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1. Leonardo da Vinci’nin astronomi alanında ulaştığı 
sonuçlarla Kopernik’i öncelediği (örnek aldığı) bi-

linmektedir. Kilisenin o sıra gösterdiği hoşgörüden 

(müsamahadan) yararlanarak yerkürenin Güneş 
çevresinde yer alan bir gezegen olduğunu ileri sü-
rebilmişti. Oysa yerleşik doktrine (öğretiye) göre 

Dünya’mız evrenin merkezinde sabit hâldeydi (ha-

reketsizdi). Göksel nesneler ise kutsal nitelikleriyle 
apayrı bir ortamda devinmekteydi (hareket etmek-

teydi).

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi 
parantez içindeki açıklamayla anlamca uyuş-
mamaktadır?

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

2. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek

Aşağıdakilerin hangisinde “tek” sözcüğü bu di-
zelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Uzun bir süreden beri tek oturuyor, kimseyi ya-
nına yaklaştırmıyor.

B) Karşımda tek kelime konuşmadan öylece duru-
yordu.

C) Üç, beş, yedi, dokuz gibi ikiye bölünemeyen 
sayılar, tek sayılardır.

D) Konuyu tek o biliyor, o da ne yazık ki yanımızda 
değil.

E) Tek çalışsın da arada yaramazlık da yapsın, 
önemli değil.

3. “Kestirmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“Bir yapıtın yarına kalıp kalmayacağı bugünden kes-
tirilemez.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kitaba nasıl başlayacağımı kestiremiyorum.

B) Çarşıdan iki metre elbiselik kumaş kestirip ken-
dine etek diktirecek.

C) Limon sıkarak bakır kaptaki sütü kestirdi.

D) Şiltenin üzerinde yarım saat kestirdikten sonra 
tarlaya gitti.

E) Bu yaştaki bir insan, söyleyeceği sözün nereye 
varacağını kestiremez mi?

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı 
çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Yaşamımda hep zorluklarla karşılaştım, yıllarım 
mücadele içinde geçti.

B) Sanatçı, tanık olduğu olayları iyi gözlemlemeli; 
yapıtını gereksiz ögelerden temizleyip arındır-
malı.

C) Eleştirmen, kendini okurlarına karşı sorumlu 
hissediyor; tutarlı yazılar kaleme alıyor.

D) O, sanat yaşamında yer yer durağan dönemler 
yaşamış ancak sonraki yapıtlarıyla bu hareket-
siz yılların intikamını almıştır.

E) Bir dönem şiirler yazan sanatçı, toplumsal te-
malarla bireysel temaları birlikte işledi.

5. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
  I

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
  II

Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz
 III  IV

Bu dörtlükte numaralanmış yerlerdeki anlam 
olayları ve özellikleri aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

I II III IV

A) Benzetme
Ad

aktarması
Sesteşlik

Mecaz 
anlam

B)
Doğadan do-
ğaya aktarma

Tariz
Ad

aktarması
Dolaylama

C) Benzetme Kinaye
Ad 

aktarması
Kinaye

D) Kişileştirme Benzetme
Genel

anlamlılık
Nicel anlam

E) Ad aktarması
Yan 

anlam
Özel

anlamlılık
Ad

aktarması

I

II

III

IV

V
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük yan veya mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Okuma bölümünde edebiyat ile felsefe arasın-
daki ilişkiyi öğreneceksiniz.

B) Güzel sanatların kollarından biri olan edebiyat, 
bağımsızlığını yüzyıllar önce ilan etmiştir.

C) Sanatçı duyarlılığının sonucu durumundaki 
edebî eseri var eden ana unsurların başında 
anlam gelir.

D) İnsan ve insanı kuşatan evren, doğrudan doğ-
ruya felsefenin konusudur.

E) Edebiyatın muhtevasını en geniş çerçevede 
insan belirler.

7. Avcılık, insanın tabiatında var. Kayalardan kayalara 
                         I
uçan geyiklere erişmek, dünyaları buyruğu altına
   II                         III                                 IV
almak... Bütün açlıklar insanın kanında var.
                       V

Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. sözcük “huy, karakter” anlamındadır.

B) II. sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

C) III. sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.

D) IV. sözün yerine “itaat ettirmek” ifadesi getirile-
bilir.

E) V. sözcük somut anlamlıdır.

8. Tren binbir homurtu ile gelip geçiyor. Vagon pen-
 I
cerelerinde bir asker yüzü arıyorum el sallayaca-
ğım. Sadece yeni binenler kaybolan istasyona son 
bakışlarını yolluyorlar. Tik takların gürültüsünün 
 II
bittiği yerden inceden bir düdük sesi kopuyor. Ke-
 III IV
sik kesik yayılıyor. İstasyondan ayrılanlar, bu dü-
dük sesi ile irkilip gidenleri bir daha hatırlıyorlar.
   V

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

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

9. I. Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan 
adalet: Sende hiç insaf yok mu, iki günde nasıl 
biter bu iş?

II. Yabancı maddelerle karışarak kirlenmek, ko-
yulaşmak: Şehrin havası, fabrika dumanların-
dan gittikçe ağırlaşıyor.

III. Metinde içerik: Roman kişilerinin kitabın dışın-
da yaşayabilmeleri, romanda öz ile şeklin birbi-
riyle kaynaşmadığını gösterir.

IV. Ahlakın övdüğü iyi olma, yiğitlik, doğruluk gibi 
niteliklerin genel adı: Kitap, alçak gönüllülük 
gibi bir erdem aşılar insana.

V. Kabahat, hafif suç: Ben söyleyeyim de günah 
benden gitsin.

Yukarıdakilerin hangisinde, verilen açıklama 
ile örnek cümledeki altı çizili sözcük anlamca 
uyuşmamaktadır?

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

10. I. Ne zaman kendimle baş başa kalsam Raif 
Efendi’nin saf yüzü gözlerimin önünde canla-
nıyor. (Benzetme)

II. Babam şehirler arası yollarda nakliyecilik yap-
mış, emekli olunca da ekmek teknesini sat-
makta zorlanmıştı. (İstiare)

III. Dergi baştan sona duyulmamış imzalara ait şi-
irlerle doluydu. (Ad aktarması)

IV. Ağır kazan geç kaynar, sözünü sınıfta durma-
dan tekrar edip dururdu. (Kinaye)

V. Sokaktan geçen seyyar satıcılar, kulak tırma-
layıcı sesleriyle müşteri toplamaya çalışıyordu. 
(Duyu aktarması)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de parantez içinde verilen anlam olayına örnek 
olabilecek bir kullanım yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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11. Şakır şakır yağan yağmura rağmen binlerce ağız, 
gök gürültüsünü bastırmak istercesine tezahüratta 
bulunuyor; canını dişine takarak mücadele eden 
takımlarını destekliyordu.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur?

A) Ad aktarması

B) Dolaylama

C) Somutlama

D) Yansıma kökenli sözcük

E) Nicel anlamlılık

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bursa’daki tarihî güzellikleri görmek için hafta 
sonu gezi düzenliyoruz.

B) Evin çevresini güzelleştirmek için bahçeye yeni 
çiçekler dikmeyi kararlaştırdık.

C) Sıcak geçen yaz günleri, yerini serin bir sonba-
hara bıraktı.

D) Resim çalışmalarında sanatçı genellikle bu tu-
vali kullanırdı.

E) Kitap fuarında karşılaştığı yazarla birkaç dakika 
sohbet etti.

13. Edebiyat ve psikolojinin bir bilim dalı olarak birbi-
riyle ilişkilerinin ele alınması (üzerinde çalışılması) 

çok eskilere dayanmaz. Edebî eserde yer alan in-
san psikolojisinin tarihini tayin etme (belirleme) im-

kânı zaten yoktur. Psikoloji, bir bilim olarak ortaya 
çıkmadan önce de sanatçı duyarlılığı (hassasiyeti) 

ve sezgisi, onu üstü örtülü (gizli) bir şekilde kullanı-

yordu. Ancak eserdeki psikolojik unsurların 
saptanması (tespit edilmesi) Freud’la başlar.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi-
nin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla 
uyuşmamaktadır?

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

14. I. Sanatçının şiirlerindeki kuru anlatım, okurları 
yapıttan soğutuyor.

II. Soğuk bir kış günü, konuk olduğum evdeki sı-
cak sohbet içimizi ısıttı.

III. Şiirimizin gelişimini inceleyenler, Tanpınar’ın 
edebiyatımızda ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğunu görecekler.

IV. Edebiyat derslerinde şiirlerin uyaklarını bul-
maktan çok zevk alırdık.

V. Ülkemizdeki ormanlar, yangınlar yüzünden 
günden güne yok olup gitmektedir.

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) I. cümledeki “kuru” sözcüğü, mecaz anlamıyla 
kullanılmıştır.

B) II. cümlede bir duyu aktarımı söz konusudur.

C) III. cümledeki “Tanpınar” sözcüğünde bir ad ak-
tarması yapılmıştır.

D) IV. cümledeki “uyak” sözcüğü bir terimdir.

E) V. cümledeki “günden güne” sözü bir ikilemedir.

15. Bana öyle geliyor ki istasyonda kucaklaşan insan-
lar daha yakın oluyor birbirine. El öpmeler, ağla-

malar nadiren yapmacık oluyor. İnsanlar birbirine 

yaklaşıp birbirinden uzaklaşıyor. Birbirini anlamak 

orada mümkün, son söz orada söyleniyor. Boğaz-
da düğümlenen şeyler tren kalksa da ardından ba-

ğırılıyor yahut gözlere dolup dolup boşalıyor. Yolcu 
artık gidiyor, bir daha görmemek doluyor insanın  

içine.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

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

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V
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16. (I) Uçaklar, kanatlarının altından ve üstünden 
geçen havanın hızlı hareket etmesinin yarattığı 
“boşluk” nedeniyle bir kaldırma gücüne sahiptir.  
(II) Kaldırma gücü, havanın hızına bağlı olarak 
doğru oranda artar. (III) Daha hızlı gitmek, daha 
fazla kaldırma gücü demek. (IV) “Öngörülen seyir 
hızı” ile ilerleyen bir uçak, tam yüklü iken onu hava-
da tutacak hatta onun yükselmesine yetecek kal-
dırma gücü yaratır. (V) Bu hız, genelde 800 km/sa. 
dolayındadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yan anlamda kullanılmış bir sözcük var-
dır? 

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

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz ben-
zetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük 
yerine kullanılmıştır?

A) Yolculuğun sonuna doğru otobüsün içi iyice ha-
vasız kalmıştı.

B) Geçen yıl okulun bahçesine dikilen fidanların 
birkaçı kurudu.

C) İstasyonda vedalaşırken iki tuzlu damla sü-
züldü gözlerinden.

D) Gül yağı ihracatımızın bu yıl artacağı öngörülü-
yor.

E) Orta Çağ’da Avrupa’da kilise, özgür düşünce-
nin önündeki en büyük engeldi.

18. Temel anlamıyla terim olmayan bir sözcük, cümle 
içinde terim anlamında kullanılabilir. 

Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir ör-
nek yoktur?

A) Rakibinin servislerine karşılık vermekte zorla-
nan oyuncu karşılaşmadan yenik ayrıldı.

B) Mavi tren Ankara hattında günde üç sefer ya-
pacak şekilde işletilmeye başlanacak.

C) Basit cümlelerin en önemli özelliği içerisinde 
yan cümle bulunmamasıdır.

D) Kâğıt üzerinde elle çizilmiş küçüklü büyüklü da-
irelerden meydana gelen bir desen vardı.

E) Ali Şekip’in parmaklarıyla eş zamanlı olarak 
yüksek perdeden okuduğu bir şarkı dinliyor-
lardı. 

19. Koyu karanlıkta uzun zaman nefesimi tuttum, bek-
 I II
ledim. Sessizlik vardı, derin bir sessizlik. Yal-
nız arada iki üç yağmur damlasının çıkardığı 
incecik şıpırtılar duyuluyordu, o kadar. Saçak-
    III
lardan birinin altında dizlerimi karnıma çekmiş, 
pardösüme gömülmüş duruyordum. Uzaklardan 
                           IV
gelen bir koku -belki de leylak- ıslak ıslak yayılı-
      V
yordu.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangilerin-
de “duyu aktarması” yapılmıştır?

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

D) III ve V E) IV ve V

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük yansıma özelliği taşır?

A) Bu piknik alanında yer alan çağlayanın berrak 
suyu turistleri kendine çekiyor.

B) Güneş ışınları belli dönemlerde Dünya’ya dik 
açılarla gelir.

C) Radyodan gelen cızırtı, salonda bulunanları ra-
hatsız etti.

D) Çok şiddetli esen rüzgâr, bazı evlerin çatıların-
daki kiremitleri uçurmuş.

E) Bu zelzele, halkı öyle korkutmuş ki insanlar bir 
türlü evlerine girmek istemiyordu.

21. Lokantaya giren müşterinin bir masaya oturduğu-
nu gören lokanta sahibi, “Oğlum, masayla ilgilen!” 
diyerek garsona seslendi.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği 
aşağıdaki açıklamalardan hangisine uymakta-
dır?

A) İnsana özgü nitelikleri cansız varlıklara aktarma

B) Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlamıyla 
kullanma

C) Birden çok anlamı olan bir sözcüğü uzak anla-
mıyla kullanma

D) Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka 
bir sözcük yerine kullanma

E) Bir durumu gerçekte olduğundan daha üstün 
gösterme
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22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinaye var-
dır?

A) Derleme yapmak için gittiğimiz şehir merkezine 
uzak bu dağ köyünde bizi oldukça sıcak karşı-
ladılar.

B) Şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak 
olmuş öksüz çocuk gibidir, diyor şairimiz.

C) Hayatta hiç düşmeyenler değil düştüğü yerden 
ayağa kalkıp mücadeleye devam edenler kaza-
nır.

D) Kaymakamlıkta çalışan tecrübeli bir memur ar-
kadaşı, bütün işlerinde ona önayak oluyordu.

E) “Kakuro” oyununu, ismi “sudoku”ya benzediği 
için Japonların icat ettiği sanılıyor ama aslında 
öyle değil.

23. Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta onun da 
olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi. (Bu 
sıkıntı garsonun yüzündendi. Öyle sanıyordum. 
Paltomu tutarken yüzünü görmüştüm: Gülmekten 
değil sırıtmaktan kırışmış gözleri, ne derler, sırna-
şık mı, yok, yılışıktı. Para versem eli elime yapışa-
caktı. Vermedim.) Çevreme ilgiyle baktım. Erkekler 
yeni tıraş olmuşlar, kadınlar yeni boyanmışlardı. 
Yüzleri tasasızdı. Caminin dirseğindeki bacakları 
kesik dilenci; soğuktan morarmış, çorapsız gazete-
ci çocuk bile öyleydiler. Sanki onu tanıyormuşum, 
görsem bilecekmişim gibi bakıyordum geçenlere. 
Bu gece bencildim. Kendi kendime kızdım.

Bu parçadaki altı çizili sözlerde aşağıdakiler-
den hangisinin örneği yoktur? 

A) Ad aktarması 

B) İnsandan doğaya aktarma 

C) Doğadan insana aktarma 

D) Benzetme 

E) Mecaz anlamlı sözcük

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem gerçek 
hem de mecaz anlamlı düşünülebilir?

A) Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığın-
dan bir şey kaybetmez.

B) Kendime baktığımda aynada kocaman bir sıfır 
görüyorum.

C) Dil, geçtiği topraklardan çeşitli malzemeler top-
layarak kültür havuzuna dökülen bir ırmaktır.

D) İnsana kontrol etme duygusunu veren gücün 
kaynağı “zenginlik” olabileceği gibi “bilgi” de 
olabilir “rütbe” de.

E) Hayat, silgi kullanmadan resim çizme sanatıdır.

25. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, kış 
aylarında sefere giden askerlere hastalanmasın-
lar diye doğal antibiyotik olan küflü peynir yedi-
rirdi. Yine antibiyotiğin keşfinden yüzyıllar önce 
savaşlarda Türk askerinin yaralarına küflü peynir 
sürdükleri, bazı Batılı bilginlerin kitaplarında yer 
alır. Bir gün tatil dönüşü laboratuvarına geldiğin-
de içinde farklı türlerde bakterilerin bulunduğu kabı 
açık unuttuğunu fark eden Alexander Fleming, küf 
mantarının kenarında bulunan jel kıvamındaki ya-
pıda herhangi bir çeşit bakteri topluluğu bulunma-
dığını fark etti ve antibiyotiğe giden yolda penisili-
nin keşfine imza attı. Bu keşif dünya için süregelen 
hastalıkların birçoğunun tedavisinde kritik bir aşa-
ma demekti.

Bu parçadaki altı çizili sözlerin yerine;

I. bulunmak,

II. savaş,

III. icat,

IV. görmek,

V. dönüm noktası

ifadelerinden hangisi getirilemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli bir 
anlatım vardır?

A) Sigarayı bırakmayla ilgili seminerler daha sık 
düzenlenmeli.

B) O öyle başarılı bir sanatçıdır ki adına hiçbir 
kaynakta rastlayamazsınız.

C) Bu lokantada her gün sabaha kadar canlı müzik 
var.

D) Son on yılda köyden kente göç, önü alınmaz bir 
hâle geldi.

E) Yaşlı adam, etrafındakilere bağıra bağıra bir 
şeyler anlatmaya çalışıyordu.

27. I. Ateş yakmak için ormandan çalı çırpı topladı.

II. Gece gündüz demeden çalışıyordu, yeni kira-
cımız.

III. Yalan yanlış bilgilerle, doğru karar veremezsin.

IV. Yazarın anlatımında bir derinlik var.

V. Baki’nin gazellerini günümüz gençleri önemse-
miyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de altı çizili sözlerden biri mecaz, diğeri gerçek 
anlamlıdır?

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

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gitmek” söz-
cüğü “devam etmek, sürmek” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Büyük ağaçların altında kol kola sahile doğru 
gidiyoruz.

B) Bütün bu kimselerin kazançları da o büyük aile 
ocağına giderdi. 

C) Dil öğrenme çalışmaları böyle giderse hedefle-
nen yere varamayız.

D) İhtiyar, “Efendim, bu trenler 20 kilometre bile gi-
demez.” diyordu.

E) Zavallı Nevber, çaresiz bir hastalıktan üç dört 
gün içinde gidiverdi.

29. I. Çağdaşı sanatçıları hep uzaktan izleyen bir ki-
şiliktir.

II. Günlük konuşma dilinde pek az bilinen kelime-
leri de eserlerinde kullanır.

III. Kendini edebiyat çevrelerine mesafeli duran 
biri olarak tanıtmıştır.

IV. Tabiat manzaralarını coşkuyla şiire dönüştüren 
bir sanatçıydı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili 
sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakın-
dır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

30. Bir kadının Fatih sokaklarında kayıp çeşmeler ara-
ması, başlı başına (bütün yönleriyle) hoş, sevimli 

hatta saygı uyandırıcı bir eylem olduğu için belki 
de sahaya inmeden (belirlenen yere gitmeden) ön-

ceki masabaşı (oturularak yapılan) işlere değin-

meyi unuttuk. 2007’nin sonunda çok sayıda bibli-
yografik tarama (ayıklama) ile işe koyulan Nazlıgül 

Bulut’u teşvik edenler çok olmuş. Ama o en çok 
“danışmanlarım” dediği kaynak kitaplardan fayda-
lanmış. Bir de kapısı aşındırılan (sık gidilen) 

mekânlar var tabi: kütüphaneler, müzeler, beledi-
yeler... Ve dedektif titizliği ile taştaki bir çizikten 
hareket ederek iz sürmeler, çeşmelerin eski fotoğ-
raflarına ulaşmak için didinmeler...

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi 
parantez içinde verilen sözün anlamını taşıma-
maktadır? 

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

I

II

III

IV

V



 Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,
Konu Tarama Testleri, öğrenme süreci için hazırlanan materyallerin son parçasıdır. Bu ürün, öğrenme gerçekleştikten 
sonra kullanılmalıdır. Ürünün içerisinde birkaç kazanımın birleştirilmesi ile oluşan, yeni nesil ve ÖSYM soru tarzına 
uygun soru tipleri mevcuttur.

Konu Tarama Testleri içerisindeki sorular; mantıksal akıl yürütme, muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme 
becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Tarama Testleri föy föy hazırlanmıştır. Her föy, Ders İşleme Föyleri (DİF) ürünümüzün taraması niteliğindedir. 
DİF'ten bağımsız kullananlar için her föyün konu kapsamı ilk sayfada yer almaktadır.

Konu Tarama Testleri’nde her testin sonunda bulunan mobil optik değerlendirme sistemi ile değerlendirmelerinizi 
yaparak anında çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Bunun için Android ve iOS telefonlarda “BES Eğitim” uygulamamızı 
indirmeniz yeterli olacaktır.

Başarılar Dileriz.


