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Değerlİ Öğretmenlerİmİz ve Sevgİlİ Öğrencİlerİmİz,

    Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam 
yönünden ortak olan ögelerden ve kurallardan yararlanılarak 
başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, gelişmiş bir sis-
temdir. Dilin iyi kullanılması, anlatımın güçlü olmasını sağlar. 

    Türkçe dersine ait nitelikli bir kitap, hem o dersi anlatan öğ-
retmenler hem de o dersi kavramak isteyen öğrenciler için çok 
önemli bir unsurdur. Bu düşünceden hareketle eğitim-öğreti-
min niteliğinin arttırılması amacıyla büyük bir özveri ile çalışan 
siz öğretmenlerimiz ve geleceğin önemli mihenk taşı olacak 
öğrencilerimiz için hazırlanan bu çalışmanın bir başucu kay-
nağı olacağını düşünüyoruz. 
    Kitabımız üç ana bölümden oluşmaktadır:
1. bölüm, tanımların, açıklamalı örneklerin, dikkat edilecek 
notların ve o konuya ait püf noktaların yer aldığı konu anlatı-
mından oluşmaktadır.

2. bölüm, kavramsal boyuttan genel değerlendirmelere doğru 
aşama aşama hazırlanmış konu kavrama etkinliklerinden 
oluşmaktadır.

3. bölüm ise “Temellendirme, Geliştirme ve Beceri” basamakları-
na dikkat edilerek hazırlanan özel testlerden oluşmaktadır.

    Bu çalışmamızda, dikkatli öğrenmeye odaklayan renkli ve 
infografik tasarım uygulanmıştır. Kitap, konuyu pekiştirmeye 
yönelik görsellerle zenginleştirilmiştir. Böylece öğrencilerin 
zevkle inceleyecekleri, yeni bilgiler öğrenecekleri, bol etkinlikli 
ve sorulu bir kaynak ortaya konmuştur.

    Bu kitabın hazırlanmasında başta kaliteden ödün verme-
yen UZMAN KARİYER YAYINLARINA, kitabın dizgi ve tasa-
rımında büyük emek sarf eden Beyza ÖZGÖREN’e, tashih 
aşamasında bize destek veren Volkan ERTUĞRUL, Kübra 
MANTARCI, Zühal KESKİN, Kadir KESKİN, Fatih ALADAĞ, 
Sercan AKDENİZ, Harun COŞKUN öğretmenlerimize teşek-
kürü bir borç biliriz.
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hat-
ta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriy-
le tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 EKİM 1927



İÇİNDEKİLER

01 SÖZCÜKTE ANLAM                                                                    1

Konu Anlatımı                                                                                                 2

Etkinlik                                                                                                            10

Test                                                                                                                  16

02 CÜMLEDE ANLAM                                                                    35

Konu Anlatımı                                                                                                 36

Etkinlik                                                                                                              44

Test                                                                                                                    50

03 PARÇADA ANLAM                                                                   67

Konu Anlatımı                                                                                                 68

Etkinlik                                                                                                              76

Test                                                                                                                    82

04 İNFOGRAFİK   YORUMLAMA                                                                 105

Test                                                                                                                    106

05 SÖZEL   MANTIK                                                                        119

Konu Anlatımı                                                                                               120

Etkinlik                                                                                                            128

Test                                                                                                                  132

06 GÖRSEL  / TABLO - GRAFİK OKUMA                         145

Test                                                                                                                    146

07 AKIL YÜRÜTME / MUHAKEME                                                                 159

Test                                                                                                                    160

08 FİİLİMSİLER                                                                             173

Konu Anlatımı                                                                                                 174

Etkinlik                                                                                                              176

Test                                                                                                                    180

09 CÜMLENİN   ÖGELERİ                                                                             193

Konu Anlatımı                                                                                                 194

Etkinlik                                                                                                              200

Test                                                                                                                    204

10 FİİLDE   ÇATI                                                                              217

Konu Anlatımı                                                                                                218

Etkinlik                                                                                                             220

Test                                                                                                                    224



İÇİNDEKİLER

11 CÜMLE   TÜRLERİ                                                                      237

Konu Anlatımı                                                                                               238

Etkinlik                                                                                                            244

Test                                                                                                                   248

12 METİN TÜRLERİ                                                                             261

Konu Anlatımı                                                                                               262

Etkinlik                                                                                                            268

Test                                                                                                                   272

13 ANLATIM BOZUKLUKLARI                                                                             285

Konu Anlatımı                                                                                               286

Etkinlik                                                                                                            290

Test                                                                                                                   294

14 YAZIM   KURALLARI                                                                             307

Konu Anlatımı                                                                                               308

Etkinlik                                                                                                            314

Test                                                                                                                   318

15 NOKTALAMA   İŞARETLERİ                                                                             331

Konu Anlatımı                                                                                               332

Etkinlik                                                                                                            336

Test                                                                                                                   340

CEVAP ANAHTARI                                                                  352



SÖZCÜKTE ANLAM

Sözcükte Anlam Özellikleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

Söz Gruplarında Anlam

Deyimler

Söz Sanatları

 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve 
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

 Deyimlerin metne katkısını belirler.

 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

 Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dili-

mize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 
kullanır.

 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 

SÖZCÜKTE ANLAM
2018 2019 2020

2 2 2

Kazanımlar:

LGS Analizi
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİSİA

Gerçek (Temel) Anlam1

Tanım: Bir sözcüğün akla ilk gelen ve herkesçe bilinen 
anlamıdır.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Bugün hava soğuk olacakmış.” cümlesinde “soğuk” 
kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak “ısısı dü-
şük olan, sıcak karşıtı” gelir. Bu cümlede “soğuk” söz-
cüğü aklımıza ilk gelen bu anlamıyla kullanıldığından 
gerçek anlam taşımaktadır.

 ► “Dün akşamdan beri kalbimde bir ağrı hissediyorum.” 
cümlesinde “kalp” sözcüğü vücudumuzdaki bir organ 
olarak kullanıldığı için gerçek anlamlıdır.

Örnekler

 ► Zavallı kedi derin bir kuyuya düştü.
 ► Elinde ağır bir yük taşıyordu.
 ► Boş kutuları yandaki odaya taşıdı.
 ► Uzun boylu adam meyveleri topladı.
 ► Odadaki kıvılcımdan dolayı elbisem yandı.
 ► Bu yolu takip ederek kafeyi bulabilirsin.
 ► Bu temiz odada kendimi iyi hissediyorum.
 ► Aşırı sıcaktan dolayı buzular eriyor.

Mecaz Anlam2

Tanım: Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle 
uzaklaşarak kazandığı yeni anlama denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Yeni iş yerinde çok soğuk karşılandı.” cümlesinde 
“soğuk” sözcüğü gerçek anlamının dışına çıkmıştır. Bu 
cümledeki “soğuk” kelimesi “beklenilen ilginin gösteril-
memesi” şeklinde mecazlı kullanılmıştır.

 ► “Bugün söylediklerin kalbimi çok kırdı.” cümlesinde 
“kalp” sözcüğünün bir organ olarak kullanılması, cüm-
ledeki gibi kırılması mümkün değildir. Bu cümlede kalp 
“gönül” manasında kullanılarak mecazlı kullanılmıştır.

Örnekler

 ► Geçmişin derin izlerini taşıyordu sanki.
 ► Ağır sözleri ile etrafındakileri üzdü.
 ► Boş sözlerle beni aylarca oyaladı.
 ► Arkadaşımla uzun bir sohbet ettik.
 ► Maça gidemeyince biletlerimiz yandı.
 ► Bu işin daha kolay bir yolu mutlaka vardır.
 ► Bu temiz kalpli komşumu çok özleyeceğim.
 ► Yaptığım hatadan dolayı utancımdan eridim.

 Ü Püf Noktası

 ► Mecaz anlamda, genelde soyut olanı somut sözcük-
le karşılama vardır. Örneğin “boş masa” dediğimizde 
gerçekte masayı görürüz ama “boş söz” dediğimizde 
bu sözü göremeyiz.

Terim Anlam3

Tanım: Bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat ya da 
meslek dalı ile ilgili özel kavramların karşılığı olarak 
kullanılmasıdır. Terimler, genellikle kelimelerin gerçek 
anlamından türemiş anlamlardır.  

Açıklamalı Örnekler

 ► “Meridyenler arasında 4 dakikalık bir mesafe vardır.” 
cümlesinde “meridyen” sözcüğü coğrafya alanında 
özel bir kavramı karşıladığı için terimdir.

 ► “Japonya’nın bu bölgesinde radyasyon sızıntısı devam 
ediyor.” cümlesinde “elektromanyetik dalgalar veya 
parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımı” 
anlamına gelen “radyasyon” sözcüğü kimya bilimiyle 
ilgili bir terimdir.

Örnekler

 ► Kafiye, mesnevi, divan, dize, öykü  (edebiyat)
 ► Mahkeme, hüküm, tahliye, tüzel, kanıt (hukuk)
 ► Sıfat, kök, sesteş, dolaylama, edat (dil bilgisi)
 ► Penaltı, hakem, basket, smaç, gol (spor)
 ► Üçgen, toplama, küme, türev, açı (matematik)
 ► Nota, akor, sol anahtarı, melodi, saz (müzik)
 ► Çözünürlük, element, atom, molekül (kimya)
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Uyarı

Bilim, sanat ve meslek dallarının isimleri terim anlamlı 
değildir. (Matematik, spor, müzik gibi)

Ör: Bugün müzik dersi var. (terim değil)
Matematikten kaldım. (terim değil)

 ► Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye 
göre değişir.

Ör: Oyunun birinci perdesi bitti. (terim anlam)
Evdeki perde kirlendi. (gerçek anlam)
Bayıldığı için gözüne perde indi. (mecaz anlam)

 ► Bir sözcük, birden fazla alanda terim oluşturabilir.

Ör: Basit sözcükler kök halindedir. (dil bilgisi)
Dokuz, kök dışına üç olarak çıkar. (matematik)
Bitkiyi toprağa bağlayan kökleridir. (biyoloji)

Çok Anlamlılık4

Tanım: Dilimizde bir sözcük birbirinden farklı cümle-
lerde değişik anlamlarda kullanılabilir. Buna sözcüğün 
çok anlamlılığı denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Dilek havuzuna para attı.” cümlesinde “atmak” söz-
cüğü “tutup fırlatmak” anlamında; “Mahkemeyi iki ay 
sonraya attı.” cümlesinde “ertelemek” anlamında; “Ya-
zın kazakları attı.” cümlesinde “kaldırmak, kullanma-
mak” anlamında; “Sınav konularını mesaj attı.” cümle-
sinde “göndermek” anlamında kullanılmıştır.

 ► “İplik iğne deliğinden zor geçti.” cümlesinde “geçmek” 
sözcüğü “Bir yandan girip diğer yandan çıkmak” anla-
mında; “Eve giderken sizin sokaktan geçeriz.” cümle-
sinde “bir yerin içinden gitmek” anlamında; “Bana yâr-
dan geç dediler.” cümlesinde “vazgeçmek” anlamında 
kullanılmıştır.

Örnekler

 ► Pazardan meyve aldım. (satın almak)
 ► Bu bavul bu kadar eşyayı almaz. (sığmamak)
 ► Güneş, gözümü aldı. (kamaştırmak)
 ► Temiz giyinen bir insandı. (kirli olmayan)
 ► Furkan, babasından temiz bir dayak yedi. (çok)  
 ► Korkudan duvarın dibine kaçtı. (saklanmak)
 ► Yüzerken kulağına su kaçtı. (girmek)
 ► Misafirler gelince rahatı kaçtı. (yok olmak)

Yakın Anlam5

Tanım: Eş anlamlı görünmelerine rağmen aralarında 
az çok anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı 
sözcükler denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Babam kuşları izliyor.”, “Babam kuşları seyrediyor.”, 
“Babam kuşları takip ediyor.” Bu üç cümlenin anlamı 
her ne kadar aynı gibi görünse de hepsi birbirinden 
farklıdır. Birinci cümlede “sessizce gözlemlemek” an-
lamı, ikinci cümlede “müdahale etmeden serbest bı-
rakmak” anlamı, üçüncü cümlede “peşine düşmek” 
anlamı vardır.

 ► “Çiçeklere basmak” ifadesinde “ayak tabanını bir şe-
yin üzerine koymak” anlamında; “çiçekleri çiğnemek” 
ifadesi “ayağının altına alıp zarar vermek” anlamında; 
“çiçekleri ezmek” ifadesi “Başka bir şeyin üzerinden 
geçmek, çiğnemek” anlamında kullanılmıştır.

Örnekler

 ► Bu kadar kırılacağını bilmezdim. (alınacağını)
 ► Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. (akıyordu)
 ► Konuyu uzun uzadıya anlattı. (ayrıntılı olarak)
 ► Soğuk havada dolaşmayı seviyordu. (serin)
 ► Arkadaşıma mektup gönderdim. (yollamak)
 ► Ağabeyimi bugün askere yolladık. (uğurlamak)

 Ü Püf Noktası

 ► Eşim ve dostum çok “YAKINımda” şeklinde örnekli kod-
lama yapılabilir.

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler6

Tanım: Yazılış ve söylenişleri farklı fakat anlamları 
aynı olan sözcüklere denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “En çok satılan öykü kitabı oldu.” cümlesinde “öykü” 
sözcüğünün yerine “hikâye” sözcüğünü getirebiliriz. 
Çünkü iki sözcüğün anlamı aynı olduğu için eş anlam-
lıdır.

 ► “Zengin bir aileye benziyordu.” cümlesinde “zengin” 
sözcüğünün yerine “varlıklı” sözcüğünü getirebiliriz. 
Çünkü iki sözcük de “parası, malı mülkü çok olan” an-
lamına sahiptir.
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Örnekler

 ► Yarın çok önemli bir sınav var. (imtihan)
 ► Büyüklere saygı göstermek gerekir. (hürmet)
 ► Dünkü maçın neticesi ne oldu? (sonuç)
 ► Okul, bireyin yetişme yurdudur. (mektep)
 ► Dolmuşta ihtiyara yer verdi. (yaşlı)
 ► Yazar bu eserinde köyden bahsetmiş. (yapıt)
 ► Hayat sahnesinde otuzuma girdim. (yaşam)
 ► Onu dünyada affetmem, demişti. (bağışlamak)

Uyarı
 ► Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini 

tutmayabilir. Özellikle deyimler ya da mecazlı söyle-
yişlerde eş anlamlı kelimeler kullanılmaz.

Ör: Kara bahtlı bir adamdı.” cümlesindeki “kara bahtlı” söz 
grubu “kötü şanslı” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla 
kara bahtlı yerine “siyah bahtlı” demek anlamsız olur. 

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler7

Tanım: Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlam ve kökle-
ri ayrı olan sözcüklere denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Bu çiçekleri size ben getirdim.” ve “Yüzünde küçük 
bir ben vardı.” cümlelerindeki “ben” sözcükleri sesteş-
tir. “Ben” sözcüğü birinci cümlede “I. tekil kişi zamiri”, 
ikinci cümlede ise “siyah nokta” anlamındadır. Dolayı-
sıyla yazılış ve söylenişleri farklı, anlam ve kökleri ayrı 
olduğu için “ben” sözcüğü sesteştir.

 ► “Telefonu bütün gün elinden bırakmadı.” ve “Eller ne 
derse desin, önemli değil.” cümlelerindeki “el” sözcük-
leri sesteştir. “El” sözcüğü ilk cümlede “insanın tutma-
ya ve iş görmeye yarayan organı”, ikinci cümlede ise 
“yabancı” anlamında kullanılmıştır.

Örnekler

 ► Yaz gelince bize mektup yaz.
 ► Elinde bir demet gül ile biraz gül.
 ► Taksiye bin diye bin kez söyledim sana.
 ► Yüz gün boyunca iki saat yüz.
 ► Yol bitince kenardaki otları yolduk.
 ► Çayın şırıltısı eşliğinde bir çay içtik.

Uyarı
 ► İnceltme işareti olan sözcükler sesteş değildir.

Ör: kar - kâr, yar - yâr, hala - hâlâ, alem - âlem

 ► Sesteş sözcükler arasında hiçbir anlam ilgisi olmama-
lıdır.

Ör: Gül (isim), gül- (fiil): Biri çiçek ismi diğeri fiil oldu-
ğu için sesteştir. Boya (isim), boya- (fiil): Aralarında  
anlam ilgisi olduğu için sesteş değildir.

 ► Bir sözcüğün sesteş olabilmesi için her iki anlamının 
da temel anlam olması gerekir. Bir yerde gerçek, diğer 
yerde mecaz anlamıyla kullanılan sözcükler sesteş 
kabul edilmez.

Ör: En sevdiğim elbiseyi yaktı. (gerçek anlam)
 Arkadaşım yalanıyla beni yaktı. (mecaz anlam)

Karşıt (Zıt) Sözcükler8

Tanım: Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere de-
nir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Evin içi çok güzeldi.” ve “Evin dışı çok güzeldi.” cümle-
lerinde geçen “iç” ve “dış” kelimeleri karşıt anlamlıdır.

 ► “Temiz elbiselerimi giydim.” ve “Kirli elbiselerimi giy-
dim.” cümlelerinde geçen “temiz” ve “kirli” kelimeleri 
karşıt anlamlıdır.

 Örnekler

 ► soğuk → sıcak  ► ağlamak → gülmek
 ► genç → yaşlı  ► vermek → almak
 ► yavaş → hızlı  ► taze → bayat
 ► güzel → çirkin  ► ucuz → pahalı
 ► uzun → kısa  ► aşağı → yukarı
 ► alıcı → satıcı  ► zayıf → şişman

Uyarı
 ► Sözcüğün olumsuzu o sözcüğün karşıtı değildir.

Ör: “koşma”nın karşıtı “koşmamak” olmadığı gibi.
 ► Sözcüğün karşıt anlamlı olması cümledeki kullanımı-

na göre değişebilir.

Ör: Hafif insanlarla oturup kalkma. (zıttı → ciddi)

Elinde hafif bir yük vardı. (zıttı → ağır)
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Deyimler9

Tanım: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ken-
dine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine 
deyim denir. Gerçek anlam taşıyan deyimler de vardır.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Ele avuca sığmamak” deyiminde “el” sözcüğü “tutma-
ya ve iş yapmaya yarayan bölüm” anlamında, “avuç” 
sözcüğü “elin iç bölümü” anlamında, “sığmamak” söz-
cüğü “bir yere bütünüyle girebilmemek” anlamındadır. 
Ancak bu üç kelime kalıplaşarak “söz dinlememek, ku-
ral tanımamak” anlamı taşıyan bir deyim oluşturmuştur.

 ► “Göz dikmek” deyiminde hem “göz” hem de “dikmek” 
eylemi az çok kendi anlamlarından sıyrılarak “bir şeyi 
elde etmek, istemek” anlamı taşıyan bir deyim oluş-
turmuştur.

Örnekler

 ► Babasının gözüne girmek için çok çalışıyordu.
 ► Gelen hediyeyi görünce burun kıvırdı.
 ► O zavallı gencin ekmeğiyle oynadılar.
 ► Çok açık sözlü biri olarak bilinirdi okulda.
 ► Bazı konuları yeniden gözden geçirmeliyiz.
 ► Sınavı geçtiği için ağzı kulaklarına varmıştı.
 ► Toplantıda ilk olarak başkan söz aldı.

Uyarı

Deyimler en az iki sözcükten oluşur, genellikle mecaz 
anlamlıdır, kalıplaşmış sözcük gruplarıdır. Deyimi oluş-
turan sözcükler kesinlikle eş ya da yakın anlamıyla de-
ğiştirilemez.

Ör:  “başvurmak” yerine “kafa vurmak” denemez.

“aklı ermek” yerine “beyni ermek” denemez.

 Ü Püf Noktası

 ► Deyimlerle atasözlerini karıştırmamak için şu 4 mad-
deyi aklımızda tutmalıyız:

a)  Atasözleri genellikle cümle şeklindedir ama deyimler 
değildir.

b)  Atasözü öğüt verir ama deyim durum yansıtır.

c)  Atasözü süreklidir ama deyim anlıktır.

ç)  Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir. 
Deyimler ise anlık durumlar için ve sözü söyleyen kişi 
ya da kişiler için geçerlidir.

İkileme10

Tanım: Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek 
(güçlendirmek) amacıyla sözcüğün yinelenmesi veya 
birbirine yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün yan 
yana kullanılmasına ikileme denir. 

Açıklamalı Örnekler

 ► İkilemeler farklı şekillerde oluşturulabilir:

a)  Aynı kelimelerin tekrarıyla yapılanlar:

Ör: güzel güzel, ağır ağır, koşa koşa, tatlı tatlı

b)  Yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla yapılanlar:

Ör: yalan yanlış, doğru dürüst, akıl fikir, ak pak
c)  Zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla yapılanlar:

Ör: gece gündüz, er geç, iyi kötü, aşağı yukarı
ç)  Biri anlamlı diğeri anlamsız kelimelerle yapılanlar:

Ör: ufak tefek, eğri büğrü, kitap mitap, tek tük
d)  Anlamsız sözcüklerin tekrarıyla yapılanlar:

Ör: ıvır zıvır, fosur fosur, çıtı pıtı, apar topar

e)  Yansıma sözcüklerin tekrarıyla yapılanlar:

Ör: şırıl şırıl, fokur fokur, tıkıt tıkır, horul horul

Uyarı

 ► İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti girmez.

Ör: Deste, deste güller getirmişti. (yanlış)

Somut Anlam11

Tanım: Varlığını en az bir duyu organımızla algılaya-
bildiğimiz veya ölçebildiğimiz sözcüklere denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Sıranın tozunu almadan kitabını yerleştirdi.” cümle-
sinde “sıra, toz, kitap” sözcükleri görme duyusuyla al-
gılandığı için somut anlamlıdır.

 ► “Sıcak havada ekşi elma yemeye bayılırdı.” cümlesin-
de “sıcak (dokunma), “ekşi (tatma)”, elma (görme) du-
yularıyla algılandığı için somut anlamlıdır.

Örnekler
 ► Çocuğun elinde kocaman ceviz vardı. (görme)
 ► Bu sıralar havalar çok soğuk geçiyor. (dokunma)
 ► Gürültüden dolayı yatamamıştık. (işitme)
 ► Güllerin kokusu her yeri sarmıştı. (koklama)
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Soyut Anlam12

Tanım: Hiçbir duyu organıyla algılayamadığımız veya 
ölçemediğimiz sözcüklere soyut anlam denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Bana yardım etmediği için ona öfkeliyim.” cümlesin-
de “öfke” sözcüğü dokunulabilen, görülebilen, duyula-
bilen, koklanabilen, tadılabilen veya ölçülemeyen bir 
varlık olmadığı için soyut anlamlıdır.

 ► “Herkese iyilik eden bir insandı.” cümlesinde geçen 
“iyilik” sözcüğü beş duyu organıyla algılanmadığı için 
soyut anlamlıdır.

Örnekler

 ► Duygularımıza engel olmalıyız bazen.
 ► Sizin cesaretinize hayranım gerçekten.
 ► Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.
 ► Annesine olan özlemi her gün artıyordu.
 ► Tek isteği kendisine biraz saygı duyulmasıydı.
 ► Eşitlik için herkese adalet gerekir.
 ► Onun vefasına birçok kez şahit olmuşumdur.
 ► Nezaketli insanlar her zaman takdir görmüştür.

 Ü Püf Noktası

 ► Somut: Var olan, maddedir. O zaman somut söz-
cüğündeki “m” harfi bizim ipucumuz olsun. Var olan 
madde. 

 Soyut: Yok olandır diyebiliriz. Yani soyut sözcüğünde-
ki “y” harfi bizim ipucumuzdur. Soyut = yok

Yansıma13

Tanım: Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve 
eşyaya ait seslerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan 
kelime veya kelime gruplarına denir.

Açıklamalı Örnekler
 ► “Şelale şırıl şırıl akıyordu.” cümlesinde “şırıl şırıl” ifade-

si şelalenin çakıl taşlarına çarparak akarken çıkardığı 
sesin taklidi yoluyla oluşmuştur.

 ► “Kardeşimin horlamasından uyuyamadım.” cümlesin-
de altı çizili sözcük “uyku sırasında soluk alırken bo-
ğaz ve burundan gürültülü sesler çıkarmak” anlamın-
da kullanılan yansıma bir sözcüktür.

Örnekler
 ► Radyodan cazır cuzur sesler geliyordu. 
 ► Kuzuların melemesi bebeğin ilgisini çekti.
 ► Konserdeki gümbürtü kulakları sağır ediyordu.
 ► Kuzenim çok komik hapşırıyordu.
 ► Birinin yanında fısıl fısıl konuşmak ayıp kaçar.
 ► Ocaktaki yemekler fokur fokur kaynıyordu.

Uyarı
 ► Yansımada önemli olan ses taklidinin olmasıdır. Ses 

taklidi yoksa yansıma da olmaz.

Ör: Yatak gıcır gıcır edip durdu. (yansıma)

Etraf gıcır gıcır oldu. (yansıma değil)

 ► Bazı yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanıldığın-
dan ses ilişkisi kaybolabilir. Buna göre bu sözcüklerde 
yansıma olmaz.

Ör: Adam iki gündür sıkıntıdan patladı.

Çocuk bu yıl da gümledi maalesef.

Özel Anlam - Genel Anlam14

Tanım: Bulunduğu sınıf ya da grup içinde en küçük bi-
rimi karşılayan sözcüklere özel anlam, bulunduğu sı-
nıf ya da grubu içine alan sözcüklere ise genel anlamlı 
sözcükler denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Bafra † Samsun † Türkiye † Dünya † Evren” 
sözcükleri özelden genele doğru sıralanmıştır. Bura-
daki sözcüklerin en özel anlamlısı “Bafra”dır, en genel 
anlamlısı ise “Evren”dir.

 ► “harf † hece † kelime † cümle † paragraf” sözcük-
leri özelden genele doğru sıralanmıştır. Buradaki söz-
cüklerin en özel anlamlısı “harf”tir, en genel anlamlısı 
ise “paragraf”tır.

Örnekler

 ► saniye † dakika † saat † hafta † ay † yıl
 ► papatya † çiçek † bitki † varlık
 ► oda † daire † apartman † konut
 ► macera romanı † roman † edebiyat
 ► kelebek † hayvan † canlı
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Dolaylama15

Tanım: Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden 
çok sözcükle anlatmaya denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Ata sporuna olan ilgi artıyor.” cümlesinde “güreş” yerine 
“ata sporu” denilerek kelimelerin doğrudan değil de biraz 
daha işi dolaylayarak anlatımı benimsenmiştir.

 ► “Çocukları sihirli kutudan uzak tutmalıyız.” cümlesinde 
tek kelime ile söylenilebilecek bir kavram (televizyon) 
birden çok sözle (sihirli kutu) anlatıldığı için dolaylama 
yapılmıştır.

Örnekler

 ► ormanlar kralı (aslan)  ► beyaz perde (sinema)
 ► yavru vatan (Kıbrıs)  ► güller diyarı (Isparta)
 ► beyaz altın (pamuk)  ► Ege’nin incisi (İzmir)
 ► kara elmas (kömür)  ► meşin yuvarlak (top)
 ► derya kuzuları (balık)  ► bacasız sanayi (turizm)
 ► delikli demir (tüfek)  ► kara kartal (Beşiktaş)

 Ü Püf Noktası

 ► Bir eve direkt girmek kısayken, evin etrafından dolaylı 
girmek uzundur. Dolaylama da buna benzer.

Nicel ve Nitel Anlam16

Tanım: Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini 
anlatan sözcükler nicel anlam; sayılamayan, ölçüle-
meyen sadece nesnelerin özelliklerini bildiren sözcük-
lere nitel anlam denir.

Açıklamalı Örnekler
 ► “Köyün en yüksek evi bizimkiydi.” cümlesinde “yüksek” 

sözcüğü ölçülebileceği için nicel anlamlıdır. “Yüksek 
makam sahibi biriydi.” cümlesinde “yüksek” sözcüğü 
ölçülemeyeceği için nitel anlamlıdır.

 ► “Sırtında çok ağır bir çanta ile yürüyordu.” cümlesinde 
“ağır” sözcüğü ölçülebileceği, tartılabileceği için nicel 
anlamlıdır. “Bu kadar ağır konuşacağını düşünmemiş-
tim.” cümlesindeki “ağır” sözcüğü ölçülemeyeceği için 
nitel anlamlıdır.

Örnekler

 ► Bu çok hafif bir masa. (nicel)
 ► Karnında hafif bir ağrı var. (nitel)
 ► Büyük bir evde oturuyorlar. (nicel)
 ► Onun büyük hayalleri vardı. (nitel)
 ► Okula yakın bir evde oturmak istiyor. (nicel)
 ► Bana çok yakın davranıyordu. (nitel)

Uyarı

Sözcüğün nitel ve nicel anlamlılığı cümleye göre be-
lirlenir.

Ör: Sizin eviniz ne kadar küçük. (nicel)

Beni küçük görmesini sevmiyorum. (nitel)

 Ü Püf Noktası

 ► NİCE insanlar yaşadı dediğimizde bu insanların sayı-
sını ölçebiliriz. Bir şeyin NİTELİĞi dediğimizde o şeyin 
özelliği akla gelir.

SÖZ SANATLARIB

Benzetme (Teşbih)1

Tanım: Aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın 
güçlü olandan yola çıkılarak anlatılmasına benzetme 
denir.
Açıklamalı Örnekler

 ► Amcam aslan gibi cesur bir adamdı.” cümlesinde 
“amca”, “cesurluk” bakımından “aslan”a benzetil- 
miştir. Burada “aslan”ın cesaretliliği herkes tarafından 
bilindiğinden söz daha etkili olarak anlatılmıştır. 

 ► “Fatih, kaplumbağa gibi yavaş yürüyordu.” cümlesinde 
Fatih’in yürümesi kaplumbağanın yavaş yürümesine 
benzetilmiştir.

Örnekler

 ► Ceylan gibi ürkek bir hâli vardı son zamanlarda. 
 ► Babam kadar çalışkan birisini görmedim henüz. 
 ► Onu her gördüğümde inci dişleriyle gülümserdi. 
 ► Yıllardır koca bir çınar gibi ayakta duruyordu.
 ► Odanın konforu, sanki kral dairesiydi.
 ► Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
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Uyarı
 ► Benzetmede dört unsur bulunur: 

▪ Benzeyen: Özellik bakımından zayıf olan varlık veya 
nesneye denir.
▪ Benzetilen: Özellik bakımından güçlü olan varlık veya 
nesnedir.
▪ Benzetme yönü: Birbirine benzetilen ögeler arasındaki 
ortak özellik anlamına gelir. Bu sözcükler genelde sıfat 
özelliği olan sözcüklerdir: çalışkan, tembel, soğuk, 
sıcak, kuvvetli, uysal, temiz vb.
▪ Benzetme edatı: “Benzeyen” ve “kendisine benzetilen” 
unsurları arasında ilgi kuran edattır. Çoğunlukla “gibi, 
dek, kadar” edatları kullanılır.

Ör: Sıra arkadaşım    tilki        gibi        kurnaz     biriydi.
benzeyen benzetilen benzetme benzetme

edatı yönü

Ör: Gökyüzü öyle güzel ki, annemin gözleri gibi.
benzeyen benzetme benzetilen benzetme

yönü edatı

Abartma (Mübalağa)2

Tanım: Söyleneceklerin anlamını güçlendirmek ama- 
cıyla bir varlık, durum ya da olayın olduğundan daha 
büyük ya da küçük gösterilerek anlatmasına abartma 
denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Kedi, korkudan öyle zıpladı ki aya çarpmasına az 
kalmıştı.” cümlesinde kedinin zıplayacağı yükseklik 
az çok bellidir. Ama aya kadar zıplaması mümkün 
değildir. Kedinin ne kadar korktuğunun önemini anlat-önemini anlat- anlat-
mak için böyle bir abartıdan faydalanılmıştır.

 ► “Dünyalar kadar işim var yarın gelebilirim.” cümlesinde 
işin fazla olması durumu abartılarak “dünyalar kadar” 
ifadesi ile işin fazlalığı abartılarak anlatılmıştır.

Örnekler

 ► Hasta adam ateşler içinde yanıyordu. 
 ► Bir of çeksem karşıdaki dağlar yıkılır.
 ► Dün akşam soğuktan dondum. 
 ► Ablam telefonunu kaybedince kıyameti kopardı. 
 ► Bütün gün çalışmaktan iğne ipliğe döndü. 
 ► Gözümün yaşı değirmenleri yürütür.

Kişileştirme (Teşhis)3

Tanım: İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler-
in kazandırılmasıdır. Mecazlı bir anlatım özelliği olan 
kişileştirme sanatına en çok masallarda rastlanılır. 
Kişileştirmede insan dışındaki varlıklara, insana ait 
olan “düşünme, anlatma, ağlama, üzülme, mutlu olma, 
kızma, dinleme, gülme, küsme vb.” özellikler verilir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Rüzgâr uyumuş, ay gülüyor; her taraf ıssız.” cümle-
sinde insana ait olan uyuma eylemi rüzgâra, gülme 
eylemi ise aya aktarılarak kişileştirme yapılmıştır.

 ► “Kitaplarım ağlarken sustu kalemlerim.” cümlesinde 
kitap ve kalem sözcüklerine insana ait özellikler veri-
lerek kişileştirme yapılmıştır.

Örnekler

 ► Ormanın sessiz hâli bile ürkütücüydü.
 ► Bulutlar, onun gidişine ağlıyordu.
 ► Tilki böyle söyleyince tavşan inanıverdi.
 ► Kurt tatlı sözlerle filin yanına varmış, selamlamış. 
 ► Mavi gökyüzüne gülümsüyordu evim.
 ► Bahçedeki menekşeler, güller küsmüş bize.

Konuşturma (İntak)4

Tanım: İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların 
ağzından söz söyleme sanatına denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► Kulağının dibinde haykırdı fırtına: “Isınmak istiyorsan 
toprağı çek sırtına.” cümlesinde insan dışındaki bir 
varlık olan fırtına sanki insan gibi konuşturularak (hay-
kırma) konuşturma sanatı yapılmıştır.

 ► “Akıl ersin ermesin sevdama; senden yanayım, dedi 
yeşeren dal.” cümlesinde yeşeren dal sanki insan gibi 
konuşturularak “senden yanayım” ifadesiyle konuşma 
(intak) sanatı yapılmıştır.  

Örnekler

 ► Şelale ve mehtap sordular seni: Neredesin? 
 ► Papatya çiçeği “Bana dokunma!” diye bağırdı. 
 ► “Tüh! Gördün mü başımıza gelenleri?” dedi kurt. 
 ► Sen git de tilkiliğini başkasına göster, dedi karga. 
 ► “Yıldızlar sönsün.” diyerek bağırdı küçük bir lale. 
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Uyarı

 ► İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesine 
kişileştirme, insan dışı varlıkların konuşması cümlenin 
içindeyse konuşturma sanatı yapılmış demektir.

 ► Her konuşturma sanatında kişileştirme sanatı vardır 
ancak her kişileştirmede konuşturma  sanatı yoktur. 

Ör: “İnanma ceketim, inanma kuşların söylediğine.” 
cümlesinde kuşların ne söylediği belli olmadığı için 
konuşturma sanatı yoktur fakat insana ait “inanma” ey-
lemi ceket ve kuşlara aktarıldığı için kişileştirme vardır.

Karşıtlık (Tezat)5

 Tanım: Birbirinin karşıtı olan düşünce, duygu, hayal 
ve durumların bir arada gösterilmesine karşıtlık (tezat) 
denir.

Açıklamalı Örnekler

 ► “Yazımı kışa çevirdin, bak gözümdeki yaşa Leyla’m.” 
cümlesinde şair, ruhsal durumunu yaz ve kış tezatıyla 
ortaya koymuştur. 

 ► “Derman arar iken derde düştüm, ağlama gözlerim 
Mevla kerimdir.” cümlesinde zıt durumdaki sözcükler 
olan “dert” ile “derman”ın bir arada kullanılmasıyla te-
zat yapılmıştır.  

Örnekler

 ► Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. 
 ► Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. 
 ► Kalbimin esareti senin özgürlüğünle başladı. 
 ► Sevincim yasa döndü sen gelmeyince. 
 ► Onlar semada gezinirken bense dipsiz kuyuda. 
 ► İçimde kar donar, buzlar tutuşur.  

Uyarı

 ► Tezat sanatı ile zıt anlamlı sözcükler birbirine karıştı-
rılmamalıdır.

Ör: “Uzun boylu adam kısa boylu adamı bir koşu 
yarışmasında geçti.” cümlesinde tezat sanatı yoktur. 
Çünkü “uzun” ile “kısa zıt” iki kavramdır, düşünce ya 
da durum değildir. Oysa tezat, kavramların zıtlığında 
değil, düşüncenin zıtlığında aranır.
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1
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini uygun kutucuğa
tik işareti (ü) koyunuz.

Cümleler Gerçek Mecaz Terim

1 Sınıfa renkli tebeşir getirir misin?

2 Zarflar konusunu anlamakta zorlanıyordu.

3 Onun ince işlere aklı pek ermez.

4 Bana sadece o, sıcak davranıyor.

5 Ozan, takımımızın en uzun oyuncusudur.

6 Eline sert bir portakal almış, gülüyordu.

7 Makaralar konusuyla ilgili soruyu yapamadı.

8 Cesaretinin kırılmasına asla izin verme.

9 Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.

10 Mikroskopla hücre zarını inceledik.

2 Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde cümle içerisinde kullanınız.

AArı

1. cümle

Atlet

1. cümle

2. cümle 2. cümle

BBen

1. cümle

Yaz

1. cümle

2. cümle 2. cümle

BSatır

1. cümle

Yüz

1. cümle

2. cümle 2. cümle

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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3
Aşağıdaki cümlelerde yer alan söz sanatlarını (benzetme, kişileştirme, abartma, tezat)
bularak cümlelerin karşısındaki kutucuklara yazınız.

1 Kardeşim, karne hediyesi alınmadığı için kıyameti kopardı. ⇒

2 Rutubet, duvarlarda bir romatizmalı hasta gibi ilerlemişti. ⇒

3 Acıyı içimde eritsem mumlar kıskanır mı beni? ⇒

4 Ben bir dilenciyim, lüks villamın bahçesinde. ⇒

5 Son çiçekler, dal uçlarında neşeli çocuklar gibi kıpırdıyor. ⇒

6 Temizlik hastasıyım, ellerim kirden görünmez. ⇒

7 Onun bu tedirgin hâline baykuşlar bile gülüyordu. ⇒

8 Biraz yavaş konuş, bütün dünya seni duydu. ⇒

4 Aşağıdaki dizelerde geçen kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız.

Seyyah olup şu âlemi gezerim

Bir dost bulamadım, gün akşam oldu

Bozuk şu cihanın pergeli bozuk

Yazıktır şu geçen ömre yazık!

İki elim kalkmaz oldu dizimden

Bilmem amelimden, bilmem özümden

Tükendi daneler, kalmadı aşım

Bir dost bulamadım, gün akşam oldu

Seyyah → Âlem →

Dost → Amel →

Öz → Cihan →

Ömür → Aş →

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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5 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin somut ya da soyut anlamlı olduğunu bulup 
karşısındaki ilgili yere tik (ü) atınız.

Cümleler Somut Soyut

1 Annemin tatlı sözleri ile uyanabildim ancak.

2 Öğretmenimiz, tahtaya düz bir çizgi çizdi.

3 İnsan hayatına değer veren tek şey adalettir.

4 Çocuk sevgisi farklı bir duygudur.

5 Makineyi bence doğru takmadınız.

6 Ağaçların altında biraz uyumak istiyorum.

7 Herkese merhamet etmek büyüklüktür.

8 Bu acı günleri bir an önce atlatmamız gerekir.

9 Yağmur bulutları gökyüzünü kaplamıştı.

10 Yaşamı boyunca hep hayal peşinde koştu.

6 Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklere uygun ekler getirip deyimi bulunuz ve anlamını 
yazınız.

1
yay

çıkmak

ok

→

Deyim: 

Anlamı:
2

dörtköşe

olmak

zevk

→

Deyim: 

Anlamı:

3

dal

dal

konmak

→

Deyim: 

Anlamı:
4

su

havan

dövmek

→

Deyim: 

Anlamı:

5

pire

yapmak

deve

→

Deyim: 

Anlamı:
6

dolaşmak

ayak

el

→

Deyim: 

Anlamı:

7

kapı

açık

bırakmak

→

Deyim: 

Anlamı:
8

kaçırmak

ağız

laf

→

Deyim: 

Anlamı:

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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7 Aşağıdaki cümlelerde yer alan “bilmek” sözcüğünün cümleye kattığı anlamı kutucuklardan 
bularak karşısına yazınız.

Sorumlu tutmak Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak

Tanımak, hatırlamak Sanmak, varsaymak, farz etmek 

Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak İşine gelmek, uygun bulmak

Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek Saymak

1 Kapıyı aç, benim bildin mi beni? ⇒

2 Senin hakkında bunları bilmek beni onurlandırdı. ⇒

3 Türkçemizi tüm dünya bilse ne güzel olurdu. ⇒

4 Çok iyi nakış dokumayı bilirim. ⇒

5 Kendini hep süper kahraman bilip ona göre davranıyor. ⇒

6 Ben borcu sana verdim, seni bilirim sadece. ⇒

7 Bedava almayı biliyordu da para olunca mı vazgeçti? ⇒

8 Beni yetiştiren öğretmenlerime teşekkürü bir borç bilirim. ⇒

8 Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerin cümleye kattığı anlamı kutucuklardan bularak 
karşısına yazınız.

sonunda kesinlik pekiştirme biraz

aralıksız gereksiz yaklaşık zorlukla

1 Gece gündüz demeden çalışıyordu. ⇒

2 Çamurlara bata çıka yürüdük. ⇒

3 Yaptığı yanlışı er geç anlayacak. ⇒

4 Aşağı yukarı yedi yaşlarındaydım. ⇒

5 Eninde sonunda şansızlığını yenecek. ⇒

6 Tatlı mı tatlı bir kız çocuğuydu. ⇒

7 Bana ıvır zıvır sözler söylemekten vazgeç. ⇒

8 İngilizceyi çat pat biliyordu. ⇒

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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9 Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını ilgili kutucuğa yazınız.

Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

1

Sana bağlı seni sever.

Düşmana karşı dostun över.

Kıyıların sanki bir dilber,

Bir tanecik güzel yurdum.

2

Sanat: Sanat:

Küçük bir çeşmeyim yurdumun

Unutulmuş bir dağında

Hiç kesilmeyecek suyum

Yıldızların aydınlığında

3

Dağlar kadar derdim var

Kimseye anlatamadığım

Her günüm artık zarar

Zamandan faydalanamadım

4

Sanat: Sanat:

10 Aşağıda altı çizili sözcükleri anlam bakımından inceleyip ilgili kutucuklara yerleştiriniz.

Tencerenin içindeki su çok sıcaktı. Havasından, yanına yaklaşılmıyor.

Bu şehre zor da olsa ısındım. Bu şiirde ulama yapılmamış.

Hedefe ulaşmanın birçok yolu olabilir. Onun kirli elbiselerini deterjan bile çıkaramadı.

İlayda’nın iki sevimli kardeşi vardır. Ordunun sağ kanadı, öncü birlik olarak gitti. 

Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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11 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını bulmacaya yerleştiriniz. 
Maviye boyanmış yerlerdeki harflerden oluşan şifreyi (bir hayvan) bulunuz.

1 Dolaptaki meyveler çok tazeydi. 

2 Ödemelerini eksik yapmamalısın.

3 Akşam oldu mu sürüler ağıllarına döner.

4 Özgürlüğüne yeni kavuşmuş gibiyim.

5 Bu çocuğun istikbali çok parlak.

6 Dün çok yorulmuş, bizimle gelmedi.

7 Kış gelince kayak sezonu başladı.

8 Soğuk sudan kana kana içtim.

2 7

1

3

5

8 6

4

Şifre:

12 Aşağıdaki cümleleri, yandaki uygun deyimlerle tamamlayıp örnekteki gibi tabloya yazınız. 

Cümleler Deyimler

1 Yarın pikniğe gidecekleri için Deniz’in ……………….. a Meraktan çatlamak

2 Yaptığı hata karşısında ……………….. ne yapacağını bilemiyordu. b Dört gözle beklemek

3 Yücel’in güreş yapacağı rakibi tam ……………….. birisiydi. c Dertlerini dökmek

4 Kendisini dinleyen birini görünce hemen ……………….. d Bir deri bir kemik kalmak

5 Yiyecek bulamayan sokak köpekleri ……………….. e Etekleri zil çalmak

6 Ömer, öğle yemeğini kaçırdığı için ……………….. f Dişine göre

7 Anne, askerdeki oğlunun dönüşünü ……………….. g Ezilip büzülmek

8 Sınav sonuçları açıklanana kadar ……………….. h Karnı zil çalmak

1 → e 2 → 3 → 4 →

5 → 6 → 7 → 8 →

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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TEST - 1 Sözcükte Anlam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
A) Bu civarda sebze ve meyve boldur.
B) Hakem penaltı verince ortam gerildi. *
C) Ayağında eski bir ayakkabı vardı.
D) Kanadı kırık bir leylek gördüm.

2. Biliyorum ki sen bu sınavı geçemeyecektin - - - - yine 
de sana bir şans verdim.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez?

A) ama  B) çünkü*
C) buna rağmen  D) ne var ki

3. Aşağıdaki görsellerden hangisi terim anlamlı bir 
sözcük değildir? ***

 

Seyirci

A) 

C) 

B) 

D) 

Aktör Dram

Perde

4. “Isınmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yanan ateşle ellerimiz ısınmaya başladı.
B) Cihaz ısınmaya başlayınca cihazın fişini çektik.
C) Isınan hava ile birlikte kendimizi dışarı attık.
D) Sana ısınan bu gönlüm seni unutmayacak.*

5. “Konuklarına gayet kibar davranırdı.” cümlesinde “ko-
nuk” sözcüğünün yerine “misafir” sözcüğünü getirebili-
riz. Çünkü bu iki sözcük birbirlerinin yerine kullanıldığı 
için eş anlamlıdır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaygı” sözcüğü-
nün eş anlamlısı vardır?

A) Kardeşi eve gelmediği için çok tasalanmıştı.*
B) Kederli anlarında müzik dinlemeyi severdi.
C) Babası gidince felaketler art arda gelmişti.
D) Hüzün rengi bulutlar kaplamıştı gökyüzünü.

6. 
Sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, 

özelliği ifade eden sözcüklere “nitel anlamlı 
sözcükler” denir. Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı 
tespit edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirlene-
bilen sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de “ince” sözcüğü nitel anlamda kullanılmamıştır?

A) Çalışanlarına ince göndermelerde bulunuyordu.
B) Bu ince davranışı karşısında biraz yumuşamıştı.
C) En son aldığı telefon diğerlerine göre inceydi.*
D) İnce düşünmek erdemli kişilerin vasıflarındandır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakın” kelimesi 
“Bu sıralar bize karşı çok uzak duruyordu.” cümlesin-
deki “uzak” kelimesinin anlamca karşıtıdır?
A) Çok yakında olmasına rağmen bize uğramadı.
B) Dedem, yakın gözlüğü olmadan kitap okuyamıyor.
C) Son model araba yakınımızdan hızla geçti.
D) Sana yakın davranmasını biz istedik ondan.*
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Sözcükte Anlam TEST - 1

8. 
Varlığını en az bir duyu organımızla algı-

layabildiğimiz veya ölçebildiğimiz sözcükler 
somut anlamlıdır.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi somut anlamlıdır?

A) İnsana büyüklük katan saygı duygusudur.
B) Bu çocukların sıcak bir gülümsemeye ihtiyacı var.
C) Karanlıkta bir gölge gördüğü için beti benzi atmıştı. *
D) Ondaki çocuk sevgisi hiç kimsede yoktu sanki.

9. Bembeyaz önlüklü, beyaz takkeli fırıncılar kamyonlara 
un çuvallarını yüklediler. Bir adam çuvalı yere döktü, al-
dırmadı, basıp gitti. Oysa dökülenler de onu beslerdi. 
İnsanoğlu aslında basit şeylere dikkat etse bu dünya 
mutluluktan havaya daha çok uçardı.

 Bu metne göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi ger-
çek (temel) anlamda kullanılmamıştır?

A) döktü  B) uçardı*
C) beslerdi  D) yüklediler

10. 

Yabancı dillerden alınmış, dilimize tam olarak yer-
leşmemiş sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu uyarı dikkate 
alınmamıştır?

A) Komşumun anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledim.
B) Yaptıklarımızın yeterli olmadığını sonradan anladık.
C) Telefonumun son versiyonu haftaya çıkacakmış.*
D) Yarınki davete tüm öğrencilerin çağrılmasını istiyorum.

11. 

Yansımalar, tabiattaki seslerin taklidi olan
sözcüklerdir.

Yan

 Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisi yansıma 
değildir?

A) Kardeşim sabaha kadar aralıksız horladı.
B) Dişlerinizi gıcırdatmadan konuşmalısınız.
C) Radyodaki cızırtı huzurumuzu kaçırdı.
D) Her sabah kuşların ötüşüyle uyanırdı. *

12.

Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini 
anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel bir 
anlam taşımaktadır?

A) Uzun bir yoldan geldiği için uykusuz kalmıştı.*
B) Çok zor zamanlarda hep yanımızda oldu. 
C) Bu güzel gelişme sayesinde mutluluktan uçuyordu.
D) Bizim için lokantada özel bir sofra hazırlamıştı.

13. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde “Bir kimsenin 
içinde bulunduğu güç durumu sezip anlayış göstermek” 
anlamı vardır?
A) Genç kız hâlden anlamış olacak ki iki kere ikramda 

bulundu.*
B) Yaşadığımız can sıkıntısı yüzünden üzgün görünü-

yorduk.
C) Sözlerini bambaşka bir üslupla karşı tarafa aktarmış-

tı yine.
D) Nusret, şartları zorlayarak lisenin sonuna kadar oku-

yabilmişti.
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Sözcükte AnlamTEST - 2

1. “Ömrünün sonuna kadar bu küçük - - - - ” cümlesi aşa-
ğıdakilerin hangisiyle sürdürülürse “küçük” kelimesi 
mecaz anlam kazanır?
A) evde yaşamını sürdürmüştü.
B) mahallede anılarını biriktirmişti.
C) yalnızlığında sıkışıp kalmıştı.*
D) yerde geçimini devam ettirmişti.

2. 

Kalem

Kitap

Günlük

Saat

Kırmızı karanfillerin kokusu çok güzel.

Kendini dev aynasında görüyordu.

Masanın ayaklarından biri kırılmıştı.

Aldığı haberle bir anda yıkılmıştı.

 Ayşe, tamamı gerçek anlamlı sözcüklerden oluşan cüm-
lelerin başındaki ürünleri ödül olarak kazanmıştır.

 Buna göre Ayşe, hangi ödülleri kazanmıştır?

A) Kalem ve kitap  B) Kalem ve günlük* 
C) Kitap ve günlük  D) Günlük ve saat

3. 
 

Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek  
amacıyla sözcüğün yinelenmesine veya birbiri-
ne yakın ya da karşıt anlamlı iki sözcüğün yan 
yana kullanılmasına ikileme denir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, anlamı pe-
kiştirme amacıyla kullanılmıştır?

A) Her gün abur cuburla karın doyurmak sağlığımız için 
son derece tehlikelidir.

B) Her sözüme karşı sürekli mırın kırın ederek beni 
üzüyorsun.

C) Dünkü olanları tek tek anlatacak, bundan sonra uslu 
mu uslu bir çocuk olacaksın.*

D) Eğri büğrü yolda ilerlerken midem azıcık bulanmıştı.

4. 
Sağ tarafta insanlar olduğu için ister istemez top-
rak yola çevirdim direksiyonu.

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?

A) Arabalara zorunlu olarak sigorta yapılır.* 
B) Yeni bisikletine büyük bir istekle bindi.
C) Ev ödevlerini belli aralıklarla yapardı.
D) Sinemayı tercih ederek doğru bir karar verdi.

5. 
Terim anlam; bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya 
da bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan 
sözcüklerdir.

 Müzik, sesleri kulağa hoş gelecek şekilde düzenleme sa-
natıdır. Müzik eğitimi ise kişinin hayatında istediği müzikal 
davranış değişikliklerini yaratma süreci olarak tanımlanabi-
lir. Notaları kullanma inceliği, ritimlere ayak uydurma, okta-
va dikkat etme gibi unsurları her zaman ön planda tutmak 
gerekir.

 Buna göre terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse 
bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine 
sözlükte yer verilmelidir? 

A) müzik - ses - sanat B) nota - ritim - oktav*
C) sanat - nota - eğitim D) ses - müzik - ritim

6. “Silmek” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını def-
terine yazmak isteyen bir öğrencinin bu sözcüğü 
mecaz anlamıyla kullandığı cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek
B) Üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci 

plana atmak*
C) Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini 

almak veya parlatmak
D) Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz 

hâle getirmek
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Sözcükte Anlam TEST - 2

7. Çok ver ki az alasın, başkasının duasını kazanasın.
 Bu cümledeki “az - çok, almak - vermek” sözcükleri 

arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisin-
de yoktur?

A) Okul yönetimi irili ufaklı birçok problemle boğuşuyordu.
B) Biraz hızlandıktan sonra yavaşlamaya başladı.
C) Biriktirdiği bozuk paralarla beşiğini tamir etti.*
D) İleri adım atan çocuk birden geri adım atmaya başladı.

8. Oğlunun yaptıklarını duyunca yerin dibine girdi.
 Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakile-

rin hangisinde vardır?

A) Adam dinlenmek için eski bir ağaca yaslandı.
B) Şiir yazmak çok zahmetli bir uğraştır.
C) Yapılan hatanın farkına varmak erdemliliktir.
D) Bana söylediği sözden dolayı çok utanmıştım.*

9. Filmin hepsini izleyemeden sinemadan çıktım.
 Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki-

lerden hangisinde vardır?

A) Yarım saatte kitabın tamamını okumuştu. *
B) Herkes sizin düşüncenizi onaylamayabilir.
C) İş başvurusu için evraklarını hazırlamıştı.
D) Salondaki aynanın kenarı azıcık kırık gibiydi.

10. “Tanımak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Tabe-
ladaki yazıyı hemen tanıdı.” cümlesindeki anlamıyla 
kullanılmıştır?
A) Hastanedeki doktorlar onu çok iyi tanır.
B) Tavşanları, kedileri yakından tanırım.
C) Borcunu vermesi için beş gün süre tanıdım.
D) Köşedeki adamı görür görmez tanıdım.*

11. 

I ve II. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi
vardır.

I ve III. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi
vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlen-
miştir?***

  I. Kelime    II. Kelime    III. Kelime  
A) Ham Sır Olgun
B) Üvey Uyarı Öz 
C) Önce Evvel Sonra
D) Katı Gaz Sıvı

12. Aşağıdakilerin hangisinde “daha” sözcüğü ötekiler-
den farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Dün yapmış olduğum sınavı daha okumadım.
B) Geç kalmama rağmen film daha başlamadı.
C) Yarım saat geçti ancak doktor daha gelmedi.
D) Seninle daha yapılacak çok işimiz var.*

13. “Songül’ün sevinci yüzünden okunuyordu.” cümlesinde 
“sevinç” sözcüğü “dokunulabilen, görülebilen, duyulabi-
len, koklanabilen, tadılabilen veya ölçülebilen bir varlık” 
olmadığı için soyut anlamlıdır.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir?

A) Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.*
B) İnsanların karakteri ölene kadar değişmez.
C) Gittikçe huysuzluğu çekilmezliğe dönüşüyor.
D) Karşılık beklemeden iyilik eden, gerçek dosttur.
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1. 

Mecaz anlam,
bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anla-

mından ilgi veya benzetme sonucunda uzak-
laşarak kazanmış olduğu yeni anlamlardır. Ör-
neğin “yük” kelimesinin akla ilk gelen karşılığı 
yani gerçek anlamı “Bir şeyin ağırlığı” şeklin-

dedir. Ancak bu anlamdan tamamen uzaklaşa-
rak “Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır 

görev” anlamında kullanılırsa mecaz anlam 
kazanmış olur. 

 “Yüksek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Varlığın, bu yüksek gururu anlayacaktır elbet.*
B) Yüksek binalarda oturmanın sakıncaları var.
C) Potanın yerden yüksekliği yaklaşık beş metredir.
D) Yüksekten avluya açılmış iki pencere görünüyor.

2. Başkalarına borçlu olmayı kim ister ki... Borcunu öde-
yen insan, aynı zamanda verdiği sözü de tutmuş sayılır. 
Ne olursa olsun borç zamanında ödenmelidir. Böylece 
hem sorumluluktan kurtulmuş hem de ilerisi için beyaz 
bir sayfa açmış olursunuz.

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Geçmişte yapılmış olan hatalardan pişmanlık duy-
mak

B) Bir konuda geçmişi unutarak geleceğe umutla bak-
mak *

C) Çok iyi niteliklere ve özelliklere sahip olmak
D) Geleceğin kıymetini anlayarak ona göre hareket et-

mek

3. 

beyaz
 perde 

yavru
vatan

file
bekçisi

kara
elmas

Kıbrıs

sinema
kömür

kaleci

1

2

3

c

4

a

bd

 Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok sözcük-
le anlatmaya dolaylama denir. Yukarıdaki görselde hem 
sözcük hem de o sözcüğün dolaylaması yer almaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştir-
me yapılmıştır?

A) 1-b, 2-d, 3-c, 4-b B) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a
C) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d * D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

4. 

“Filmi izlerken zaman zaman
ağlayasımız geldi.”

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki ikile-
meyle aynı anlama gelen bir ikileme kullanılmıştır?

A) Hemen hemen üç günde bir uğrardı.
B) Sonunu bile bile bu işe girmişti.
C) Yer yer bize özet bilgiler ulaşıyordu. *
D) Zavallı çocuk günden güne eriyordu.
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5. 

Bazı yansıma sözcükler mecaz anlamda
kullanıldığından ses ilişkisi kaybolabilir. Bu
nedenle bu sözcüklerde yansıma olmaz.

 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-
si yansıma değildir?

A) Saatin tik takları herkesin dikkatini dağıtıyordu.
B) Ne yaptıysa hıçkırıklarına engel olamadı.  
C) Annesini görünce kalbi güm güm atmaya başladı.
D) Hayat kısa ve çatır çatır kalp kırıyorsunuz.*

6. “Evin içi de dışı da çok güzeldi.” cümlesinde geçen “iç” 
ve “dış” kelimeleri karşıt anlamlıdır.

 Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmıştır?

A) Sıcak bir çay soğuk gönülleri yumuşatır.
B) Büyüklerin elini öpmek bizi küçük düşürmez.
C) Dönüp dönmeyeceğini ancak kendisi bilir.
D) Islak elbiselerini kuru bir zemine serdi.*

7. 

Bir kelime, birden çok türde varlığı veya kavramı 
karşılayacak bir anlama sahipse buna genel anlam 
denir. Eğer yalnızca bir türde varlığı veya kavramı 
karşılayacak bir anlamı var ise buna da özel anlam 

denir.

 Aşağıdakilerin hangisinde özelden genele doğru bir 
sıralama yoktur? 

A) Meslek olarak öğretmenliği seçeceğim sanırım.*
B) Aslan gibi güçlü bir hayvanın rakibi olamaz.
C) Sefiller romanı klasiklerin başında yer alıyor.
D) Kışın mevsimlerin en soğuğunu yaşarız.

8. I. Yusuf Efendi, biçareye ağız açtırmıyordu.
 II. Bir daha onun adını ağzına almayacaksın.
 III. Dün akşam ağzını arayınca anladım her şeyi.
 IV. Ağzındaki lokmaları çiğnemeden yutuyordu.
 Yukarıda “ağız” sözcüğüyle kurulmuş söz öbeklerin-

den hangisi deyim değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.*

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “keskin” sözcüğü, 
yanında verilen anlama uygun olarak kullanılma-
mıştır? ***

                   Cümle                      Anlam   
A) Bu çeneyle atbaşı giden keskin 

bir zekâsı vardı.
Kıvrak

B) İnce ve keskin bir kadın sesiydi bu. Tiz (ses)

C) Masanın başında keskin bakışlı 
bir adam oturuyordu.

Uysal

D) En yakın dostunun bile kusurunu 
keskin bir dille yüzüne vururdu.

Kırıcı,
incitici

10. I. Çocuğunun bu olumsuz davranışları canına tak 
etmişti.

 II. Babasını kaybedince dünyası başına yıkıldı.
 III. Sunucunun sert ifadelerinden bunalmış, artık 

bıçak kemiğe dayanmıştı.
 IV. Onun böyle davranacağına bir türlü aklı ermiyor-

du.
 Numaralanmış cümlelerde geçen deyimlerden han-

gileri yakın anlamdadır?

A) I ve II.   B) I ve III.*
C) II ve III.   D) II ve IV.
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1. I. Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anla-
mıdır.

 II. Mecaz anlam, bir ilgi veya benzetme sonucu 
sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzakla-
şarak kazandığı yeni anlamdır.

 III. Terim anlam; bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya 
da meslek alanına özgü kavramları karşıladığın-
da kazandığı anlamdır.

 Aşağıdaki dizelerden hangisinde numaralanmış kav-
ramların tamamının örneği vardır? 

A) Çok baharlar gelir de durmaz limanlarda gemiler  
Martılar uçar günlerce çığlıklar atarak

B) Kanayan kuytularda ara beni ararsan eğer  
Notalar gibi anlamlı seslerde bulursun beni*

C) Yanmaz da yürekler, ateşe atsan   
Bir kibrit bir orman yakar, başıboş

D) Sen gidiyorsun git, her şeyler gitsin  
Bu çiçekler bu bahar bana neyler gitsin

2. Aşağıdakilerinden hangisinde “bilmek” sözcüğü, 
karşısında verilen anlama uygun olarak kullanılma-
mıştır?**** 

   Cümle      Anlam   
A) Bunu bilmek, içimi ke-

derle dolduruyordu. 
Bir şeyi anlamış veya 
öğrenmiş bulunmak

B) Dilimizi çok iyi biliyor-
du. 

Bir bilim veya sanat 
dalında yeterli olmak

C) Ben arkadaşını bil-
mem, seni bilirim. 

Sorumlu tutmak

D) Teşekkürü borç bilirim. Tanımak, hatırlamak

3. “Bu çiçekleri size ben getirdim.” ve “Yüzünde küçük bir 
ben vardı.” cümlelerindeki “ben” sözcükleri sesteştir. 
“Ben” sözcüğü birinci cümlede “I. tekil kişi zamiri”, ikinci 
cümlede “siyah nokta” anlamındadır. Yani her iki söz-
cüğün de yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları 
farklıdır.

 Bu açıklamaya göre “Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor-
du.” cümlesindeki “kan” sözcüğünün eş seslisi aşa-
ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 

A) Kanayan yarasını bezle sarmaya çalışıyordu.
B) Masa örtüsünün üzerindeki leke kan iziydi.
C) Yıllarca güler yüzüne, tatlı sözlerine kandım.*
D) Acil serviste yatan bir hasta için kan aranıyordu.

4. Yazılış ve söylenişleri farklı fakat anlamları aynı olan 
sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Y A K I T T

E K O S U A

Ş I N A V L

İ L U L A E

M E K T E P

I S I I M N

 Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş an-
lamlısı bu bulmacada yoktur?

A) Sıcaklar bu yılda erken bastırdı.*
B) Bugün yine okula gelmekte gecikti.
C) Keşke o kırmızı kazağı yıkamasaydın.
D) Misafirler gidince eve bir sessizlik çöktü.
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5. Aşağıdakilerden hangisinde, cümlede kullanılan 
deyimin açıklamasına yer verilmemiştir?
A) Elektrikten kıvılcım çıkınca çok korktum, yüreğim ağ-

zıma geldi.
B) Olayları çok fazla büyütüyor, adeta pireyi deve yapı-

yordu.
C) Babasını kaybetmesine rağmen moralini bozmamış, 

acısını bağrına basmıştı. *
D) Tüm bu yaşananları umursamayıp olaylara kayıtsız 

kalmayı tercih etti.

6. “Maçtan sonra Malatya ayağa kalktı.” cümlesinde “Ma-
latya” sözcüğü “Malatya halkı” yerine kullanılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir kulla-
nım yoktur?

A) Dün akşam Namık Kemal’i okudum ve ondan çok 
etkilendim.

B) Tabağını bitirir bitirmez yerinden kalktı ve odasına 
geçti.

C) Sobadaki kömürler yanınca ev bir anda ısınıverdi.*
D) Anadolu, o günlerde yaşananlara kayıtsız kalmamıştı.

7. Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘temiz” sözcüğü, cümle-
de kazandığı anlamla eşleştirilmemiştir? ****

Dolaptaki   
bir elbisesini giydi.

A)

B)

C)

D)

Bana göre
bir iş çıkardı. Özenle yapılmış.

Doktordan, 
bir araba satın aldı. Çok az kullanılmış.

Özellikle 
giyinmeyi severdi.

temiz

temiz

temiz

Kirli, lekeli olmayan, arı

Olumsuz yanı olmayan

temiz

temiz

8. 
Genellikle günlükler ele alınırken kişilerin günlük 
yaşamlarından kesitler sunar. Oysa bu yazarımız 
günlüklerinde sizi evinin içine asla sokmaz. Sadece 
bahçedeki gülleri koklamanıza, elma ağaçlarına 
dokunmanıza müsaade eder.

 Bu parçada “evinin içine asla sokmamak” sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel yaşamına yer vermemek *
B) Olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmamak
C) Hayali ögelere temas etmemek
D) Okuyucuyu pek de dikkate almamak

9. 

 Bir üniversite profesörü, ünlü bir Zen üstadını ziyarete 
gider. Üstat sessizce çay ikram ederken profesör, Zen 
hakkında konuşur. Üstat, ziyaretçinin fincanını ağzına 
kadar doldurur ve sonrasında da doldurmaya devam 
eder. Profesör sabredemeyecek kadar dolar. Kendisini 
artık tutamayacağı ana kadar taşan fincanı seyreder ve 
en sonunda dayanamaz: “Artık doldu! Daha fazla al-
maz!” diye bağırır. Üstat: “Sen de bu fincan gibisin.Önce 
fincanını boşaltmadan sana Zen’i nasıl gösterebilirim?” 
der.

 Bu diyalogda “dolmak” sözcükleri hangi anlamlarda 
kullanılmıştır?

A) Bitkiler olgunlaşmak, erginleşmek - Bir yere iyice ya-
yılmak, kaplamak

B) Sabrı tükenip öfkesi taşacak duruma gelmek - Dolu 
duruma gelmek*

C) Bir yerde pek çok kimse toplanmak - Kalabalık duru-
ma gelmek

D) Süre, hesap tamamlanmak - Vadesi tamamlanmak, 
günü gelmek

TEST - 4
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1. I. Yeni taşındıkları evin balkon tarafı güneşi hiç gör-
müyordu.

 II. Bu olaydan ne kadar zararlı çıkacağını en sonun-
da gördü.

 III. Kaldırıldığı hastanede iki ay boyunca kanser teda-
visi gördü.

 IV. Bu davranışlarının ona neye mal olacağını görecek.
 “Görmek” sözcüğü hangi cümlelerde anlamca birbi-

rine en yakındır?

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

2. Aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü 
olandan yola çıkılarak anlatılmasına benzetme sanatı 
denir. 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme sana-
tına yer verilmiştir?

A) Vatanı kurtarmak için askerlerimiz çarpıştı.
B) Dile kolay tam kırk yıl gemilerde çalışmıştı.
C) Çocukken bazı ders kitaplarımız tuğla gibi kalındı.*
D) Evlendiği gün babasını kaybetmesi çok üzücüydü.

3. 

Somut anlamlı bir sözcük anlam
genişlemesi yoluyla soyut anlam

kazanabilir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir örneği 
vardır?
A) Okulu sayesinde başarılı olduğunu her daim söylerdi.
B) Otobüsün arkasındaki boş koltuğa oturdu.
C) Yanakları kuruydu ama gözlerinde yaş vardı.
D) İmalı konuşmasıyla bazı öğrencilere taş atmış oldu.*

4.

Ş

T

S

İ

Y

İ

E

A

R

A

S

C

K

A

R

I

R

İ

B

D

R

Ü

B

O

I

G

B

İ

R

M

A

E

R

Ç

İ

N

E F K A T P

 Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu bu bul-
macada yoktur?

A) El uzatmak  B) Burnu büyümek
C) Ders almak  D) Dişini sıkmak*

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Adana ve Antalya’nın sıcakları yazın hiç çekilmiyor.
B) Bunu saymam, sizi önümüzdeki hafta da beklerim.
C) Dün kendisine hediye edilen antika saati kaybetti.*
D) Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı.

6.

I ve II. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.
I ve III. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlen-
miştir?*

I. Kelime II. Kelime III. Kelime
A) Sert Katı Yumuşak 
B) Taban Kenar Tavan 
C) Yüksek Zirve Alçak
D) Kuru Sıcak Islak
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7. 

Dün bu sahnede muhteşem bir oyun seyrettik.
Ümit

Sevgi

Celil

Yaşar

Bu güzel haberi ekibin üyelerine duyurmalıyız.

Yükselmek için her türlü yalana başvururdu.

Ağacın kovuğuna serçeler yuva yapmıştı.

 Altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerine göre doğru 
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?*

Ümit

A)

Terim anlam

Gerçek anlam

Gerçek anlam

Yaşar

Sevgi

Celil

Mecaz anlam

Ümit

B)

Terim anlam

Terim anlam

Mecaz anlam

Mecaz anlam

Gerçek anlam

Yaşar

Sevgi

Celil

Gerçek anlam

Ümit

C)

Gerçek anlam

Terim anlam

Yaşar

Sevgi

Celil

Mecaz anlam

Ümit

D)

Gerçek anlam

Yaşar

Sevgi

Celil

Gerçek anlam Gerçek anlam

8. Hele babana bir soralım, o zaman planlarız neler olacağını.
 Bu cümlede altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdaki-

lerden hangisinde vardır?

A) Sen kendine düşen görevi yap, sonra başkalarını 
düşünürsün.*

B) Sizin bu ağır sözleriniz onu derinden üzmüş olabilir.
C) Belki gelecekti ama senin sert tavrından ürkmüş.
D) Bir gün yaptığı hatayı anlayacak o zaman da çok geç 

olacak.

9. 

01 Sınav notlarına detaylı bir şekil-
de bakıyordu.

I.

01 II.

01 III.

01 IV.

Bu saatte memleketine varmış
olmalı.

Kalabalığın içinden güç bela
çıkabildik.

Şiirle romanın gücünü bir gör-
mek yanlış olur.

 Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerde geçen altı 
çizili sözcüklerin anlamı “ ” ile gösterilen yere 
yazılmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden 
hangisi olur?**

I. II. III. IV.
A) Ayrıntılı Kavuşmak Mücadele Benzer
B) Ayrıntılı Ulaşmak Zorlukla Aynı
C) İnce Kavuşmak Güçlükle Benzer
D) İnce Ulaşmak Güçlükle Aynı

10.  I. Çevik bir hareketle başındaki şapkayı aldı.
 II. Tayini çıktığı için çocuğu okuldan aldı.
 III. Bu kavanoz tam olarak sekiz litre süt aldı.

 IV. Yıllardır görmediği dostundan mektup aldı. 

 Numaralanmış cümlelerde “almak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*
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1. Aşağıdaki cümlelerde geçen mecaz anlamlı sözcükleri 
bulmacadan bulup bu sözcüklerin üstünü çiziniz.

 y Epey dişli bir rakip olduğu her hâlinden belliydi.

 y Ondan bu kadar ağır sözler duymayı beklemiyordu.

 y Ünlü dedektif keskin bir zekâya sahiptir.

 y Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar.

 y Bunun gibi ince işlerden pek anlamam.

 y Koyu bir sohbete dalınca etrafındakileri unuttular.

A A Ğ I R B A
K O Y U A C I
R T İ N C E I
L M D İ Ş L İ
K E S K İ N A

 Bu durumda, açıkta kalan harfler soldan sağa doğru 
sırayla dizildiğinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi 
ortaya çıkmış olur?

A) ABARTMA B) ABARTILMA*
C) ABARTMALI D) ABARTISIZ

2. 

Güney Kutbu’nda 
koşuya çok meraklı bir 

penguen yaşarmış. Bu penguen 
devamlı olarak antrenman yapar, 

yarışmalara hazırlanırmış ve yarış-
mayı hep ön sırada bitirmeyi hayal 

edermiş. Ne var ki yarışmalarda 
sonuncu olurmuş. Bu nedenle bir 
çınar ağacının altında saatlerce 

ağlarmış.

 Bu parçadaki kişileştirme sanatının göstergesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Penguenlerin koşuyor olması
B) Çınar ağacının varlığı
C) Güney Kutbu’nda penguenlerin yaşaması
D) Meraklı penguenin saatlerce ağlaması*

3. Söyleneceklerin anlamını güçlendirmek ama-
cıyla bir olayı veya durumu olduğundan çok az 

ya da çok fazla göstermeye abartma (mübalağa) 
denir. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de abartma (mübalağa) sanatına yer verilmiştir?

A) Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.*
B) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
C) Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
D) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

4. Anlatımı daha güçlü kılmak amacıyla iki varlık arasında 
güçlü bir yön üzerinde benzetme yapılmasına benzetme 
(teşbih) denir. Benzetme sanatının dört ögesi vardır:

1. Benzeyen: 

2. Kendisine
    Benzetilen:

Özellikçe zayıf olan

Özellikçe güçlü olan

Aktarılan özellik

gibi, kadar, sanki…

3. Benzetme
    Yönü: 

4. Benzetme
    Edatı: 

 Bu tabloya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
yanlışlık yapılmıştır?***

Cümleler

Be
nz

ey
en

Be
nz

et
ile

n

Be
nz

et
m

e 
yö

nü

Be
nz

et
m

e 
ed

at
ı

A)
Ceylan gözlüm seni çok özle-
dim. ü ü

B)
Tilki kadar kurnaz birine benzi-
yor. ü ü ü ü

C)
Babam keçi gibi inatçı bir adam-
dır. ü ü ü

D) Gül yüzün neden hiç gülmüyor? ü ü



27

Sözcükte Anlam TEST - 6

6. 

İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların 
insan gibi konuşturulması sanatına konuş-
turma (intak) denir. Örneğin “Tilki, tatlı diliyle 
kargaya güzel sözler söylüyordu.” cümlesin-
de tilki, bir insan gibi konuşmuştur. Böylece 
insan dışı varlık olan “tilki” konuşturulduğu 
için bu cümlede konuşturma sanatından ya-
rarlanılmıştır.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de konuşturma (intak) sanatına yer verilmiştir?

A) Annesini arayan köpek üzgün üzgün dolaşıyordu.
B) Gül, koparma beni dalımdan, diye yalvarıyordu.*
C) Açık bırakılan çeşme insanlara kötü kötü bakıyordu.
D) Ağaçlar, ilkbaharda bir gelin gibi süslenirlerdi.

7. 

Birbirinin karşıtı olan düşünce,

duygu, hayal ve durumların bir

arada gösterilmesine karşıtlık

(tezat) denir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde 
tezat (karşıtlık) sanatına yer verilmiştir?

A) Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
 Esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını*

B) Şehirler içinde seni arayarak yaşar 
 Her mevsim dolaşır yürekte güzün şiirleri

C) Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli
 Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli

D) Garipler beni sorar bir kış günü şehirden
 Sokaklarda sessizce gezen yalnızlığımdır

5. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

Benzetme:
Bir varlık ile başka

bir varlığın özellikleri
arasında benzerlik

kurmaya denir.

I. II. III.

Kişileştirme:
İnsana özgü nitelik-
lerin insan dışındaki
varlıklara aktarılması

sanatıdır.

Abartma:
Bir sözün etkisini

güçlendirmek amacıyla
bir şeyi olduğundan çok

veya az gösterme
sanatıdır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklaması verilen söz sanatlarından birine yer verilmemiştir? ****

A) Yüce dağ başında olursa ayrılık B) Denizler mürekkep olsa
Sen düşürdün gül benzime sarılık Yazılmaz benim derdim

C) Toros dağlarının üstüne D) Bir başka resimde biraz kederlisin
Ay un eledi bütün gece Bir derdin varsa anlatıver bize
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1. Oturmak, yaşamak

%35 %30 

%15 
%20

Konaklamak, konmak
Nicelik belirtilen miktarda bulunmak

Olduğu yeri ve durumu korumak,
sürdürmek

 Bu grafikte “kalmak” sözcüğünün farklı anlamlarını kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.
 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %20’lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?

A)  Evde yalnız üç çocuk kalmıştı.*    B)  Bu akşam da mecburen otelde kaldık.
C)  Yaklaşık dört sene benimle beraber kaldı.   D)  Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı.

2. 

Göstermek

Bu söz
onun iyi niyetini

gösteriyor.

Bu, seni
ablandan daha
şirin gösteriyor.

Bunun böyle
olduğunu size
göstereceğim.

Vitrindeki
oyuncağı
gösterdi.

 Yukarıdaki şekilde “göstermek” sözcüğünün anlam yönünden farklı kullanımları yer almaktadır. Buna göre “gös-
termek” sözcüğü hangi kutucukta “Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Kırmızı B) Turuncu C) Mavi D) Mor*
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3. Aşağıda “sıkmak” sözcüğünün farklı anlamları veril-
miş ve bunlar bir cümle içerisinde kullanılmıştır.

 a. Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak
 b. Dar gelmek
 c. Bir şeye sarılarak basınç altına almak
 d. Bir şeyin suyunu, sıvısını basınçla çıkarıp akıt-

mak
 

Çaresiz kadın, hıçkırarak kucağında-
ki yavrusunu sıkıyordu.

Hazırladığı salatanın üzerine son ola-
rak limon sıkıyordu.

Yeni aldığım elbise belimi sıkıyordu
maalesef.

Bu yaştaki çocuğu kısıtlayarak çok
sıkıyorlardı.

1.

2.

3.

4.

 Bu sözcüklerin kullanımı ve anlamları hangisinde 
doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d B) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
C) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a* D) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

4. Dilimizde telaffuzları birbirine yakın bazı kelimeler yanlış 
kullanılmaktadır. Bu kelimelerden, bilgi verme işi anla-
mına gelen - - - - ile bilgi alma işi anlamına gelen - - - - 
kelimesi hatalı kullanılıyor. Kuşatılmış anlamına gelen 
- - - -  ile zarar, sakınca anlamındaki - - - - kelimesi birbi-
rine karıştırılmaktadır. Takdim etmek anlamındaki - - - - 
iki kişiyi birbirine tanıtmak anlamına gelen - - - - kelime-
leri yanlış yerde kullanılıyor.

 Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu metinde boş bı-
rakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) öğrenim - öğretim B) mahzur - mahsur
C) tanıtmak - tanıştırmak D) etken - etkin*

5. “Sınıftaki gürültü kulakları sağır ediyordu.” cümlesinde 
“gürültü” ifadesi birdenbire yankılı ve derinden gelen 
çarpma sesinin taklidi yoluyla oluşmuş ve yansıma ola-
rak karşımıza çıkmıştır.

 Buna göre, 

 y Televizyondaki cızırtıdan dolayı bir şey anlamadık.

 y Annem gelene kadar yerleri pırıl pırıl etmiştim.

 y Suyun şırıltısı insana huzur veriyordu.

 y Aslanın kükremesiyle ödümüz patlamıştı.

 altı çizili kelimelerden kaçı yansıma sözcüktür?

A) 1  B) 2* C) 3 D) 4

6.  Ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte kitap okuması, 
okudukları kitaptaki olay ve kahramanlar hakkında ço-
cuklarıyla sohbet etmesi, bir yetişkin ve çocuk arasında 
yaşanacak güzel bir paylaşımdır. Bu türden paylaşımla-
rın sağlandığı bir ortamda yetişen çocuk, kitap okumaya 
ilgi duyacaktır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki altı çizili söz-
cüklerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Yetişmiş, olgunlaşmış kimse
B) Anne ve baba
C) Eşit sayıda bölüşmek*
D) Ortaya çıkan, oluşan durum

7. 
   1  2  3  4

Düşünce ve

zekânın bir

göstergesidir.
Canlı ve

sosyal

bir varlıktır.

Seslerden

oluşmuş bir

anlaşma

sistemidir.

Gelişmiş bir

iletişim

aracıdır.

 Görselde yer alan özelliklerin çağrıştırdığı kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kültür  B) Dil*
C) Sanat  D) Gelenek

Sözcükte Anlam - 7
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Sözcükte Anlam - 8

1. 

yoktur

vardır

yoktur yoktur yoktur

vardır vardır

vardır

yoktur

vardır

yoktur

vardır

“Güzellik anlayışı kişiden
kişiye farklılık gösterir.”

cümlesinde mecaz
anlamda kullanılan

kelime

“Hava sıcak olduğu için
çocuğunu ılık suyla yıkadı.”
cümlesinde mecaz anlam-

da kullanılan kelime

“Arkadaşlarla koyu bir 
sohbete başladık.”

cümlesinde mecaz anlam-
da kullanılan kelime

“Çalışırsan sen de başarılı
olursun.” cümlesinde ger-
çek anlamda kullanılan

kelime

“İşler bir ay sonra bitmiş
olacak.” cümlesinde ger-
çek anlamda kullanılan

kelime 

“Elindeki çantadan bir ka-
lem çıkardı.” cümlesinde

gerçek anlamda  kullanılan
kelime 

 Yukarıda verilen cümlelerle ilgili doğru bilgiler takip edildiğinde hangi emojiye ulaşılır?****

 
A) B) C) D)

2. 

Sanat ve hayat iç içeydi benim için. Elbette
bir birey olarak her türlü kayıttan bağımsız-
dım. Ama aynı zamanda bu hayatın, bu top-
lumun bir parçasıydım da. Bir müddet sonra
büyük antreden çıkıp kaybolmak bana yakış-
mazdı. Ben yazar olarak sadece bu ortak
dünyayı yansıttım.

Teknolojik gelişmeler bazı sanat dallarının sona
ermesine sebep olmuştur. Gelişen endüstri ve in-
sanlığın artan talep ve ihtiyaçları maalesef zamanla 
bazı meslek ve el sanatlarının kaybolmaya yüz tut-
masına sebep olmuştur. Bütün bu sanatlar büyük bir
el emeği, maharet ve ustalık gerektirmektedir. 

I II

 “Kaybolmak” sözcüğü numaralanmış metinlerde hangi anlamlarda kullanılmıştır?****

                    I                                        II                    
A) Akıl sağlığını yitirmek Yalnızlığa mahkûm olmak
B) İşlevini yerine getirememek Yitmek
C) Ortalarda görünmemek Anlamından uzaklaşmak
D) Görünür olmaktan çıkmak Unutulmak
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3. Unutmak
Beni bırakacağını söyledi.

Koymak
Masaya bir ellilik bıraktı.

Saklamak, artırmak
Parayı bana bırakırsın artık.

Sarkıtmak
İşi ehline bırakma meziyeti vardı.

Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
Elindeki kalemi yere bıraktı.

Bir işi başka bir zamana ertelemek
Tatili başka bahara bıraktık.

 Türkçe dersindeki bir soruda “bırakmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlara uygun cümlelerin yer aldığı örnekler 
sorulmuştur. Buna göre görseldeki yeşil kutudakiler erkek öğrencilerin, sarı kutudakiler ise kız öğrencilerin cevaplarını 
temsil etmektedir.

 Yukarıda verilen örneklere göre,
 I. Erkek öğrenciler, kız öğrencilerden daha fazla doğru cevap vermiştir.
 II. Bu soruyu öğrencilerin yarısından fazlası doğru cevaplamıştır.
 III. Toplam doğru cevap sayısı ile yanlış cevap sayısı birbirine eşittir.
 numaralanmış ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. * D) Yalnız III. 

4. Bizim yazınımızda roman, hiçbir zaman kriz yaşamamıştır bana göre. O, önüne çıkan çeşitli engellere rağmen, kendini 
yenileyerek, geliştirerek eserlerini yazmıştır. Dünyada roman sanatı hangi noktaya ulaşmışsa romanımız da o noktaya 
doğru yol almıştır. 

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak 
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. *

: Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni
: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı
: Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, edebiyat

ANAHTAR SÖZCÜK

⁴

² ¹

³ ¹ ² ³ ⁴

 Numaralanmış kutulardaki harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

TA) A N E E S A T

Y A S AC) D)

B)

G E N E

 TA) A N E E S A T

Y A S AC) D)

B)

G E N E

 

TA) A N E E S A T

Y A S AC) D)

B)

G E N E  

TA) A N E E S A T

Y A S AC) D)

B)

G E N E
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1. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun kavram 
yazılmak istenmektedir.

dakika

saniye yıl

1

robot

bilgisayar akıllı saat

2

grafik

şekil çizim

3

 Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?****

1 2 3
A) Zaman Dijital Renk
B) Vakit Teknoloji Sanat
C) Vakit Dijital Resim
D) Zaman Teknoloji Tasarım

2. Bazen aynı sözcüğün farklı cümlelerde gerçek, mecaz 
ve terim anlam kazandığı görülür.

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde bu 
üç anlam özelliğine aynı anda yer verilmiştir?*

A) → Uzun zamandır evin perdesini değiştirmemişti.

→ Onu bayağı sevmişsin ki gözüne perde inmiş.
→ Son perdedeki kavuşma anı çok dokunaklıydı. 

B) → Meseleyi kökten halletmek için buralara kadar geldi.
→ Bitkileri toprakla bütünleştiren kökleridir.
→ On altı kök dışına dört olarak çıkar.

C) → Son olaylarda virüse bağlı vaka sayısı artmış.
→ Hayatımıza virüs gibi giren insanlardan kaçınmalıyız.
→ Bilgisayarıma giren virüs, tüm dosyaları silmiş.

D) → Güneş’in sıcaklığı penceremden içeri vurdu.
→ Güneş’ten de büyük sayısız yıldız bulunmaktadır.
→ Güneş girmeyen yere hekim girer, demişler.

3. Yusuf, aşağıdaki görsellerin yanına deyim oluşturacak 
şekilde sözcükler yazmalıdır.

:   - - - - 

:   - - - -

:   - - - -

:   - - - -

                Deyim anlamı:
 F  Başkasının eksiğiyle alay etmek
 F  Güzel bir sözle birinin sevgisini kazanmak
 F  Saate bakarak bir işin ne kadar sürdüğünü hesaplamak
 F  Ev ziyareti yapmak istemek
 Buna göre anlamı verilen deyimleri eşleştirmek is-

teyen Yusuf, bu etkinlikte aşağıdaki sözcüklerden 
hangisini kullanamaz?
A) şişirmek* B) kazanmak
C) tutmak D) aramak
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4. Aşağıda bazı sözcüklerin terim anlamları ve bu terimlerin kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu terimleri cümlelerin için-
den bularak bulmacanın satırlarına yazınız. 

1

ANLAMLAR

2

3

Yeryüzünün herhangi bir yerinde ha-
va olaylarına bağlı olarak gerçekleşen
etkilerin uzun yılların ortalamasına da-
yanan durumu. 

İki nokta arasındaki en kısa çizgi.

Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı
harflerden oluşan kelime veya ek,
yedek. 

CÜMLELER

Burada yazları sıcak ve ku-
rak bir iklim görülür.

Kesişen iki doğru arasındaki
açıyı bulmak zordu.

Günümüzde redife bağlı ka-
lan pek az şair var.

1
1

2

3

2 3 4 5

 Buna göre bulmacanın dördüncü sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir? **
A)

İ

S

E

B)
İ

İ

R

C)
K

İ

R

D)
K

İ

P

5. Tiyatro, sınırları o kadar geniş bir bilgi ve çalışma alanı ki 
 I

 insanın bir ömrü değil, yüz ömrü bile olsa onu bütünüyle 
öğrenmeye yetmez. Öyle ki insan, bütün bir yaşamını ti-
yatroya ayırmış olsa da ömrünün sonunda tıpkı başlan-
gıçtaki gibi boş ve bilgisiz görür kendini. Çünkü yaşam, 
 II

 nasıl yeni günler getiriyorsa yeni günler de tiyatroya yeni 
yeni üsluplar, yeni yeni düşünceler, deneyimler getiriyor.

      III        IV
 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı 

aşağıda karışık olarak verilmiştir:

Sözlük Anlamı
Dolu olmayan Anlatım tarzı
Kapsamı büyük Tecrübe

 Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
anlamı yanlış verilmiştir?
A) I. B) II.* C) III. D) IV.

6. 
Bir sözcüğün sesteş olabilmesi için her iki
anlamının da temel anlamda olması gerekir.
Bir yerde gerçek, diğer yerde mecaz anla-
mıyla kullanılan sözcükler sesteş kabul edil-
mez.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu duruma 
örnek gösterilebilir?

A) Kara bulutlar birden gökyüzünü kapladı.
 Kurbağa karada da soluk alır, suda da.

B) Benim el yazım seninki kadar iyi değildir.
 Gurbet ellerde bir ömür geçti senden habersiz.

C) Elindeki ince çubukla sinekleri kovalıyordu.
 Bu ince hareketiyle hepimizin takdirini topladı.*

D) Takımın as kadrosuna girmek için çok çalıştı.
 Eve gelir gelmez ceketini ve gömleğini dolaba astı.



Not Alınız...


