralanmış dizelerin hangilerinde altı çizili sözcük sesteş özellik göstermektedir?
A) Yalnız III.

3.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

I. Bu devirde dostu da düşmanı da iyi tanımak gerekir.
II. Gelecekte ağlamak istemiyorsan geçmişi iyi değerlendir.
III. Sıcak bir çay içmek için geldik ama soğuk karşılandık.
IV. Tüketim gerçekleşiyor ama üretim beklenen ölçüde olmuyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirinin zıddı değildir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

4. Bir sözcüğün birden fazla eş anlamı olabilir. Dolayısıyla bir sözcüğün eş anlamlılık özelliğine bakarken
o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlama da dikkat etmek gerekir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Bana verilen yanıtı duysanız siz de şaşkınlıkla karşılarsınız. (Cevap)
B) Çocukta da hiç kafa yok sanırım ki hataya düşmüş. (Baş)
C) Kara günleri geride bırakmak için çaba göstermelisin. (Kötü)
D) Kardeşin de yürekli olsaydı da karşılık verseydi. (Cesaretli)
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SÖZCÜKTE ANLAM
SOMUT/SOYUT - NİCEL/NİTEL - GENEL/ÖZEL ANLAM

Nicel Anlam: Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.
Örnek:
œ Kuzenim Berke’nin çok iyi bir geliri var. (Altı çizili sözcük kişinin kazandığı gelirin miktarını gösterdiği için
nicel anlamlıdır.)
Nitel Anlam: Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği
ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir.
Örnek:
œ İyi düşüncelere sahip olmak insanı yüceltir. (Altı çizili sözcük sayılamayan, ölçülemeyen bir anlam barındırdığı için nitel anlamlıdır.)
Somut - Soyut Anlam: Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler somut anlamlıdır. Örneğin “gürültü, yıldız, ekmek, bardak, kitap…” gibi sözcükler somut anlamlıdır.
Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıkları, kavramları karşılayan sözcükler soyut anlamlıdır. Örneğin “keder, heyecan, sevinç, korku…” gibi sözcükler soyut anlamlıdır.

Varlık
Bitki
Çiçek
Karanfil

GENELDEN ÖZELE
SIRALAMA

Kapsam
Genişler
ÖZELDEN GENELE
SIRALAMA

Genel – Özel Anlam: Bir sözcük bir türün tamamı için kullanılıyorsa genel anlama, o türün yalnızca bir ya
da birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama sahiptir.

Kapsam
Daralır

ÖRNEK SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) İnsan, ahlakıyla kendini belli eder ve bu ahlaka göre yaşar. (Genel anlam)
B) Evdeki tartışmadan sonra bana karşı çok sert konuştu. (Somut anlam)
C) Ülke olarak neşe içinde kalmayı çok ama çok hak ediyoruz. (Soyut anlam)
D) Dün gece güzel bir sohbet yaşandı kardeşimin evinde. (Nitel anlam)
ÇÖZÜM:
A, C ve D seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliği doğrudur. Fakat B seçeneğindeki cümlede “sert” sözcüğü gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış ve somut anlam değil, soyut anlam özelliği göstermiştir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.
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Türkçe
ETKİNLİKLER

K.A.

1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükleri nicel ve nitel anlam bakımından inceleyiniz.
a. Kardeşim neşeli insanları sevdiği için seninle gelmek istemiş. (………………)
b. Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış. (…………….)
c. Derin bilgisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. (……………..)
d. Tavanı alçak olan bu ofiste çalışmak istemiyormuş. (……………….)
e. Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu. (………….)
f. Kendisi kaliteli bir markanın ürünlerini tercih etmiş. (………………..)
g. Babam özellikle yakın akrabalarına çok özen gösterir. (………………)

2. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcükleri genel ve özel anlam bakımından inceleyiniz.
a. Dedem mahalledeki köpeği sahiplenmiş ve ona yuva yapmış. (……………………)
b. Kalem, yazar ve şairlerin vazgeçilmez silahıdır. (…………………)
c. Bilgisayar yılların birikimiyle bugünkü hâli almıştır. (……………………)
d. Kıyıda oturan çocuk, bizim sorularımızı cevaplamadı. (…………………….)
e. Çiçek, kadınların ruhuna dokunan ince bir nüanstır. (……………………….)
f. Günümüzde köy demek, rahat ve huzur demektir. (…………………….)
g. Dün gece yediğimiz baklava bana epey dokunmuş. (……………………..)

3. Aşağıdaki sözcükleri somut ve soyut anlam bakımından inceleyiniz.
Hayal

Ses

Tuval

Koku

Telefon

Rüzgâr

Ekşi

İyilik

Mutluluk

Akıl

Hüzün

Sevgi
13
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SÖZCÜKTE ANLAM

TEST

SOMUT/SOYUT - NİCEL/NİTEL - GENEL/ÖZEL ANLAM

04

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmıştır?
A) Üşür bir deniz kabuğu belki
Ve masum bir kızı anımsar
B) Bir yazdı uzak Gürcistan’da
Kıyısında kartal dağların
C) Gövdemden sızan sular gibi
Akıp gitti bir şirin yaz daha
D) Yakın insanlar gibi davrandı bana
Sevgisini sunacağı esnada

2. Halk arasında kan yapıcı denince (I)aklımıza ilk gelen gıda pekmezdir. Dut, (II)üzüm, harnup olmak
üzere farklı çeşitleri olan pekmez gerçekten de kan yapma ve (III)enerji verme konusunda oldukça başarılıdır. Bu nedenle kahvaltı (IV)sofralarımızdan eksik etmememiz veya günde en az bir yemek kaşığı
tüketmemiz faydamıza olacaktır.
Bu metinde numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangileri somut anlamda kullanılmamıştır?
A) I ve II.		

3.

B) I ve III.		

C) II ve IV.

D) III ve IV.

I. Ülke
II. İl
III. Kıta
IV. İlçe
V. Bölge

Numaralanmış sözcükler genelden özele doğru sıralanırsa baştan üçüncü hangisi olur?
A) II.		

B) III.		

C) IV.

D) V.

4. (I) Kardeşimle birlikte evimize yakın olan meşhur sahile gittik. (II) Suyun derin olup olmadığı konusunda çok bilgimiz yoktu. (III) Hazırlığımızı yaptıktan sonra uzun olan sahilde öncelikle bir iki tur attık. (IV)
Daha sonra gelip şezlonga uzanıp kendimi alamadığım yüksek hayallere doğru daldım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nitel anlamda kullanılmıştır?
A) I.

		

B) II.

C) III.
14

D) IV.

Türkçe
İKİLEMELER - DEYİMLER - ATASÖZLERİ

K.A.

Deyimler: Bir olayı ya da durumu daha kısa, öz ve etkileyici bir şekilde anlatmak için kullanılan ve genellikle mecaz anlamda olup en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan söz öbekleridir.
Örnek:
œ Kapıyı göstermek

œ El üstünde tutmak
œ Gözüne kestirmek

œ Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerde kullanılan sözcükler yerine eş anlamlıları dahi kullanılamaz.
Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.
œ Sözcük grubu ya da cümle hâlinde bulunan deyimler vardır. (ateş pahası, eli açık, ayıkla pirincin taşını vb.)
œ Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Fakat çok az da olsa bazıları gerçek anlamlıdır. (Küplere binmek –
Çok sinirlenmek, Ayağının tozuyla – Gelir gelmez)
Atasözleri: Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren sözlerdir.
Örnek:
œ Ak akçe kara gün içindir.

œ Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

œ Sakla samanı, gelir zamanı.

œ Atasözleri, kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerinde kullanılan bir sözcüğün kendisi de sırası da değiştirilemez.
œ Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, atasözleri halkın ortak malıdır.

œ Birçoğu mecaz anlamlıdır, az da olsa gerçek anlamlı atasözleri vardır.
İkileme: Anlamı güçlendirmek, pekiştirmek ve anlatımı daha etkili kılmak için farklı yollarla oluşturulan
sözcük gruplarıdır. İkilemelerin oluşum şekilleri aşağıdaki gibidir:
œ Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler: Yavaş yavaş, adım adım, ılık ılık…

œ Karşıt anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: Er geç, enine boyuna, gide gele…
œ Eş anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: Köşe bucak, laf söz, sağlık sıhhat …
œ Yakın anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: Yer yurt, üst baş, sağ salim …

œ Biri anlamlı, diğeri anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler: Çoluk çocuk, sıkı fıkı…
œ Her ikisi de anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler: Abuk subuk, apar topar…
œ Yansıma kelimelerle oluşan sözcükler: Tıkır tıkır, şırıl şırıl, çıtır çıtır…

ÖRNEK SORU
Yaptığı bu hata, bardağı taşıran damla oldu. Ben de bundan böyle ona güven kalmadı. Dolayısıyla
onunla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Bana bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum.

Bu parçadaki altı çizili deyimin karşıladığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sabır tüketen aşırı davranış veya durum

B) Çok sinirlendirmek

C) Sabrını sonuna kadar kullanmak		

D) Sinirine hâkim olamamak

ÇÖZÜM:
Parçada verilen altı çizili deyimin anlamı “Sabır tüketen aşırı davranış veya durum” olduğundan doğru
cevap A seçeneğidir.
15
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SÖZCÜKTE ANLAM
ETKİNLİKLER

1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimleri bulun ve altını çizin.
œ Benzine bu akşam da 20 kuruş zam gelmiş.
œ Yeni okuluna uyum sağlamakta zorlanmadı.
œ Lütfen öyle söylemeyin, beni mahcup ediyorsunuz.
œ Dedem herkese nasihat ediyor, sen de iyi dinle.
œ Suçunun ortaya çıkacağını fark edince, sözü çevirip bana getirdi.

2. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemeleri bulun ve oluşum şekillerini karşılarına yazın.
Herkes gibi biz de gümbür gümbür geliyoruz. (………………………………………….)
Kardeşim abur cubur isteyince ağlardı. (………………………………………………)
Ufak tefek sorunları dert etme sen. (……………………………………………………..)
İnsanlar acı tatlı günleri ile bugünlere gelir. (……………………………………………..)
Ofiste kural kaide bilmeyenlere yer yok. (…………………………………………………….)
Açık açık konuşmak gerekirse sen haksızsın. (……………………………………………….)
İnsanlardaki mal mülk sevdasını anlayamıyorum. (…………………………………….)

3. Aşağıda verilen atasözleri ve açıklamaları eşleştiriniz.
a. Kimi iş, konu, olay ya da durumlar pek çok tartışma, çekişme ve
mücadeleden sonra aydınlığa kavuşur. Hemen herkes niyetini açığa vurur, fikrini söyler, söylenmedik bir şey kalmaz, sonunda mesele çözülür ve iş yoluna girer.
I. Fazla mal göz çıkarmaz.
II. Çivi çıkar ama izi kalır.
III. Su akmayınca durulmaz.

b. Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım, yine de o kötülüğün bir hatırası kalır. Bunun için kimseyi incitmemeye, kırmamaya gayret edelim. Çünkü gönül yarası kapansa
da unutulmaz.
c. O an için ihtiyaç duyulmayan mal ne kadar ve ne türden olursa
olsun elden çıkarılmamalıdır. Hiç umulmadık bir günde ona gerek
duyulabilir. Ayrıca malın çok olmasının kimseye bir zararı da yoktur.

I…………

II…………
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III………..

K.A.

SÖZCÜKTE ANLAM
İKİLEMELER - DEYİMLER - ATASÖZLERİ

TEST

05

1. œ Bir işle boşuna uğraşmak
œ Yaptığı kötülük karşılıksız kalmamak, cezasını çekmek
œ İsteğinin yapılamayacağı, ilgisiz bir yere başvurmak

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?
A) Yarın her şey ortaya çıkacak, bunlar yanına kalmayacak.
B) Gönül kırdıktan sonra, sevgi saygıdan bahsetmek havanda su dövmektir.
C) Okula gelen yeni müdür, işleri rayına sokmaya çalışıyor.
D) Yanlış kapı çaldınız; bu konuyu Serhat Bey ile konuşacaksınız.

2. Kişi, bir olayın sonuçlanması için elinden gelen gayreti göstermelidir. Sabırla, inançla, pes etmeden
dayanabildiği kadar dayanmalıdır. Bu yolda işimizi gerçekleştirmek için de anlaştığımız dostlarımız,
kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olabilir. Ne pahasına olursa olsun onları yarı yolda bırakmamak gerekir.
Genellikle bir işi yapmak isteyip anlaşan kişilerin aldıkları kararı değiştirme ihtimalini engellemek için
atalarımız şu sözü söylemiştir: ----Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Akıl, akıldan üstündür.			

B) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

C) Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar.		

D) Ev alma, komşu al.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Bu kadar mal mülk edinmek neye yarar ki?
B) Çocuk köşe bucak benden kaçıyor, sebebini bilmiyorum.
C) Mutlu mesut olmak için aile saadetini muhafaza et.
D) Annesine gösterdiği ilgi alaka beni çok mutlu etti.

4. Kimseyi yerinden etmek gibi bir derdim yok. Ama benim hakkım da zayi olmasın. Sadece bu konuda
bana yardımcı olmanızı istiyorum. Kimse mağdur olmasın, bu şekilde de zaman öldürmüş olmayalım.
Bu metindeki altı çizili deyimlerin cümleye kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Yerini kaybetmesine yol açmak – Zaman kaybetmek
B) Evinden çıkarmak – Zamanı kaybetmek
C) Evinden çıkarmak – Boş şeylerle vakit geçirmek
D) Yerini kaybetmesine yol açmak – Boş şeylerle vakit geçirmek
17
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CÜMLEDE ANLAM
ÖZNEL/NESNEL ANLATIM - DOĞRUDAN / DOLAYLI ANLATIM

ÖZNEL ANLATIM
œ Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı yargılardır.
œ Kanıtlanamayan yargılardır.
œ Kişiden kişiye değişen yargılardır.
Örnek: Yazarın son kitabını çok beğendim.
Sakarya çok güzel bir şehirdir.
NESNEL ANLATIM
œ Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmayan yargılardır.
œ Herkes tarafından kabul gören yargılardır.
œ Kanıtlanabilir yargılardır.
Örnek: Yazarın son kitabı 156 sayfadır.
Sakarya Marmara Bölgesi’nde bulunan bir şehirdir.
DOĞRUDAN ANLATIM: Başka birine ait bir sözü hiç değiştirmeden aktarmaya doğrudan anlatım denir.
Örnek: Yazarın derin kaygılarını dile getirmesi gerekir, demiş eleştirmen Sadi Işık.
Yunus Emre “İlim, kendin bilmektir.” sözüyle ne güzel ders verir.
DOLAYLI ANLATIM: Başka birine ait bir sözü kendi ifadelerimizle aktarmaya dolaylı anlatım denir.
Örnek: Sanat yönetmenimiz, hazırlıkların bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.
Salgından sonra turizmin daha çok canlanacağını belirtti.
ÖRNEK SORU
I. Yarınki sınavda da çok başarılı olacağını söyledi. (Dolaylı anlatım)
II. Ünlü futbolcu dün gece çok etkileyici bir oyun sergilemedi. (Öznel anlatım)
III. Çile, Necip fazıl Kısakürek’in değerli şiirlerinin yer aldığı bir eserdir. (Nesnel anlatım)
IV. Öğretmenine sürekli saygısızlık ediyorsun, diyerek beni suçladı. (Doğrudan anlatım)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yay ayraç içinde verilen anlatım özelliğinde yanlışlık
yapılmıştır?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
I, II ve IV. cümlelerin yay ayraç içinde verilen anlatım özellikleri doğrudur. Fakat III. cümlede yay ayraç
içindeki özellikte hata yapılmıştır. Çünkü cümledeki “değerli şiirler” ifadesi ile kişisel bir düşünce iletilmiştir. Bundan dolayı cümle öznel bir yargı bildirmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.
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Türkçe

K.A.

ETKİNLİKLER
1. Aşağıdaki cümlelerden kişisel görüş bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.
Türkiye’de on iki tane haber kanalı bulunmaktadır.
Bu bahçede çok güzel piknik yapılır.
Melek yüzlü genç bir kızla sohbet ettik.
İngiltere’de kişi başına düşen araç sayısı, ülkemizden azdır.
Etkileyici bir dile sahip olduğu için kitabı iyi satıldı.
İstanbul, 1453 yılında zor bir mücadele ile alındı.

2. Aşağıdaki cümleleri kanıtlanabilirlik açısından (öznel / nesnel) değerlendiriniz.
Şirketin araç filosu yenilendi. (………………)
Uludağ’da üç dağcı kayboldu. (………………)
Çok ilginç kararların alındığı toplantı bitti. (……………)
Salondaki yakışıklı çocukları tanıyor musun? (……………….)
Okulun en sevilen öğrencisi hep Tahir olmuştur. (………………)
Yeşil gözlü kız bana baktı ve gitti. (……………..)
Sınavımız yarın saat 09.30’da başlayacak. (……………..)
Sakarya en çok merak edilen şehirdir. (…………….)
Bakırköy İstanbul’un güzel ilçelerinden biridir. (………………)
Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. (……………….)
Basketbol, futbola göre daha az kişiyle oynanır. (…………………)
Yorgun ruhlara hitap etmek istedi. (………………)

3. Aşağıdaki cümleleri doğrudan-dolaylı anlatım bakımından inceleyiniz ve ilgili kutucuğa
“√” işareti koyunuz.
Cümle

Doğrudan Anlatım Dolaylı Anlatım

Annem eve gelip derhal üstümü değiştirmemi söyledi.
Sabahları aç karna bu ilacı iç, diyerek beni uğurladı.
Satış rakamlarını artırmak gerektiğini ifade etti.
Öğretmenin ödevlerini zamanında yapmadığını belirtti.
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CÜMLEDE ANLAM

TEST

ÖZNEL/NESNEL ANLATIM - DOĞRUDAN DOLAYLI ANLATIM

06

1. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla oluşturulur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım yoktur?
A) İnsanların geneli sanata ve sanatçıya oldukça saygı duymaktadır.
B) Yazar etkileyici bir dille oluşturduğu eserinin tanıtımını yapıyor.
C) Kitap okumak insanları rahatlatır, gülümsetir ve mutlu kılar.
D) Annem manavdan elma, armut, kabak ve patlıcan almış.

2. (I) Beyin pili tedavisinde hastaya ilk olarak beyin MR'ı çekilir. (II) Hastanın bulgularına göre belirlenmiş
olan beyin pilinin koyulacağı hedef MR üzerinde belirlenir. (III) Ameliyat sabahı lokal anestezi ile hastanın kafasına çerçeve yerleştirilip beyin tomografisi çekilir. (IV) Beyin tomografisi ile MR görüntüsü
birleştirilerek hedefin koordinatları rahat bir şekilde düzenlenir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım yoktur?
A) II.		

3.

B) III.		

C) IV.

D) V.

I. Ramazan Bayramı’nda sizi ve ailenizi ziyaret etmek istiyorum.
II. Taraftarlar stada alınınca tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.
III. Günlük en az 1,5 litre su içmelisiniz, diyen doktoru şimdi anlıyorum.
IV. Yeni yılla birlikte maaşlarınızda iyileştirme olacağını ifade etti.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde doğrudan anlatım söz konusudur?
A) I.		

4. •
•

B) II.		

C) III.

D) IV.

Kişisel duygu ve düşünceler yansıtılır.
Kanıtlanabilir yargılar değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlatım bakımından özellikleri verilen türde değildir?
A) 20. yüzyılın başlarında Türkiye’de doğmuş olmasına rağmen hayatının 20 yılını Amerika’da geçirmiştir.
B) Öğrencileri arasında günümüzün zeki ve bilgili insanları arasında gösterilen İlber Ortaylı vardır.
C) Dünyaca ünlü profesör ve bilim adamı kimliğinin yanı sıra son derece pozitif ve hayat dolu bir insandır.
D) Chicago gibi dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesinde görev alan İnalcık, İngiltere’ye giderek adını tüm dünyaya duyuran kitabını yayımlamıştır.
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CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ
(NEDEN / AMAÇ / KOŞUL - SONUÇ)

K.A.

NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ: Bir yargının hangi nedenle gerçekleştiğini veya gerçekleşmediğini bildiren
cümlelere neden - sonuç cümlesi denir. Genellikle “-den, -diğinden” gibi ekler ya da “için, diye, ile” gibi sözcüklerle oluşturulur. Bu cümleler, yükleme sorulan “Niçin?” ya da “Neden?” sorularına cevap verir.
Örnek: Ders çalıştığı için başarılı oldu.
Görevini yaptığın için teşekkür ederim.
Soğuk havada dışarı çıktığından hasta oldu.
Size değer veriyorum çünkü sizi seviyorum.
AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ: Bir yargının hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini gösteren cümlelere
amaç - sonuç cümlesi denir. Amaç – sonuç ilgisi “-mek için, -mek üzere, diye, ile” gibi sözcükler ve eklerle
sağlanabilir.
Örnek: Ekmek almak için fırına gitti.
Başarılı olsun diye birçok kitap aldık.
Dil öğrenmek üzere İngiltere’ye gitti.
Amaç - sonuç ve neden - sonuç cümleleri genellikle karıştırılmaktadır. Neden-sonuç cümlelerinde neden ve sonuç kısımları gerçekleşmiştir ancak amaç-sonuç cümlelerinde ise sonuç gerçekleşirken amaç kısmı gerçekleşmemiş yani hayata geçmemiştir.
Örnek: Hasta olduğu için doktora gitti. (Neden-sonuç cümlesidir ve “neden” kısmı da “sonuç” kısmı da
gerçekleşmiştir.)
Hasta olmamak için iyi besleniyor. (Amaç-sonuç cümlesidir ve “amaç” kısmı gerçekleşmemiştir.)
KOŞUL – SONUÇ CÜMLESİ: Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun
gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelerdir. Koşul-sonuç ilgisini kuran asıl ek “-se, -sa“dır. Ancak bu ek dışında iki yargı arasında “-ince, -dikçe, -dığında, mi, ama, yoksa, ancak, üzere, yeter ki” ile de
şart anlamı kurulabildiğini unutmamak gerekir.
Örnek: Ders çalışırsan başarılı olursun.
Kitap okudun mu diksiyonun düzelir.
Görevleri yaptıkça terfi atlayabilirsin.
Ezan okununca yemek yiyebilirsin.
ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlam özelliği doğru değildir?
A) Maçta sakatlandığı için uzun süre yürüyemeyecek. (Neden-sonuç)
B) Rahat edeyim diye parka yürüyüşe çıktım. (Amaç-sonuç)
C) Son taksiti de ödedin mi borcun kalmayacak bize. (Koşul-sonuç)
D) Para yatırmak üzere bankaya doğru gidiyor. (Neden-sonuç)
ÇÖZÜM:
A, B ve C seçeneklerinin anlam özelliği yay ayraç içinde doğru verilmiştir. Fakat D seçeneğinde “para
yatırmak üzere” amaç, “bankaya doğru gidiyor” ise sonuç olduğu için yay ayraç içinde “amaç – sonuç”
yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.
21

7

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ (NEDEN / AMAÇ / KOŞUL - SONUÇ)

1. Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç ilişkisi yönünden değerlendiriniz.
Şehirde ulaşım aksamasın diye belediye ekipleri çalışıyor. (………………………)
Çocukluk anılarım hatıra geldikçe beni bir ağlama tutuyor. (……………………..)
Hayvanları otlatmak gayesiyle yaylalara çıktık. (……………………..)
Bu soruyu çözebilmek için farklı bir yol denemelisin. (……………………..)
Sonbahara girdiğimizden dolayı yapraklar sararmaya başladı. (…………………)
Sınav sonuçlarını öğrenebilmen için sitemizi takip et. (……………………..)
Kardeşim elindeki tabakları düşürünce annem tarafından azarlandı. (………………..)

2. Cümlelerdeki anlam ilişkilerine göre boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
A. NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ
B. AMAÇ SONUÇ CÜMLESİ
C. KOŞUL – SONUÇ CÜMLESİ
Kardeşim başarılı olduğu için çok mutlu olduk.
Okulu kazanmak istiyorsan çok çalışmalısın.
Hijyenik olmak için elinden geleni yapıyor.
Bebeği rahatlasın diye güzel bir yatak hazırlamış.
Enfes lezzetlere ulaştığın takdirde doğru yerdesin demektir.
Kamp yapmayı seviyorum çünkü yalnızlığı istiyorum.

3. Aşağıdaki cümlelerde sebep-sonuç anlamı taşıyanları “+”, taşımayanları ise “-“ şeklinde
işaretleyiniz.
İşe geç gittiği için patronu tarafından azarlanmış.
Kalın giyinmediğinden hasta olmuş yavrucak.
Ders çalışmak için kardeşinin odasını kullanıyor.
Sizlere çok değer veriyor çünkü siz de annesinden izler var.
Kitapçığını yanlış kodlayınca sınavı iptal edildi.
Bugün bize gelirsen seninle hoş vakit geçirebiliriz.
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CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ
(NEDEN / AMAÇ / KOŞUL - SONUÇ)

1. (I) Cumhuriyet dönemi Türk şairleri arasında bilinen en önemli isimlerden biri de Yahya Kemal Beyatlı’dır. (II) Kaleme aldığı şiirlerinin etkisinden dolayı kendi dönemini etkilemeyi başarmış, aynı zamanda geleceğe ışık tutmuş ve edebî alanda büyük başarılara imza atmış bir isimdir. (III) Şiirin en karmaşık akımları barındırdığı dönemde mükemmel eserler ortaya koyan Yahya Kemal Beyatlı, bugün
binlerce kişi tarafından okunmasını öngörü becerisine borçludur. (IV) Onun şiirleri yalnızca kendi dönemine hapsolup kalmamış, asırlar sonrasına da taşınmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) IV.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusu değildir?
A) İstediğin yere seninle gelirim ama bana her şeyi anlatacaksın.
B) Beşiktaş bu maçı kazanırsa şampiyonluk adına önemli bir adım atmış olacak.
C) Sınavdan iyi bir sonuç çıkmayınca babası ona istediği telefonu almamış.
D) Yaz geldiği takdirde tatil beldesi olan Bodrum’un nüfusu ikiye hatta üçe katlanır.

3. - - - - bu güneşli pazar gününü beraber geçirdik.
Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle başlaması gerekir?
A) Kardeşim rahatlasın diye
B) Morali bozuk olduğundan
C) Babasına değer verdiğinden
D) Annemi çok sevdiğim için

4.

I. Onu görebileyim diye sessizce odasına girdim.
II. Ünlü şair şiirlerini seslendirmek üzere stüdyoya girdi.
III. Bilgisayarında yer açmadığın takdirde bu uyarıyı sürekli alırsın.
IV. Başkalarını kıskandığı için hiçbir zaman başarılı olamıyor.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.
B) İkinci cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
C) Üçüncü cümlede koşul-sonuç ilişkisi vardır.
D) Dördüncü cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.
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CÜMLEDE ANLAM
CÜMLE OLUŞTURMA - CÜMLE TAMAMLAMA

Cümle Oluşturma: Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir isteği tam olarak anlatmak için bir araya getirilmiş söz veya sözcük topluluğuna cümle denir. Bir araya getirilen bu sözcükler ya da sözcük grupları rastgele değil, mantık akışına göre kurallı bir şekilde dizilir ve cümle oluşturulur. Bu konuyla ilgili sorularda
sözcük ya da sözcük grupları karışık bir şekilde verilen bir cümlenin kurallı ve anlamlı bir hâle getirilmesi
istenmektedir. Cümleyi oluşturduğumuz zaman yargı bildiren sözcük ya da sözcük grubunu sona getirmemiz gerekir ki kurallı ve anlamlı bir cümle elde etmiş olalım.
Cümle Tamamlama: Cümlede boş bırakılan yerlerin anlam akışına göre tamamlanmasıdır. Bu tarz sorularda boş bırakılan yere ya da yerlere anlamı en iyi tamamlayan, söz dizimi kurallarına uygun ve çekimi
cümleye en uygun sözcükleri bulmamız istenir.
ÖRNEK SORU

I. iyi
II. affetmek
III. intikamıdır
IV. ve unutmak
V. insanların

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) II – IV – III – I – V
B) I – V – III – II – IV
C) II – IV – I – V – III
D) I – V – II – IV – III
ÇÖZÜM:
Numaralanmış sözcükler anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralandığında “Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.” cümlesi oluşacaktır. Dolayısıyla doğru sıralama II – IV – I – V – III şeklinde olacaktır.
Doğru cevabımız C seçeneğidir.
ETKİNLİK

1.

başarısı

düşünmeden

eğitime

gemiye

cezasız

yoksun

Aşağıdaki cümlelerde bazı kısımlar boş bırakılmıştır. Boşlukları cümlenin anlamına göre
yukarıdaki ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz.
1. Ahlak ve erdemden .............. kimse, bir çuval çamurdan daha değersizdir.
2. Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği .............. bağlıdır.
3. Cesareti olmayan adamın .............. olmaz.
4. .............. konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
5. Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların .............. kalmasıdır.
6. Hedefi olmayan .............. hiçbir rüzgâr yardım etmez.
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2. Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.
şeyin – küçüktür – her – başlangıcı
……………………………………………………………………………………………………
zengin – hiçbir – kadar – değildir – miras – doğruluk
……………………………………………………………………………………………………
olan – iki – eşit – ziyandadır – günü
……………………………………………………………………………………………………
kalbi – karnı – çok – açlara – açlardan – acırım
……………………………………………………………………………………………………
parasızlıktan – çökerler – milletler – değil – ahlaksızlıktan
……………………………………………………………………………………………………
doğaya – sanat – insandır – eklenmiş
……………………………………………………………………………………………………
dil – her – açan – tatlı – kapıyı – anahtardır – sihirli – bir
……………………………………………………………………………………………………

3. Aşağıdaki dizeleri anlamlı ve kurallı cümleler hâline getirin.
Çöplükte bir aç martı

Dünyanın bu hâline şaşırmıyoruz

Beyazı kirlenmiş

Sevgiden yoksun bir hâle büründüğümüz için

Dargın bakışlı bir çocuk gibi

İnsanların durumunu anlamıyoruz

Bana bakıyordu.

Kendi derdimizden ötürü.

...........................................................

...........................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

4. Aşağıda verilen cümleleri anlamca doğru bir şekilde birleştirerek yazın.
Şerbetçi otu kendirgiller ailesine mensup bir bitkidir.
Maya otu, Ömer otu, haşişet-ül-dinar gibi isimlerle bilinir şerbetçi otu.
Şerbetçi otunun birçok faydası vardır.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. 		 I. kaçmak değil
II. yenmektir
III. yaşamanın amacı
IV. hoşa gitmeyen şeyleri
V. hoşa gitmeyen şeylerden

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda
hangisi baştan üçüncü olur?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) V.

2. œ Nane, etkili aroması ve harika kokusu ile girdiği her gıdada baskın karakter olarak kendini gösterir.
œ Nane; sofralarımızın vazgeçilmezi, yeşil salatalarımızın en etkili malzemesidir.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkili aroması ve harika kokusu ile girdiği her gıdada baskın karakter olarak kendini gösteren nane;
sofralarımızın vazgeçilmezi, en etkili malzemesidir.
B) Sofralarımızın vazgeçilmezi, yeşil salatalarımızın en etkili malzemesi olan nane; etkili aroması ile
girdiği her gıdada baskın karakter olarak kendini gösterir.
C) Etkili aroması ve harika kokusu ile girdiği her gıdada baskın karakter olarak kendini gösteren nane;
sofralarımızın vazgeçilmezi, yeşil salatalarımızın en etkili malzemesidir.
D) Sofralarımızın vazgeçilmezi, yeşil salatalarımızın en etkili malzemesi olan nane; harika kokusu ile
girdiği her gıdada baskın karakter olarak kendini gösterir.

3. ---- dikkatli olup da dostlarımızın yalnızca bize uyan yanlarıyla ---- ve geri kalan yanlarıyla uğraşmasak
dostluklar daha dayanıklı ve daha sürekli olurdu.
Bu cümledeki boş yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilemez?
A) Kararında – meşgul olsak

B) Gereğince – ilgi göstersek

C) Özenle - ağırlasak		

D) Yeterince – ilgilensek

4. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.

Bu dizelerin anlamlı ve kurallı cümle hâline getirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seninle iplik iplik bir yağmur başlıyor, yüreğime şiirden bir güzellik doğuyor.
B) Seninle iplik iplik bir yağmur başlıyor, yüreğime şiirden doğuyor bir güzellik.
C) Yüreğime şiirden bir güzellik doğuyor, seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik.
D) Yüreğime şiirden doğuyor bir güzellik, seninle iplik iplik bir yağmur başlıyor.
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CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU - CÜMLENİN
İFADE ETTİĞİ ANLAM

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi: Bir olay veya kişiyle ilgili değişik sebeplerden dolayı önceden edindiğimiz olumlu veya olumsuz yargılardır.
Örnek: Sınava girerse muhakkak başarılı olacaktır.
Ne yaparsa yapsın işe giremez.
Öneri (Teklif) Cümlesi: Bir konu, olay, durum ya da kişi eksik ve yanlış görülen bir konuyla ilgili görüş bildiren, tavsiyeler verilen cümlelerdir.
Örnek: Bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha çok su içmelisin.
Yeni iş başvuruları yapman daha iyi olacak.
Olasılık Cümlesi: Bir olay ya da durumun olup olmayacağı kesin olarak bilinmez. Bu tür cümlelerde “galiba, belki, sanırım, herhâlde, olabilir…” gibi ifadeler kullanılır.
Örnek: Öğretmen ders işlemeyebilir.
Galiba o da benim gibi düşünüyor.
Varsayım Cümlesi: Gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş, gerçekleşmiş bir olayı da gerçekleşmemiş olarak anlatan cümlelerdir. “Diyelim ki, tut ki, farz et ki…” gibi ifadelerle yapılır.
Örnek: İstediğin mesleği yaptığını düşünelim.
Tut ki sınavı kazandın, ne yaparsın?
Tasarı Cümlesi: Yapılması planlanan düşüncelerin dile getirildiği cümlelerdir.
Örnek: Seneye yeni bir şube açmayı planlıyoruz.
Yeni filmimde bu konuyu işlemeyi düşünüyorum.
Küçümseme Cümlesi: Bir kişi veya durumu beğenmeme, küçük görme anlamı taşıyan cümlelerdir.
Örnek: Okuyacak da adam olacak bu çocuk da.
Bu kadroyla üst lige çıkacakmış.
Azımsama Cümlesi: Herhangi bir şeyin miktar bakımından yeterli bulunmadığı anlarda kurulan cümlelerdir.
Örnek: Bu para karnımı bile doyurmaz.
Bir senedir çalışıyorsun, aldığın puan bu mu?
Yakınma Cümlesi: Olumsuz bir durumdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği cümlelerdir. Başka birinden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine değil, başkasına iletilir. Eğer rahatsızlık direkt olarak kişinin kendisine ifade edilirse “sitem” cümlesi olur.
Örnek: O günden beri beni hiç sormadı. (Yakınma)
O günden beri beni hiç sormadın. (Sitem)
Oğlunuz hiç kitap okumuyor. (Yakınma)
Beni çok ihmal ettiniz. (Sitem)
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Uyarı Cümlesi: Herhangi bir olay ya da durum ile ilgili hatırlatmaların yapıldığı cümlelerdir.
Örnek: Kardeşini dinlemeden yargılama. // Konuyu tekrar etmeden soru çözmeyin.
Beğenme Cümlesi: Bir durum ya da varlık hakkında olumlu ve güzel düşünceler içeren cümlelerdir.
Örnek: Dün geceki film çok hoşuma gitti.
Hayıflanma Cümlesi: Bir kişinin herhangi bir olaydan ya da yapmadığı bir şeyden dolayı duyduğu üzüntülerin dile getirildiği cümlelerdir.
Örnek: Yola çıkmadan önce keşke yeterince dinlenseydim.
Keşke imkânım varken onu görmeye gitseydim.
Tahmin Cümlesi: Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden
kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir.
Örnek: Yüzü gülüyor, sınavı iyi geçmiş olmalı.
Çok trafik var, kaza olabilir ileride.
Pişmanlık Cümlesi: Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir.
Örnek: Keşke kardeşime çok kırıcı davranmasaydım.
Onu buraya çağırmak büyük bir hataydı.
Özlem (Hasret) Cümlesi: Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi
görme isteğini dile getiren cümlelerdir.
Örnek: Gurbet eldeyim, ülkem burnumda tütüyor.
Şaşırma Cümlesi: Beklenmeyen bir durum ya da olay karşısında ne yapacağını bilememe sonucu ifade
edilen cümlelerdir.
Örnek: Ne, demek sen de bu şirkette çalışıyorsun!
Sevinç Cümlesi: Olmasını istediğimiz bir durum ya da olay karşısında duyulan sevinci dile getiren cümlelerdir.
Örnek: Yaşasın, sonunda oyun oynayabileceğim!
Tanım Cümlesi: Bir kavramın, düşüncenin ya da varlığın ne olduğunu belirten cümlelerdir. “….. nedir?”
sorusu yöneltildiğinde cevap almak mümkündür.
Örnek: Demir, doğada serbest halde bulunmayan bir metaldir.
Adaçayı, oldukça faydalı ve çok tüketilen bir bitkidir.
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ÖRNEK SORU
I. Sürekli konuşmandan usandım artık. (Sitem)
II. Üniversite sınavında birinci olacakmış. (Azımsama)
III. Kanalımızda yayınlanacak olan bu dizi tutacak. (Ön yargı)
IV. Köpeğini bulan çocuğun ağzı kulaklarına varıyordu. (Sevinç)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) I.			

B) II.		

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
I, III ve IV. cümlelerin yay ayraç içinde verilen özellikleri doğrudur. Fakat II. cümlede azımsama değil,
küçümseme anlamı olduğu için yay ayraç içine yazılan anlam özelliği yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir.

ETKİNLİK

1. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini yay ayraç içine yazın.
Patlıcangiller familyasına bağlı olan datura, bir yıllık otsu bir bitkidir. (……………)
Çarşının ortasında liseden arkadaşımla karşılaşmayayım mı? (……………)
Bu çocuk bu sene de sınıfta kalır. (……………)
Diyelim ki atandın ve öğretmenliğe başladın. (……………)
Yazın nerede olursanız olun güneş kremi kullanın. (……………)
Amcam arıyor, otogara gelmiş olmalılar. (……………)
Belki biz de bu yemeği yemek isteyecektik. (……………)
Bu kadar parayla kimin ihtiyaçlarını karşılayayım ben? (……………)
Bir anda babamı görünce ağzım açık kaldı. (……………)
Okul olarak bu seneki fuarlara katılmayı planlıyoruz. (……………)
Ders çalıştıktan sonra yürüyüş yapman sana iyi gelir. (……………)
Bu olaydan sonra bizimle konuşmayabilir. (……………)
Tut ki bu yazı istediğin yerde geçirdin. (……………)
Onu da davet etmememiz çok büyük yanlış oldu. (……………)
Neden beni de çağırmadınız dün akşam? (……………)
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I. Diyelim ki sevdiğin seni terk etti.
II. Tepkini merak ediyor musun?
III. Ya da seni hiç bırakmadığını düşün
IV. Gerçekten mutlu olur muydun?

Numaralanmış dizelerin hangilerinde “varsayım” söz konusudur?
A) I ve II.		

B) I ve III.		

C) II ve IV.

D) III ve IV.

2. œ Yakınma
œ Üzüntü
œ Pişmanlık
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duygulardan herhangi biri ifade edilmemiştir?
A) Konu tekrarı yapmadan sınava girmemeliydim.
B) Zavallı kadını görünce yüreği burkuluyor insanın.
C) Uzun zamandır yalnız kalıyor ama hâlâ dağınık.
D) Bizi hiç düşünmeden kararlar aldınız hakkımızda.

3. (I) Amok hastalığı, özellikle Orta Asya'da ve Malezya'da daha yaygın şekilde görülen bir tür psikiyatrik
hastalıktır. (II) Bugüne kadar tespit edilmiş olan psikiyatrik hastalıklara oranla çok daha nadir olarak
görülen bu hastalık, kişilerde saldırganlığa neden olur ve ölüme neden olabilecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla
doğru verilmiştir?
A) Tanım – İhtimal		

B) Tanım – Tahmin

C) Üzüntü – İhtimal		

D) Tanım – Üzüntü

4. Beğeni, bir durum ya da varlık hakkında olumlu ve güzel düşünceler içeren cümlelerdir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğeni” söz konusu değildir?
A) Kardeşimin yaptığı karışık tost çok güzel olmuş.
B) Dün gece giydiğin elbise sana çok yakışmıştı.
C) Sınavı kazanınca ayakları yerden kesildi.
D) Karadeniz’in manzarası ve yeşili beni büyüledi.
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GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ: Konuşmalarımızda ya da yazılarımızda bir düşüncenin yönünü değiştirmeye yarayan ifadelerdir. Olumlu bir düşüncenin olumsuza, olumsuz bir düşüncenin de olumlu bir düşünceye geçişi ifade edilir. Dilimizde geçiş ve bağlantı ifadeleri ya da düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler olarak bilinenler şunlardır: ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, hâlbuki, buna rağmen,
yine de...
Örnek: Ders çalışıyorum ama başarılı olamıyorum.
Seni de düşündük lakin sonra aramayı unuttuk.
Sınavı geçemedi hâlbuki çok çalışmıştı.
Gelmesini bekledik yine de gelmedi.
ÖRTÜLÜ ANLAM: Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı
ifadelerden çıkarılabilen anlamdır. Daha çok “de” bağlacı ile bu anlamın kurulduğu görülmektedir. Bunun
yanında karşılaştırma ve aşamalı durum bildiren cümlelerde de örtülü anlama rastlarız.
Örnek: Bahar da maça gitmiş. (Bahar dışında da maça gidenler olmuştur.)
Kardeşim yine kaza yaptı. (Kardeşi daha önce de kaza yapmış.)
Suzan’la ilk kez bu konuyu konuştuk. (Bu konuyu Suzan’la daha önce konuşmamış.)
KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ: En az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen ya da birbirinden ayrılan yönleriyle kıyaslama yaptığımız cümlelerdir. Genellikle “daha, gibi, göre, fazla, kadar, çok, en” gibi sözcüklerinin yanı sıra “-den, ki(n)den” gibi eklerden yararlanılır.
Örnek: Yeni diziler eski diziler kadar güzel değil.
Senin kadar hızlı bir futbolcu görmedim.
Dün yediğimiz tatlı daha lezzetliydi.
ÖRNEK SORU
I. Sınavı kazanan tek kız öğrencimizdir kendisi.
II. Arabamı yalnızca sana ödünç verebilirim.
III. Artık okulda Turan’la görüşmek istemiyorum.
IV. Teknoloji insanların hayatını kolaylaştırıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde örtülü anlam söz konusu değildir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM:
Numaralanmış cümleleri incelediğimizde I. cümlede “Sınavı kazanan başka kız öğrenci yoktur.”, II. cümlede “Arabamı senin dışında kimseye ödünç vermem.”, III. cümlede ise “Daha önce okulda Turan’la görüşüyordum.” örtülü anlamlarına ulaşmamız mümkündür. Fakat IV. cümlede herhangi bir örtülü anlam
söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.
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1. Aşağıdaki cümlelerden örtülü anlama sahip olanlara (✓), örtülü anlama sahip olmayanlara (✘) ile işaretleyelim.
1. Sahada yaşananlar herkesi çileden çıkardı.
2. Hilal yine derse geç kalmış bugün.
3. Bilgisayarına format attırmak istiyormuş.
4. Öğretmenimizle tekrar piknik yapmak keyifliydi.
5. Erdem bile görevini yerine getirmemiş.
6. Babam artık bu arabayı kullanmıyor.
7. Dün gece telefonumun şarjı bitmişti.
8. Sadece Gaye bu toplantıya katılmayı reddetti.
9. Stattaki hemen herkes elenmemize üzüldü.
10. Neslihan, oturma odasını yenilemek istiyor.

2. Aşağıdaki cümlelerden geçiş ve bağlantı ifadesi olanlara (✓), geçiş ve bağlantı ifadesi olmayanlara (✘) ile işaretleyelim.
1. Damarın zayıf bir bölgesinin kan basıncıyla şişerek bir baloncuk oluşturmasıdır.
2. Saç derisinde kan dolaşımının hızlanması saç dökülmesinin önüne geçmektedir.
3. Bugünlerde bize ilgi çok arttı ama biz bundan memnun değiliz.
4. Sürekli çalışma içinde oluyoruz ne var ki istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz.
5. Hurma bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltır.
6. Bizimle iletişimini kesmiş oysaki biz buna sebep olacak hiçbir şey yapmadık.
7. Manisa’da iki kişi, şifalı ot diyerek yediği boru çiçeği sebebiyle zehirlenmiştir.
8. Bugünlerde çok sık hastalanıyor buna rağmen işe geliyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin başına karşılaştırma yapıldıysa “D”, yapılmadıysa “Y” yazınız.
Kendini sevdirmeyi başarmış ve en güvenilen, değer gören isimlerden biri olmuştur.
İhtiyacı olanın yanında olması sonucunda halk tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olmuştur.
Daha önce beyin kanaması geçiren kişinin ne tür bir beyin kanaması geçirdiği önemlidir.
Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlar.
Evlenmek isteyen gençlerin önündeki en büyük engellerden birisi maddi sıkıntılardır.
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1. (I) Hiç balık yemem diyenler bile levreğin tadına bir defa baktıktan sonra levreği beğenmektedir. (II)
Ancak bu harika tadından ve faydalarından nasiplenmek için öncelikle sabır isteyen bir avlanma süreci geçirilmelidir. (III) Çoğunlukla kıyıda olta ile avlanabilen levrek, farklı teknikler kullanılarak da yakalanabilir. (IV) Avlanma sırasında çoğunlukla oltaya en çok beslendiği yengeç, karides ve sardalya
gibi şeyler takılır.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadelerine yer verilmiştir?
A) I.		

B) II.		

C) III.

D) IV.

2. Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?
A) Yarışmadaki başarısından dolayı plaket verildi.
B) Dün akşam yine bana sitem etti Rafet.
C) Yeni ders programını eskisi kadar beğenmedi.
D) Tuğrul Bey bu hafta da yurt dışında olacakmış.

3. (I) Baş ağrısı; başın belli bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin şekilde meydana gelen rahatsızlık veren durum olarak bilinir. (II) Baş ağrısı yavaş yavaş veya ansızın gelerek en iyi ihtimalle birkaç
saat veya en kötü ihtimalle birkaç gün boyunca devam edebilir. (III) Genellikle tüm insanlar hayatlarının bir döneminde bir defaya mahsus da olsa baş ağrısı yaşamışlardır. (IV) Baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. (V) Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insanın günlük işlerini yaparken
zorluk çektiği görülebilir.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?
A) I ve II.		

B) II ve IV.		

C) II ve V.

D) III ve IV.

4. (I) Bilim insanları 1950’lerden önce, kişinin bedeninin uykuda “çalışmayı durdurduğunu” yani “pasif”
bir duruma geçtiğini düşünüyordu. (II) Yapılan araştırmalar, uykunun sanıldığından daha karmaşık bir
yapısı olduğunu göstermiştir. (III) Uyku, beyin ve vücutta doğal olarak gerçekleşen, değişen bilinç durumu ile karakterize bir durumdur. (IV) Uyku, bebeğin anne karnında bile gelişim açısından önemli bir
yere sahiptir.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede geçiş ve bağlantı ifadelerine yer verilmiştir.
B) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
C) III. cümlede tanım yapılmıştır.
D) IV. cümlede örtülü anlam bulunmaktadır.
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