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Test-1: Kelimede Anlam

Yeni Nesil Sorular

SORU 1

Test-3: Cümlede Anlam (2)

(Bekir ÜNVER)

İklim değişikliği, tarımsal üretim şekillerini değişime uğratmaktadır.
Bu da tarım ürünlerindeki verimliliği düşürerek
dünya gıda arz miktarı üzerinde stres oluşturmaktadır.
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım ürünlerindeki verimlilik düştüğü için
dünya gıda arz miktarı üzerinde de stres olunca üretim şekillerinde değişikliğe gidilmektedir.
B) İklim değişikliği tarım ürünlerindeki verimi de
düşürdüğü için tarımsal üretimde değişim olmakta ve bu durum dünya gıda arz miktarı
üzerinde stres oluşturmaktadır.
C) Tarım ürünlerindeki verimlilik düşünce tarımsal üretim şekilleri de değişmekte ve dünya
gıda arz miktarı üzerinde stres oluşmaktadır.
D) İklim değişikliği, tarımsal üretim şekillerini değiştirdiğinden tarım ürünlerindeki verimlilik
düşmekte ve dünya gıda arz miktarında stres
oluşmaktadır.

SORU 2

(Bekir ÜNVER)

SORU 3

(Bekir ÜNVER)

Bursa'ya 34 kilometre uzaklıktaki Uluabat Gölü,
yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlamasının
yanında zengin yapısından dolayı içinde 21 çeşit
balık bulunduruyor.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluabat Gölü, yüzbinlerce kuşun beslendiği ve
barındığı bir yer olmanın dışında burada 21
çeşit balık bulunuyor.
B) Uluabat Gölü, 34 kilometrelik yapısından dolayı yüzbinlerce kuşun beslendiği ve barındığı
yer olamnın yanında ayrıca burada 21 çeşit
balık bulunur.
C) Uluabat Gölü, yapısından dolayı yüzbinlerce
balık çeşidinin ve 21 çeşit kuşun beslendiği ve
barındığı bir yerdir.
D) Uluabat Gölü, Bursa'ya 34 kilometre mesafede olmasından dolayı yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapmanın yanında içinde 21 çeşit balık
barındırır.

SORU 4

(Bekir ÜNVER)

(I) NASA’nın Mars için son projelerinden biri olan
Mars 2020 gezgini, gezegende geçmiş zamanlardaki yaşam ipuçlarını arayacak.

"Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlam
bakımından aynı doğrultudadır?
A) Usta kaptanların asıl hüneri durgun denizlerde
ortaya çıkar.
B) Sakin denizlerde kaptanlık yapmanın herhangi
bir tehlikesi yoktur.
C) Bir insanın asıl karakteri sinirli olduğu zaman
daha iyi anlaşılır.
D) Bir insanın mesleğindeki başarısı zorlu süreçlerde kendini belli eder.
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(II) İlk olarak insanların Mars’ta kalabilmeleri için
gerekli yaşam kaynaklarını inceleyecek.
Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. cümlede ifade edilen konudan farklı bir durumdan bahsedilmiştir.
B) I. cümlede belirtilen durumun yol ve yönteminden söz edilmiştir.
C) I. cümlede söz edilen durumu örnekleyici ve
açıklayıcı ifade kullanılmıştır.
D) I. cümlede anlatılan durumun bazı zorluklarından bahsedilmiştir.
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SORU 5

(Cengiz YÜZER)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nedensonuç anlamı vardır?
A) Filmi izledikten sonra filmden etkilenerek fikrini değiştirmiş.
B) Prensibini bu film için bozmuş Erkan Oğur.
C) Gerçek olayın ruhunu iyi yansıtmak için çekimlerini Konya’da yapmış.
D) Dede rolünü oyuncu Mete Dönmezer’e uygun
görmüş.

SORU 6

(Kubilay ORAL)

SORU 8

(Kubilay ORAL)

Hastanın durumu gittikçe kötüleşiyordu. (1) Doktorlar hastanın acılarını dindirmek için sürekli ağrı
kesici ilaçlar veriyorlardı. (2) Doktorlar hastanın
çok fazla dayanamayacağını ailesine söylemişlerdi. (3) Yine de ailesi umudunu kaybetmek istemiyordu. (4)
Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

1. cümlede aşamalı bir durum vardır.
2. cümlede amaç-sonuç ilgisi kurulmuştur.
3. cümlede dolaylı anlatıma başvurulmuştur.
4. cümlede neden-sonuç ilgisi kurulmuştur.

Bir cümlenin ifade ettiği asıl
yargı dışında, cümleden
hareketle ulaşılabilen diğer
anlamlara, bilgilere örtülü anlam
adı verilir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir anlam yoktur?
A) Ödünç verdiğim son kitabı da kaybetmişti.
B) O korkunç kazadan sonra yalnızca onunla
konuşuyor.
C) Hava artık ısınmaya başladı.
D) Ahmet dün kaza yapmış, ufak sıyrıklarla kurtulmuş.
SORU 7

SORU 9

(Kubilay ORAL)

Ne birini tutabilirsin ne de birini getirebilirsin. İnsan olarak yaratılmışsın bir kere. En başından
beri gün ve gün ilerlemek zorundasın. Ne zaman
ki ilerlemedin işte o zaman acı çekeceksin azizim!
Sorma bugün neden canım sıkkın diye. Sorma
bugün sebepsizce üzgünüm diye. Bil ki aynı yerde saydığındandır azizim!
Metinde altı çizili cümlenin ifade ettiği anlam
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) İnsan her geçen gün kendini geliştirmelidir.
B) Hayat doğum ile ölüm arasındaki süreçtir.
C) İnsan sürekli bir yerleri gezmeli, yeni yerler
keşfetmelidir.
D) İnsan sürekli aynı şeyleri yaparsa zamanla
hayattan soğur.

(Kubilay ORAL)

Hayatta her şey istediğimiz gibi olsaydı hayal
kurmaya ihtiyaç duymazdık.

SORU 10

Cümlesi ile aşağıdaki cümlelerden hangisi
yakın anlamlıdır?

Seçeneklerde cümlelerin ifade ettiği anlamlar yay
ayraç içerisinde verilmiştir. Hangi seçenekte hata yapılmıştır?

A) Hayal kurmak insanın ufkunu açar.
B) Hayatımızdaki zorluklar hayal kurmamıza neden olur.
C) İnsan hayal kurduğu şeylere daha çabuk ulaşır.
D) Hayal kurmak hayata tutunmamızı sağlayan
en değerli şeydir.
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(Kubilay ORAL)

A) Arkadaşlar, bu sınavı düzenli çalışarak kazanabilirsiniz. (Öneri)
B) Tut ki bu maçta kırmızı kart gördün. (Varsayım)
C) Kardeşim şu an okula varmış olmalı. (Tahmin)
D) Bu tablolarımı resim severler ya beğenmezse.
(Yakınma)
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