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1.

4.

Dilin, düşüncenden önce hareket etmesin.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur.

A) Ümit, kalbe doğmadan hayattan lezzet almak mümkün değildir.
B) Sürekli ümit beklentisi, insanın daha çok hayal kırıklığı yaşamasına neden olur.

C) Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.

C) Bir damla umut, insanın hayattaki en büyük zenginliğidir.

D) Boğaz dokuz boğumdur.
E) Bin düşün, bir söyle.

Bilgeliğin zirvesi; bugünde yaşamak, geleceği planlamak
ve geçmişten kâr sağlamaktır.

A) Doğan her günü, hakkını vererek yaşamak gerekir.
B) İnsanın geçmişi, ders çıkarılacak ibretlik tablolarla
doludur.
C) Geçmişin geçmişte kaldığını unutmadan yaşamak ızdırap verir.
D) Gelecek hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayanlar gelecekte pişman olurlar.

E) Tüm dünya “Vazgeç!” dediğinde umut, “Bir daha
dene!” diye fısıldar.
5.
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I. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
II. Bazen sesini duyurabilmen için susman gerekir.
III. Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Dünle beraber
Gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa
Düne ait
Şimdi yeni şeyler
Söylemek lazım
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu dizelerle anlamca
aynı doğrultudadır?
A) Geçmişten beslenmeyen kişinin geleceğe ulaşması
hayaldir.
B) Yeterli zamanımız hep vardır, yeter ki doğru kullanalım.
C) Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulamaz.
D) Aldığın her nefesi fırsat bil; ot değilsin, yeniden bitmezsin.

●

E) Bilgelik, çok bilmekte değil dünü okuyup bugünü yaşayıp geleceğe yönelmektedir.
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D) Ancak içinde ümit taşıyan insanlar büyük değişimlerin
öncüsü olabilir.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

3.

Ümit en büyük kötülüktür çünkü işkenceyi uzatır.

Aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca bu cümleye yakın değildir?
B) İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar.

2.

12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı

E) Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta da günler
uzun, yıllar kısadır.
6.

İnsanların pek çoğu bir yatırım yapıp büyük beklentiler
içine girer. Ama elindekinin değerini bilmek, çoğumuzun
aklına gelmez. Hâlbuki sağlanmış bir kazanç, umulandan
daha büyük bir kazanca feda edilemez.

IV. Eğer herkes konuşmadan önce düşünseydi sessizlik
sağır edici olurdu.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlede verilmek istenen düşünceyi en iyi yansıtır?

V. Akılsız sözler gibi anlamsız suskunlukların da hesabını vermek zorunda kalabilirsiniz.

A) Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi diğerleriyle anlamca aynı doğrultuda değildir?

C) Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) El, eline nesine; gülerek gider yasına.
D) Dost, kara günde belli olur.
E) İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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Türk Dili ve
Edebiyatı
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7.

10. Osmanlı başkenti İstanbul’dan sonra Selçuklu Türklerinin
başşehri Konya’ya geçiyoruz.

Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini değiştirmezler.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultuda değildir?

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılır?

A) Değişim, akan bir su gibidir; önüne konan engelleri
eninde sonunda aşar.

A) Türkler Anadolu dışındaki coğrafyalarda da imparatorluklar kurmuştur.

B) En büyük değişim, değişimin ta kendisidir.

B) Anadolu toprakları farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmıştır.

C) Sürekli değişim hevesi, başarısızlığa kapı aralayabilir.
D) Bugün, dünle aynı yerdeyseniz zarardasınız demektir.

C) Anadolu’da İstanbul ve Konya dışında da başkentlik
yapmış şehirler vardır.

E) Bağlandığın bir fikri değiştirebiliyorsan gerçek kahramansındır.

Alışkanlıklar, pat diye pencereden atılamaz; onları dil dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir.
Bu cümlede alışkanlıklar ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bırakmanın imkânsız olduğu
B) Değişime dirençli olduğu
C) Yaşamın bir parçası olarak algılandığı
D) Yavaş yavaş vazgeçilmesi gerektiği

9.

I. Sorunsuz insan bulabileceğiniz tek yer vardır, orası
da mezarlıktır.
II. Dertler, seni hayattan uzaklaştırmamalı; aksine hayata sıkı sıkı bağlamalıdır.
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E) İnsana zarar verdiği
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8.

D) İstanbul, uzun süre Türklere başkentlik yapmıştır.
E) İstanbul ve Konya farklı Türk devletlerine başkentlik
yapmış şehirlerdir.

11. Ya bir yol aç ya bir yol bul ya da yoldan çekil.
Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri, insanların kendilerini dev aynasında değil,
boy aynasında görmesini sağlar.
B) Topluma faydalı olacak işlerde bulunmuyorsanız en
azından zarar vermeyin.
C) Buluşlar, insanlığın önünü aydınlatan fenerler gibidir
ve tüm mucitler saygıdeğerdir.
D) Lafla icraat yapmaya çalışan insanların yapabileceği
en iyi şey koca bir hiçtir.
E) Önder insanlar, toplum yararına çalışan ve sözünü
tutanlardan çıkar.

12. I. Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış.
II. Akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş.
III. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.

III. Tembele “Kapını ört!” demişler, “Yel eser, örter.” demiş.

IV. Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış.

IV. Bu dünyada dertsiz baş bulamazsın.

V. Akıllı düşününceye kadar deli, çocuğunu everir.

V. Derdini unutup tebessüm edebiliyorsan en şanslı insan sensin.

Numaralanmış atasözleri anlamca ikişerli eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?

Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine
en yakındır?

A) I.

A) I ve II.

B) I ve IV.
D) III ve V.

B) II.

C) II ve III.
E) IV ve V.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) III.

D) IV.

E) V.

