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1. Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur. 

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
 

A) O, alışkanlıklarına bağlı bir kimsedir. 

B) Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynamadım. 

C) Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum. 

D) Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum. 

E) Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

2. Kitap okurken önemli gördüğü noktaları unutmadan, 

sıcağı sıcağına not ediyordu. 

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 

 A) Elini çabuk tutmalısın. 

 B) Daha hızlı yürümelisin. 

 C) Olanları ona hemen anlatmalısın. 

 D) Söylenenleri dikkatle dinlemelisin. 

 E) Bu konu üzerinde önemle durmalısın. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

 

3. Sen güle güle git, .......; ben ona çok iyi bakarım. 

 Bu sözlerin, anlamca en uygun biçimde 

tamamlanabilmesi için, boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 

 A) bir dediğini iki etme 

 B) başını boş bırakma 

 C) ne hali varsa görsün 

 D) gözün arkada kalmasın 

 E) başının çaresine baksın 

(1990 ÖSS) 

4. Aşağıdakilerden hangisinde, altı çizili deyimin 

cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır? 
 

A) Gece gündüz demeden bu işle uğraşacağından 

kuşkum yok. 

B) Bu işi kabul etmeden önce inceden inceye 

hesaplar yapması gerekti. 

C) Senin her şeyi ince eleyip sık dokuduğunu 

herkes bilir. 

D) Bu öneriyi enine boyuna düşündükten sonra 

karar vermelisin. 

E) Seçtiğin konuyu, kılı kırk yararcasına 

incelediğin anlaşılıyor. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yabancı filmlerdeki konuşmaların Türkçeye 

çevrilişinde ve bunların altyazı olarak verilişinde 

yapılan yanlışlar dilimize zarar vermektedir. Bunu 

önlemenin en iyi yolu, bu işi, çevirdiği ve çeviri 

yapacağı dili çok iyi bilen, o dillerin tadına varmış 

kişilere yaptırmaktır. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada geçen "o 

dillerin tadına varmış" sözüne en yakın 

anlamdadır? 
 

A) Çeviri konusunda pek çok deneyimi olan 

B) Çevirisi yapılan dilin özellikleriyle ilgili 

çalışmaları bulunan 

C) Bildiği yabancı dilin konuşulduğu ülkeyi iyi tanı-

yan 

D) Her iki dilin inceliklerini bilen ve bunları sanatlı 

bir biçimde kullanan 

E) Dillerin, birbirine benzeyen ve benzemeyen 

yönlerini görebilen 

bö lü m 
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(1991 ÖSS) 

6. l. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik. 

 ll. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. 

 lll. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. 

 lV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 

sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz 

anlamıyla) kullanılmıştır? 
 

 A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve lll. 

 D) ll. ve lV. E) lll. ve lV. 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede 

kullanılan deyimin açıklaması yoktur? 
  

A)  Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, 

gözlerime inanamadım. 

B)  Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, 

ona şöyle bir göz attım. 

C)  Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, 

 konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız 

kalabalığı etti. 

D)  İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin 

görüşlerini sormalı, onların fikrini almalısın. 

E)  Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda  işin 

üstesinden geldi. 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

 

 

8.  Aşağıdakilerin hangisinde “fazla” sözcüğü 

cümleye “gereğinden çok” anlamını katmaktadır? 
  

 A) Tatilde fazla paraya ihtiyacın olacak. 

 B) Bu iş için fazla elemana ihtiyacımız var. 

 C)  Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun. 

 D)  Başarmak için fazla çaba gösterdi. 

 E)  Bu çiçekler fazla su istiyor. 

(1992 ÖSS) 

9.  Odasını üstünkörü boyadı. 

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 

 A) Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa girdi. 

 B) Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış. 

  C) Kitapları çantasına özensizce koydu. 

 D) Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı. 

 E) Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş. 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 

deyim,  açıklamasıyla birlikte verilmiştir?  
 

A)  Arkadaşını gözüm ısırıyor; daha önce bir yerde 

görmüş gibiyim. 

B)  O her zaman böyledir; hep işin kolayına kaçar. 

C) Dün akşam, yolculuk heyecanından olacak, 

gözüme uyku  girmedi. 

D) Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez; 

onlara bol harçlık verirdi. 

E) O olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor. 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

11. Şiir yazmak bence bir duyarlık işidir. Yazılan şiir, 

dizginlenemeyen bu duyarlığın, ritm ve sese 

dönüşmesidir. Ancak bu sırada şiirdeki sesin boğuk, 

hırıltılı ve anlamsız olmamasına özen göstermek 

gerekir. 

 Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Mesajın, okuru yanlış düşüncelere 

yönlendirmemesi 

B) Anlamın duygusallıktan uzak, gerçekçi bir nitelik 

taşıması 

C) Sözcüklerin iyi seçilmiş, uyumlu ve anlamlı 

olması 

D) Sözcüklerin değişik anlamları çağrıştırmaması 

E) Sözcüklerin sanatsız ama etkileyici bir biçimde 

kullanılması 

(1993 ÖSS) 
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12.  İçmiş gibi geceyi bir yudumda 

  Göğün mağrur bakışlı bulutları 

 Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir 

söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? 
 

 A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir 

  Sinsi adımlarla akşam yürütür 

 B) Memleket isterim 

  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun 

 C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm 

  Kahramanlıklar okudum tarihte 

 D) Zamanla nasıl değişiyor insan 

  Hangi resmime baksam ben değilim 

 E) Benimde mi böyle uykusuz kalacaktım 

  Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım 

(1993 ÖSS) 

 
 
 

13. l.  Onunla kırk yılda bir, Ankara‘ya gittiğimde 

görüşüyoruz. 

 ll.  Alışmış olmalı, yıllar yılı aynı kentte yaşadı. 

 lll.  Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor. 

 lV.  İkisini de yıllardan beri tanırım. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin 

hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine 

en yakındır? 
 

 A) l. ve ll. B)   l. ve lll. C)   l. ve lV. 

 D) ll. ve lll. E)   ll. ve lV. 

(1994 ÖSS) 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim 

açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 
 

A) O gün şafak sökerken uyanmış, yola çıkmak 

üzere hazırlanmıştı. 

B) Şimdilik sabrediyor, zamanı gelince her şeyi 

ortaya dökmeyi düşünüyordu. 

C) Herkes aynı sorun üzerinde düşünüyordu ama 

hiç kimse onu açıkça dile getirmiyordu. 

D) Ona en çok duyarlık gösterdiği yönden 

saldırmış, onu can evinden vurmuştu. 

E) Bu duruma gerçekten çok üzülüyordu ama 

elinden hiçbir şey gelmiyordu. 

(1994 ÖSS) 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
 

A) Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi. 

B) Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü. 

C) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü. 

D) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı. 

E) Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak 

istiyordu. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

16.  Marmara’da her  yelken 

  Uçar gibi neşeli 

 Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler 

benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında 

kullanılır. 

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu örnektekine 

benzer bir kullanım vardır? 
 

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl 

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım 

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda 

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı 

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme 

cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır? 
 

 A) Gece gündüz demeden çalışıyordu. 

 B) Çamurlara bata çıka yürüdük. 

 C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak. 

 D) Bu işte onun da az çok payı var. 

 E) Olan oldu, artık üzülme. 
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(1995 ÖSS) 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi 

oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? 
 

A) Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar 

veremezsin. 

B) Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu. 

C) İngilizceyi şöyle böyle bilir. 

D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti. 

E) Mırın kırın etme de olanları anlat. 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde 

kullanılmamış bir deyim vardır? 
  

A) Kadın, durmadan ağlıyor, bir yandan da "İçim 

yanıyor dostlar !" diye bağırıyordu. 

B) Olay yerinde, herkes telaş içindeyken o kılını 

bile kıpırdatmıyordu. 

C) Odacı Halil Efendi, yeni müdür için: "Canı tez 

birine benziyor." dedi. 

D) Ev sahibi, konuklarına bakıp: "Bu ne şıklık böyle! 

" deyince Ayşe üstüne alındı. 

E) Görüşüne başvurduğum herkes, onun sözünün 

eri bir kişi olduğunu söylüyordu. 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük, cümleye "aşırı bir biçimde" anlamı 

katmaktadır? 
  

A) O, ehliyetini daima yanında taşır. 

B) Onun böylesine ağır konuştuğunu ilk kez 

duyuyordum. 

C) Burada, çalışmalarınla ilgili bolca kaynak 

bulabilirsin. 

D) Haftada bir yayımlanan bu dergiyi sürekli almak 

istiyorum. 

E) Yanına birkaç parça giysi alıp hemen yola çıktı. 

(1996 ÖSS) 

21. Sanatçı yeni resimlerinde soyut ile somut öğeleri 

yan yana, iç içe, biçim ve renk karşıtlıklarıyla 

kullanarak, izleyiciyi etkileyen bir anlatıma ulaşıyor. 

 Bu cümlede geçen "izleyiciyi etkilemek" sözüyle 

anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 A) Zıtlıkları göstermek 

 B) Kendini yenilemek 

 C) Dikkatini çekmek 

 D) Farklı teknikleri denemek 

 E) Alışılmışın dışına çıkmak 

(1996 ÖSS) 

 

 

22. Deneme yazmanın temel koşulu sayılan başka 

türlü düşünme, genellikle yazarların olgunluk 

çağına özgü bir niteliktir. 

 Bu cümlede geçen "başka türlü düşünme" 

sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Kitlelerin isteklerine yanıt verebilme 

B) Üstün nitelikli olduğunu yorumlarıyla kanıtlama 

C) Yeni bilgiler edinip kendini geliştirme 

D) Olayların ilgi çekici yönlerini görebilme 

E) Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilme  

(1996 ÖSS) 

 

 

23. Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar güzelsin. 

 Bu cümlede "konuştuğum dil kadar" sözü, 

kendinden sonra gelen "Türkçem kadar" sözünü 

açıklamaktadır. 

 Benzer bir açıklayıcı söz, aşağıdakilerin 

hangisinde vardır? 
 

A) Bu sorunla ilgili araştırma raporlarını, gazete ve 

dergileri okudum. 

B) Söz vermişti, öteki toplantıya hazırlıklı olarak 

gelecek, tartışmalara kendisi de katılacaktı. 

C) Bir mart günüydü, hava soğuktu, karla karışık 

yağmur yağıyordu. 

D) İlk tayinim doğup büyüdüğüm yöreye, 

Çukurova'ya çıkmıştı. 

E) Bayramlarda bandonun başına geçer; törenlere, 

etkinliklere canlılık katardı. 
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(1997 ÖSS) 

24. Geçmişe sürekli özlem duymak, çağla beraber 

yürümemek, geçmişe demir atmak olur. Bu da 

aydın kişiye yakışmaz. Benim yazılarımda geçmiş 

büyük ölçüde yer tutar ; ama bu, hiçbir zaman 

yaşadığımız günlerden kopma, geçmişe sığınma 

anlamında değildir. Tersine, geçmişle günümüzü 

birleştirerek zenginleştirmedir. 

 Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 A) Geçmişteki güzel günleri anmak 

 B) Geçmişin güzelliklerini bugün görememek 

 C) Geçmişin sınırları dışına çıkmamak 

 D) Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak 

 E) Geçmişin, geleceği etkileyeceğini yadsımak 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

25. I. Kendini daha fazla yorma; sonra hastalanırsın. 

 II. Yağmur başlamadan sen git; ben sonra gelirim. 

III. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa 

sapacaksın. 

IV. Kurumumuzda imza yetkisi, başkandan sonra 

genel sekreterindir. 

V. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde “sonra” sözcüğü aynı anlamda 

kullanılmıştır? 
 

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

 D)  III ve V. E)  IV ve V. 

(1998 ÖSS) 

 

 

26. Ünlü bir bilgin şöyle diyor: “Eğer işiniz doğruyu 

tanımlamaksa süslemeyi başkalarına bırakın.” 

 Burada sözü edilen özdeyişle anlatılmak 

istenene en yakın açıklama aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

 A) Yinelemelerden kaçınma 

 B) Sonuçları özet olarak verme 

 C) Anlaşılır bir dil kullanma 

 D) Anlatımda yalınlığa önem verme 

 E) Olumluyu da olumsuzu da belirtme 

(1998 ÖSS) 

27. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci 

cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez? 
 

A) İş inada binmesiydi böyle çalışmazdı. 

 Onun kendisine yardımcı olacağını, güçlük 

çıkarmayacağını anlamıştı. 

B) O her işten yüzünün akıyla çıkmıştır. 

 Bu işi de eksiksiz olarak ve başarıyla tamamladı. 

C) Sen hiç merak etme, o işini bilir. 

 O, nereden, nasıl yarar sağlayacağını çok iyi 

hesaplar. 

D) Sonunda o da işin içinden sıyrıldı. 

 Bu karışık işten kendini kurtardı. 

E) Canını dişine takıp işini bitirmeye çalıştı. 

 Verilen görevi başarmak için her türlü tehlike ve 

sıkıntıyı göze aldı. 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

28. Olaylara bir de bu gözle bakmalısın. 

 Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı 

anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 

A) Sorunlara bu anlayışla yaklaştığın sürece 

başarılı olamazsın 

B) Amacına ulaşabilmek için çalışmalarını bu 

noktada yoğunlaştırmalısın. 

C) Bu gidişle okulu ancak önümüzdeki yıl bitirebilir. 

D) Bu böyle sürüp giderse onu uyarmak zorunda 

kalacağız. 

E) Bu ayrıntıları gözden kaçırmazsan sonuca 

ulaşırsın. 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

29. Her ortamda özeleştirisini yapmaktan çekinmeyen, 

           I 

Kusurlarını ve yanlışlarını hiç gizlemeden dile geti- 
       II                     III 

ren, yalancılıktan ve vurdumduymazlıktan nefret 
          IV                              V 

eden bir arkadaşımızdı. 

 Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin 

hangisinde “eksik, noksan” anlamı vardır? 
 

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

(1999/İpt. ÖSS) 
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30. Beş yüz sayfalık bu dev romanda, yazarın, olaylara 

ve durumlara hiç yama yapmadığını görürüz. 

 Bu cümlede geçen “yama yapmamak” sözüyle 

belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sözü uzatmaktan kaçınmak 

B) Anlatıma kendini katmamak 

C) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak 

D) Yaşanılanları olduğu gibi yansıtmak 

E) Farklı anlatım biçimlerinden yararlanmak 

(1999/İpt. ÖSS) 
 

 

31. Yaşadıkları dönemde yeterince tanınmamış bazı 

ozan ve yazarlar vardır. Bunlar çamurlu bir su 

birikintisine bembeyaz, ışıl ışıl çakıl taşları atarlar; 

ancak bu taşlar, zamanında pek fark edilmez. Bir 

gün gelir, o çamurlu sular durulur ve o güzel çakıl 

taşları gün ışığına çıkar. 

 Bu parçada geçen “çamurlu bir su birikintisi” 

sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) Gerçek sanat ürünlerinin ayrımına varılamadığı 

ortam 

B) Sanatın, yaşamı güzelleştirme işlevi 

C) Sanatçıların ürün vermede karşılaştığı güçlükler 

D) Sanatla ilgilenen, yaşamını sanatla kazanan 

kişilerin azlığı 

E) Sanatçılara yöneltilen olumsuz eleştiriler 

(1999/İpt. ÖSS) 
 

 

32. (I) Sabahları, gecenin nemiyle ürpermiş çimenler 

üzerinde yürüyüş yapıyorum. (II) Hava saydam; 

gün ışığı, gözleri kamaştıran güçlü bir aydınlık 

yayıyor ortalığa. (III) Ağaçlar çiçekte, tepelerin 

kadifemsi koyu maviliğine gururla yaslanmışlar. (IV) 

Öğle vakti balkonda oturup kemiklerimi bahar 

güneşinin sıcaklığına bırakıyorum. (V) 

Yaşlanıyorum; ama aynalarda göremediğim bir 

genç kız var içimde. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde insana özgü nitelikler, başka 

varlıklara aktarılarak verilmiştir? 
 

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

 D) III. ve IV. E) IV. ve V. 

(1999/İpt. ÖSS) 

33 .  I .  Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. 

II.  Dün akşam geç yattığından uykusunu 

alamamıştı. 

III.  Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım. 

IV.  Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi. 

V.  Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme 

uyku girmedi. 

 Yukarıdaki  cümlelerin  hangilerindeki  deyimler  

anlamca  birbirine  yakındır? 
 

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

 D)  III.  ve  IV.  E)  IV. ve V. 

(1999 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Bir sözcüğü ötekinin yanına öylesine getireceksin ki 

yaratacağın güzellikle okuyucunun yüreğindeki teli 

titretecek, onu gerçekler dünyasından düşler 

dünyasına  taşıyacaksın. 

 Bu  cümledeki  altı  çizili  sözün  cümleye kattığı  

anlam  aşağıdakilerin  hangisinde vardır? 
 

A)  Bu tabloya her bakışında onda yeni ve değişik 

yönler bulurdu. 

B)  Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı sık sık 

anlatırdı. 

C)  Bu öyküyü okurken uzun süredir gidemediği 

köyünü anımsamıştı. 

D)  Roman kişilerinin birbirine kavuşması onu çok 

etkilemiş, duygulandırmıştı. 

E)  Bu sıkıntılı yolculuğun bir an önce bitmesini 

istiyordu. 

(1999 ÖSS) 
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35. Bu eleştirmenimizin 1974 yılında yaptığı 

değerlendirmeye katılmamak elde değil. Çünkü bu 

dipdiri ve sağlam öykü beni de çok etkiledi. Bu 

öykü gerçek anlamıyla çağdaş bir klasik. 

 Bu  parçada  "çağdaş  bir  klasik"  sözüyle  

anlatılmak  istenen  aşağıdakilerden  hangisidir? 

A)  Oluşturulduğu dönemin dil anlayışına uygun 

olmakla birlikte eski ürünlerden de etkilenen 

B)  Oluşturulduğu dönemin havasını yansıttığı gibi 

değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek olan 

C) Güncel olayları ayrıntılarıyla yansıtacak biçimde, 

sağlam bir teknikle oluşturulan 

D)  Bazı yenilikler getiren ve okuyucuyu 

duygulandıracak özellikler içeren 

E)  Okurun ilgisini canlı tutan ve gelecekte de 

okuyucu bulabileceği düşünülen 

(1999 ÖSS) 
 

36. Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki 

dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap 

yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını 

kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da 

insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir 

şeyler kopar. 

 Bu parçada geçen “içinden bir şeyler kopmak” 

sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Birdenbire aşırı heyecana kapılmak 

B) Bedensel bir acı duymak 

C) Yapabileceği bir şeyi yapamaz hale gelmek 

D) İstediği gibi davranamadığı için rahatsız olmak 

E) Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak 

(2000 ÖSS) 
 

37. Maviyle yeşilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep 

kıpır kıpır, hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak 

istiyor. 

 Bu cümlede geçen “kendi kalmayı istemek” 

sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde 

olmak 

B) Önemli bir yer olduğunu kanıtlamaya çabalamak 

C) Benzerlerinden farklı olmaya çalışmak 

D) En iyi biçimde tanıtılmayı istemek 

E) Canlılığını çevresine hissettirmek 

(2000 ÖSS) 

38. Bıkmadan, yorulmadan, yılgınlığa düşmeden, 

sürekli okumalıyız. Okurken bir yandan, daha önce 

okuduklarımızdan belleğimizde kalan izin üzerini 

örten tozu, kiri temizlemeli, bir yandan da bu izi 

derinleştirmeye çalışmalıyız. 

 Bu parçada geçen “belleğimizde kalan izin üzerini 

örten tozu, kiri temizlemek” sözüyle anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Edinilmiş bilgilerin önemini anlamak 

 B) Doğruyu yanlıştan ayırmak 

 C) Gereksiz bilgilerle oyalanmamak 

 D) Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri anımsamak 

 E) Yeniliklere açık olmaktan kaçınmamak 

(2000 ÖSS) 

 

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcükler anlamca birbirine en yakındır? 

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın. Bu 

tartışmanın içinde yer almıştı. 

B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, 

ayırın. 

C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı 

içine sindiremiyordu. 

D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek 

isteyenler düzenliyordu. 

E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, da-

ha pahalıdır. 

(2001 ÖSS) 

 

40. Aşağıdakilerin hangisinde, "barınmak" 

sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine 

uymamaktadır? 
 

 Anlam Kullanım 

A) Bir yerde yaşamak, 
yaşamını sürdürmek, 

Burası, yılın her 
mevsiminde gemilerin 
barınabileceği bir 
yerdi. 

B) Çevresiyle uyumlu, 
dirlik içinde yaşamak. 

Çalıştığı yerlerin 
hiçbirinde barınamadı. 

C) Bir yerde etkili olmak, 
gelişecek ortam 
bulmak 

Çağdışı anlayışların, 
burada 
barınamayacağını 
görmüştü. 

D) Doğa etkilerinden 
korunmasını 
sağlayacak bir yere 
sığınmak. 

Soğuk havalarda 
barınmak için kendine 
kuytu bir yer arıyordu. 

E) Yerleşmek için uygun 
koşullar bularak 
oturmak. 

Koskoca kentte bir yer 
bulup barınamadılar. 
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(2001 ÖSS) 

41. Sözünü dinletmeyi sever, bunu başaramadığında 

sinirlenip hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her 

zaman, hem çevresindekilerin kendisine, hem de 

kendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında 

ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarırdı. 

 Yukarıda geçen "ipleri kendi istediği gerginlikte 

tutmayı başarmak" sözüyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Çevresindekilere, kendi görüşlerinin 

doğruluğunu kanıtlamak 

B) İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola 

başvurmak 

C)  Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek 

D) İnsanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre 

yönlendirmek 

E) Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye 

çalışmak 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. (I) Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış 

mevsiminin gizli telaşını yaşatıyor doğaya. (II) 

Amasra'da bir Roma yapıtı olan Kuşkayası Yol 

Anıtı sarı bir örtüyle kaplanıyor. (III) Hasankeyfteki 

Artukoğulları zamanından kalma cami, 

minaresindeki son leyleği yolcu ediyor. (IV) 

Kaçkarlarda yağmur fazla mesai yapmaya başlıyor. 

(V) Bolu Dağları'nda, Istranca-larda gezinirken 

yerlerde ağaç gövdelerinin hüzünlü yüzlerini, acılı 

bakışlarını görüyoruz. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin 

hangisinde insana özgü bir nitelik doğaya 

aktarılmamıştır? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V. 

(2001 ÖSS) 

43. Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir; eğer bu 

anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka 

mutluluk verir insana. 

 Bu cümlede geçen “anıların yaşanılan günü 

renklendirmesi” sözüyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eski günlere özlem duyulması 

B) Dünün yargılanıp değerlendirilmesi 

C) Geçmişin, içinde bulunulan zamanı 

güzelleştirmesi 

D) Yaşananların, karşılaşılan güçlükleri yenmede 

etkili olması 

E) Eski günlerin daha anlamlı olduğunun 

düşünülmesi 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Bu şairimiz, sanat yaşamında gelmiş geçmiş, eski 

yeni bütün şiir akımlarından, biçim denemelerinden, 

tekniklerden ustaca yararlanmasını bilmişti. 

Yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri, kendi şiir 

tezgâhında yeniden dokumuş; onlara, kendi 

boyasını vurmuştu. 

 Bu parçada geçen “yararlandığı kaynaklardan 

aldığı imgeleri, kendi şiir tezgâhında yeniden 

dokuyarak onlara, kendi boyasını vurmak” sözüyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Okurun dünyasını düşünsel ve sanatsal yönden 

zenginleştirmek 

B) Bugüne değin yazdıklarıyla yetinmeyip sürekli 

yenilikler aramak 

C) Kimi yapıtlardaki eksiklikleri, kendi yapıtlarında 

gidermeye çalışmak 

D) Okurların, yapıtlardan daha çok tat almalarını 

sağlamak 

E) Başkalarından aldıklarını, kişisel ve özgün bir 

biçime dönüştürmek 
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(2002 ÖSS) 

 

45. Bu romanında yazar, İstanbul sokaklarının artık 

tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirli bir dille 

yeniden kuruyor. Kahramanlarına sıcak bir sevgiyle, 

onların insani yanlarını araştırarak yaklaşıyor. 

Onları derinlemesine kavramaya çalışıyor; 

aralarındaki farkları ortaya koyuyor. Daha doğrusu 

kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri iyi yakalıyor. 

 Bu parçada, "kişilerin iç dünyalarındaki düğümleri 

iyi yakalamak" sözüyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Günümüzde sayıları iyice azalmış insan tiplerini 

anlatmak 

B) İnsanların gizli kalmış ayırıcı özelliklerini bulup 

göstermeyi başarmak 

C) Kişilerin ortak özelliklerini belirlemeye çalışmak 

D) Kahramanları, insanı yücelten bir tutumla 

oluşturmak 

E) Yaratacağı tipleri sorunlu insanlar arasından 

seçmek 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

46. Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, 

koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz 

çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz 

çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş 

değildir bu. öncelikle, o dilin bütün girdisini çıktısını 

çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve 

yeteneklerini tanımayan bir sanatçının önünde diz 

çökmez sözcükler. 

 Bu parçada, "sanatçının sözcüklere diz 

çöktürmesi" sözüyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Sözdizimi bakımından özensiz cümleler 

arasında sıkışıp kalmamak 

B) Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut 

kazandırmak 

C) Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken ol 

maya çalışmak 

D) Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar ortaya 

koymak 

E) Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip 

onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek 

(2003 ÖSS) 

47. Eleştiri alanında önemli eksikliklerimizden biri de 

eskiyi, içinde bulunulan dönemin koşulları içinde 

araştırmamak. "Doğru" diye bellediğimiz birtakım 

kavramların, çıkarımların kabuğunu kırmamak. 

Bunları yeni terimlerin bağlamı içinde incelememek. 

 Bu parçada, "kabuğunu kırmamak" sözüyle 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Eskiden yazılmış yapıtların değerini ortaya 

çıkarmak için uğraşmamak 

B) Doğruluğu, yanlışlığı kişiye göre değişen 

düşünceleri eleştirmemek 

C) Doğruluğu benimsenmiş yargıları tekrar ele alıp 

değerlendirmemek 

D) Tartışılmış konularla ilgili görüşlerini 

açıklamaktan kaçınmamak 

E) Tabu olarak bilinen düşünceleri tartışırken 

belirlenmiş sınırlar içinde kalmamak 

(2003 ÖSS) 
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ÇÖZÜMLER 
 

1. Verilen cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı 

anlam “Eskiden bu yana, hatırladığım en eski 

zamandan beri” dir. E seçeneğinde kullanılan 

“öteden beri” sözü de bu anlama gelmektedir. 

Cevap E’dir. 

 

 

2. “Sıcağı sıcağına”, zaman geçirmeden, hemen 

anlamlarını örnek cümleye katmıştır. Bu anlamı C 

de kullanılan “hemen” sözcüğü de vermektedir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

3. Boşluktan önceki bölüm, söz söylenen kişinin rahat 

olması gerektiğini anlatıyor. “Ben ona çok iyi 

bakarım.” sözü de bir emanet bırakıldığı anlamını 

veriyor. Bu anlamları tamamlayan söz D de 

kullanılmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

4. Gece gündüz demeden: sürekli, ara vermeden 

çalışmak,  

 İnceden inceye, ince eleyip sık dokumak, enine 

boyuna, kılı kırk yararcasına: ayrıntılarına inerek, 

üzerinde önemle ve titizlikle durarak 

Cevap A’dır. 

 

 

 

5. Dilin tadına varmak, dilin estetiğini, inceliğini, 

söyleyiş güzelliklerini çok iyi bilmek demektir.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

6. Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamı dışında 

kullanılmasıdır. 

 I. cümledeki “pişkinlik” sözü “anlamazdan gelme”, 

 III. cümledeki ”kırılmak” sözü “azalmak, kaybetmek” 

anlamında kullanılarak gerçek anlamlarından 

tamamen sıyrılmıştır. 

Cevap B’dir. 

7. Eğer bir cümlede, deyimin cümleye kattığı anlamla 

aynı anlama gelen başka bir söz öbeği bulunuyorsa, 

deyimin açıklaması yapılmıştır. 

 A:  “Gözlerime inanamadım” = “çok şaşırdım” 

 B:  “Şöyle bir göz atmak” = “çok iyi incelememek” 

 C:  “Ağız kalabalığı etmek” = “konu dışı gereksiz 

şeyler söylemek” 

 D:  “Fikrini almak” = “Başkalarının görüşlerini 

sormak” 

 E:  “İşin üstesinden gelmek” = “Başarmak” 

anlamlarındadır. 

 E de bu anlama gelen söz öbeğine yer 

verilmemiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

8. “Fazla” sözcüğünün yerine “gereğinden çok” 

sözcüklerini koyarak da soruyu çözebiliriz. C’ de 

“Bu konuda gereğinden çok ”  

Cevap C’dir. 

 

 

9. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam “özensiz, 

baştan savma” dır. Bu anlamı C’ de görüyoruz. 

Cevap C’dir. 

 

 

10. 7. sorudaki açıklamayı tekrar okuyun. Buna göre, A 

da “gözüm ısırıyor” deyimi kullanılmış. Anlamı 

“önceden görmüş gibiyim” demektir. Cümlede her 

iki anlam da verilmiş. 

Cevap A’dır. 

 

 

11. Altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, parçanın 

genelindeki anlamdan bağımsız olamaz. Şiirdeki 

sesin boğuk, hırıltılı ve anlamsız olmaması demek 

sözcüklerin yerli yerinde olması, uyumlu olması 

demektir. 

Cevap C’dir. 
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12. Bize verilen dizelerdeki sanatlı söyleyiş 

“kişileştirme” dir. Aynı söyleyiş A’ da vardır. Akşam 

sözcüğüne insana ait özellikler yüklenmiştir. Bize 

verilen dizelerde de bulutlar kişileştirilmiştir. 

Cevap A’dır. 

13. “Yıllar yılı”, “yıllardan beri” anlamına gelir. “Kırk 

yılda bir” seyrek olarak demektir. “Yıldan yıla” her 

geçen yıl anlamındadır. 

Cevap E’dir. 

 

 

14. D’de “can evinden vurmak” deyimini görüyoruz. Bu 

deyim kişiyi “en duyarlı olduğu yönden incitmek” 

anlamını taşır. Bu anlam da cümlede verilmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

15. D’ de geçen “boş” sözü gerçekte “dolu”nun karşıtı 

bir anlam ifade eder. Oysa, cümlede “değersiz, aslı 

astarı olmayan” anlamında kullanılmıştır. Bu anlam 

da gerçek anlamının tamamen dışındadır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

16. Soru kökünde verilen dizelerdeki “yelken” sözcüğü, 

yelkenli gemi” anlamıyla kullanılmıştır. “yelken” ile 

“yelkenli gemi” arasında benzetme ilgisi yoktur. 

Böyle anlatımlara mecaz-ı mürsel sanatı denir. 

Böyle bir kullanım A’da da görülmektedir. “Hilal” 

sözcüğü “bayrak” anlamıyla kullanılmıştır. Bu 

anlam olayının diğer adı ad aktarmasıdır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

17. “Bata çıka” ikilemesi cümleye “zorlukla” anlamı 

katmıştır. Diğer ikilemeler bu anlamı vermez. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

18. Yalan yanlış, güçlü kuvvetli, aşağı yukarı, şöyle 

böyle ikilemelerinin hepsinde sözcüklerin kendi 

başlarına anlamları vardır. Oysa “mırın kırın” 

ikilemesindeki sözcüklerin tek başlarına anlamları 

yoktur. Tek başlarına kullanılamazlar. 

Cevap E’dir. 

19. D’deki “üstüne alınmak” deyimi kendinin 

suçlandığını sanmak, söylenenlerden kendinin 

hedef alındığını düşünmek anlamını içerir. Oysa 

cümlede geçen “Bu ne şıklık böyle” sözü suçlama 

anlamı taşımamaktadır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

20. Daima : sürekli, bolca : çok sayıda, sürekli : her 

zaman, hemen : derhal anlamındadır. B’de geçen 

“böylesine” sözcüğü cümleye “aşırı bir biçimde” 

anlamı katmaktadır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

21. Sanatçı değişik durumları ortaya koyarak izleyiciyi 

etkilediğine göre, kullandığı öğelerle seyircinin 

dikkatini çekiyor demektir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

22. “Başka türlü düşünme” sözü herkesin 

düşündüğünden farklı düşünme anlamına gelir. 

Herkesten farklı olmanın diğer adı ise özgün 

olmaktır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

23. “Konuştuğum dil kadar” sözü açıklayıcı unsurdur. 

“Türkçem kadar” sözünü açıklamıştır. Aynı 

kullanımı D’de görüyoruz. “Doğup büyüdüğüm 

yöreye” sözü “Çukurova’ya” sözünün açıklayıcısıdır. 

Cevap D’dir. 
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24. Demir atmak : Olduğu yerde kalmak, hareket 

etmemek 

 Geçmişe demir atmak : Geçmişten ayrılmamak 

Cevap C’dir. 

25. II. ve V. cümlelerde “sonra”, daha sonra yapılacak 

bir eylemi bildiriyor. Bu iki cümlede aynı anlamda 
kullanım vardır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

26. Cümlede geçen özdeyişte, doğrunun anlatımının 

yalın ve gösterişten uzak olması gerektiği 

vurgulanmış. Dolayısıyla “anlatımda yalınlığa önem 

verme” anlatılmak istenmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

27. B’de “yüzünün akıyla çıkmak” 

 C’de “işini bilir” 

 D’de “işin içinden sıyrılmak” 

 E’de “canını dişine takmak” deyimlerinin anlamları 

ikinci cümlelerde verilmiştir. 

 A’daki “iş inada binmek” deyiminin anlamını ikinci 

cümlede göremiyoruz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

28. Altı çizili sözün anlamı A şıkkında verilmiştir. 

Olaylara bu gözle bakmak ile sorunlara bu 

anlayışla yaklaşmak aynı anlamdaki ifadelerdir. 

Cevap A’dir. 

 

 

 

 

29. Özeleştiri, kişinin kendi kendisini eleştirmesi 

anlamına gelir. “Kusur” bu cümlede “eksik, noksan” 

anlamında kullanılmıştır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

30. “Yama yapmamak”, bir şey eklememek 

anlamındadır. Yazarın, olaylara hiç yama 

yapmaması yaşanılanları olduğu gibi yansıtmasıdır. 

Cevap D’dir. 

31. Çamurlu bir su birikintisi, berrak olmaz. Bu nedenle 

bu suyun içindekiler tam olarak birbirinden ayırt 

edilemez. Bu söz, burada, soyut anlamda 

kullanmış. Anlamı, gerçek sanat ürünlerinin 

ayrımına varılamadığı ortamdır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

 

32. I. cümlede geçen “ürpermek” fiili çimenler için 

kullanılmış. Ürpermek insana özgü bir niteliktir. 

Aynı şekilde “gururlu olmak” insana ait bir nitelik 

iken, III. cümlede ağaçlar için kullanılmıştır.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

33. I. cümledeki “gözünü kırpmamak” deyimiyle, V. 

cümledeki “gözüne uyku girmemek” deyiminin 

anlamı aynıdır. Her iki deyim de “uyuyamamak” 

anlamına gelir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

34. Altı çizili söz cümleye “etkilemek, duygulandırmak” 

anlamı katmıştır. Aynı anlam D şıkkında vardır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

35. Çağdaş, içinde bulunduğu dönemin özelliklerine 

uygun demektir. Klasik, üzerinden yıllar geçtiği 

halde değerini kaybetmeyen anlamına gelir. Bu iki 

anlam da B şıkkında ifade edilmiştir. 

Cevap B’dir. 
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36. Parçada geçen sözün anlamı, parçanın anlamına 

uygun olarak, bir olay karşısında derin bir üzüntü 

duymaktır.  

Cevap E’dir. 

37. “Kendi gibi kalmayı istemek” sözü, parçaya sahip 

olduğu özellikleri koruma çabası içinde olmak 

anlamı katmıştır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

38. “Belleğimizde kalan izin üzerini örten toz”, 

hafızamızdaki unutulmaya yüz tutmuş bilgiler 

anlamında kullanılmış. Bu tozu temizlemek ise 

bilgileri anımsamak anlamındadır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

39. Soru kökünde “en yakın” sözcüklerinin altı çizilmiş. 

Bu da seçenekler arasında yakınlıklar olabileceği 

anlamına geliyor. Dikkatli bir inceleme sonunda 

B’deki “seçmek” ve “ayırmak” sözcüklerinin birbirine 

en yakın sözcükler olduğu görülecektir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

40. A şıkkındaki kullanımda “barınmak” sözcüğü, bir 

yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek anlamında 

değildir. Diğer seçeneklerde verilen anlam ile 

kullanım birbirine uymaktadır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

41. Parçada geçen bu sözün, parçaya kattığı anlama 

dikkat edilmelidir. İpleri kendi istediği gerginlikte 

tutmayı başaran insan, diğer insanlarla olan 

ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirebilen 

insandır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

42. Aktarma yapılmayan cümle sorulmuş. I. cümlede 

“telaş”, III. cümlede “yolcu etmek”, IV. cümlede 

“fazla mesai yapmak”, V. cümlede “hüzünlü, acılı” 

insana özgü niteliklerdir ve doğaya aktarılmışlardır. 

II. cümlede böyle bir aktarma yoktur. 

Cevap B’dir. 

43. Anılar, geçmişte kalan, zaman zaman hatırlanan 

olaylardır. Bazen, anılar insana acı verir. Bazen de 

insanın geçmişte yaşadığı bir anı hatırlaması insanı 

mutlu kılar. Cümlede, bu yönde bir vurgunun 

yapıldığını görüyoruz. Geçmiş, bu yönüyle, içinde 

bulunduğumuz zamanı güzelleştirir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

44. “Yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri” 

ifadesinden, şairin “başkalarından bir şeyler 

aldığını” anlıyoruz. “Kendi şiir tezgâhında yeniden 

dokuyarak onlara, kendi boyasını vurmak” 

ifadesinden de, şairin, başkalarından aldıklarını, 

kişisel ve özgün bir biçime dönüştürdüğünü 

söyleyebiliriz. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

45. Yazar, parçada, kişilerin iç dünyalarındaki 

düğümleri yakalamak, sözüyle insanların içinde 

gizli kalan, çözümlenmeyen yönleri iyi yakalamak 

gerektiğini  anlatmaya çalışmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

46. Yazar, parçada, sözcüklere diz çöktürmek sözüyle 

sözcükleri normal gündelik kullanımın ötesine 

çıkarak, onlara yeni anlamlar yükleyip bu şekilde 

kullanmayı anlatmak istemiştir. 

Cevap E’dir. 
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47. Parçada yazar ”kabuğunu kırmamak” sözüyle, belli 

bir doğru düşüncesinin ötesine gidememenin, bu 

düşünceyi tekrar ele alıp değerlendirmenin 

yapılamadığını anlatmaya çalışmıştır. 

Cevap C’dir. 

 


