


      Dil; düșünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses 

ve anlam yönünden ortak olan ögelerden ve kurallar-

dan yararlanılarak, bașkalarına aktarılmasını sağlayan, 

çok yönlü, gelișmiș bir sistemdir. Düșünce, akıl, bilgi, 

buluș ancak dille olanaklıdır. Dil insana özgü bir yetidir, 

bilincin köklerine, bilinçaltının derinliklerine uzanan in-

sana ait bașlıca ișlevdir. Dilin iyi kullanılması, anlatımın 

güçlü olmasını sağlar.

     Yenilenen sınav sisteminde artık bilgiden ziyade yo-

rumlama, çözümleme, ilișki kurma, mantık yürütme 

gibi unsurlar ön plana çıkmıștır. Bu bağlamda siz de-

ğerli öğretmen ve öğrencilerimiz için tamamı yeni ne-

sil sorulardan olușan çok özel bir çalıșma hazırlamaya 

gayret ettik. Tüm 8. sınıf konularının yer aldığı, her üni-

tenin konu özetinin verildiği, tüm soru kalıplarının fark-

lı olduğu, son 3 senenin LGS ve MEB örnek soruları-

nın dikkate alındığı, PISA-TIMSS sorularına yer verildi-

ği, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri 

günlük yașamda kullanma becerisini ölçtüğü özel bir 

çalıșmayı sizlerin istifadesine sunduk.

    Bu çalıșmamızda, dikkatli öğrenmeye odaklayan 

renkli ve infografik tasarım uygulanmıștır. Kitap, konu-

yu pekiștirmeye yönelik görsellerle zenginleștirilmiștir. 

Böylece öğrencilerin zevkle inceleyecekleri, yeni bilgi-

ler öğrenecekleri, bol testli ve sorulu bir kaynak orta-

ya konmuștur.
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Korkma, sönmez bu șafaklarda 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 șiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yașadım, hür yașarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmıș? Șașarım.
Kükremiș sel gibiyim; bendimi çiğner, așarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, tașarım.

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

Arkadaș! 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,
Düșün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen șehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

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

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

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa tașım,
Her cerihamdan, İlahî, boșanıp kanlı yașım,
Fıșkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naașım,
O zaman yükselerek arșa değer, belki, bașım.

Dalgalan sen de șafaklar gibi ey șanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yașamıș 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 düșersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve șeraitini düșünmeyeceksin! Bu imkân 
ve șerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düșmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiș 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiș, bütün tersanelerine girilmiș, bütün orduları dağıtılmıș 
ve memleketin her köșesi bilfiil ișgal edilmiș olabilir. Bütün bu șeraitten 
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 șahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriy-
le tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düșmüș 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İște, bu ahval ve șerait 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
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Sözcükte ANLAM
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2

Konu özetİ

Gerçek (Temel) Anlam1

	Bir sözcüğün akla ilk gelen ve herkesçe bilinen anla-
mıdır.

 Zavallı kedi derin bir kuyuya düştü.
 Elinde ağır bir yük taşıyordu.

Mecaz Anlam2

	Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşa-
rak kazandığı yeni anlama denir.

   Geçmişin derin izlerini taşıyordu sanki.
 Ağır sözleri ile etrafındakileri üzdü.

Terim Anlam3

	Bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat ya da meslek 
dalı ile ilgili özel kavramların karşılığı olarak kullanıl-
masıdır. 

    Kafiye, mesnevi, divan, dize, öykü  (edebiyat)
    Mahkeme, hüküm, tahliye, tüzel, kanıt (hukuk)

Çok Anlamlılık4

	Dilimizde bir sözcük birbirinden farklı cümlelerde de-
ğişik anlamlarda kullanılabilir. Buna sözcüğün çok an-
lamlılığı denir.

   Pazardan meyve aldım. (satın almak)
   Bu bavul bu kadar eşyayı almaz. (sığmamak)

Yakın Anlam5

	Eş anlamlı görünmelerine rağmen aralarında az çok 
anlam farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcük-
ler denir.

   Bu kadar kırılacağını bilemezdim. (alınacağını)
   Gözlerinden yaşlar süzülüyordu.  (akıyordu)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler6

	Yazılış ve söylenişleri farklı fakat anlamları aynı olan 
sözcüklere denir.

   Yarın çok önemli bir sınav var. (imtihan)
   Büyüklere saygı göstermek gerekir. (hürmet)
     Dünkü maçın neticesi ne oldu? (sonuç)

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler7

	Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan söz-
cüklerdir.

 Yaz gelince bize mektup yaz.
 Elinde bir demet gül ile biraz gül.

Karşıt (Zıt) Sözcükler8

	Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere denir.
  soğuk → sıcak   ağlamak → gülmek
  genç → yaşlı    vermek → almak

Deyimler9

	Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine 
özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine de-
yim denir. Gerçek anlam taşıyan deyimler de vardır.

 Babasının gözüne girmek için çok çalışıyordu.
 Gelen hediyeyi görünce burun kıvırdı.

İkileme10

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

  güzel güzel, yalan yanlış, gece gündüz, ufak tefek, 
  ıvır zıvır, şırıl şırıl, tatlı tatlı, ak pak, aşağı yukarı

Somut Anlam11

	Varlığını en az bir duyu organımızla algılayabildiğimiz
 veya ölçebildiğimiz sözcüklere denir.
  Çocuğun elinde kocaman ceviz vardı. (görme)
  Bu sıralar havalar çok soğuk geçiyor. (dokunma)

Soyut Anlam12

	Hiçbir duyu organıyla algılayamadığımız veya ölçe-
mediğimiz sözcüklere soyut anlam denir.

 Duygularımıza engel olmalıyız bazen.
 Sizin cesaretinize hayranım gerçekten.

Yansıma13

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

 Radyodan cazır cuzur sesler geliyordu. 
 Kuzuların melemesi bebeğin ilgisini çekti.

Dolaylama14

	Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok söz-
cükle anlatmaya denir.

   ormanlar kralı (aslan)           beyaz perde (sinema)
   yavru vatan (Kıbrıs)           güller diyarı (Isparta)
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SÖZCÜKTE ANLAM - 1

1.  

Kişi yaptığı işi seviyorsa o alanda yeteneği de varsa başarılı olma ihtimali büyüktür. Bu,
etik olarak kişide kendi isteklerini yerine getirme imkânı sağlar ve asalet hissi uyandırır.
Araştırmacılar sevdiği meslekte çalışan insanların çok daha sağlıklı ve verimli olduklarını
gözlemişlerdir. 

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “  , , ,  ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metin-
den bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 : Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü

 : Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma

 : Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet

 : Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı iş 

ANAHTAR SÖZCÜK

3

1

1 2 3 4

2

4

 

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi oluşur?***

A)
T E K E

C)
E T E K

D)
E T K İ

B)
K E T E

1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4

2. Bu yazarın farklı eserlerini okumadan yorum yapmak rastgele bir kurgu olur.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamını veren sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Düşüncelerinde neden bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım.

B) İnsanlar, sahip olduğu bazı güzelliklerin değerini bilmez.

C) Çevremizi dolayısıyla da geleceğimizi kendi ellerimizle yok ediyoruz.

D) Kanunları hiçe sayarak gelişigüzel sınırlar çizmek olumsuzluk doğurur. *
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SÖZCÜKTE ANLAM

3. Meltem, aşağıdaki görsellerin yanına deyim oluş-
turacak şekilde sözcükler yazmalıdır.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deyim anlamı:

a. Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek 

b. Belli etmemeye çalışarak dinlemek

c. Önem vermemek, küçümsemek, beğenme-
mek

d. Birisinin işine karışmak, müdahale etmek

Buna göre anlamı verilen deyimleri eşleştir-
mek isteyen Meltem, bu etkinlikte aşağıdaki 
sözcüklerden hangisini kullanamaz?

A) doldurmak  B) kabartmak 

C) kıvırmak    D) atmak*

4. “Dün akşamdan beri kalbimde bir ağrı hissediyo-
rum.” cümlesinde “kalp” sözcüğü vücudumuzda-
ki bir organ olarak kullanıldığı için gerçek anlam-
lıdır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ger-
çek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir öğrenci, başarıya giden anahtarları bulabil-
melidir.

B) Arkadaşının derdiyle dertlenen vefalı biriydi.*

C) Kalemini cesaretle kullanan yazarlar, asla kay-
betmezler.

D) Her filozofun kendine ait bir dünyası vardır.

5. CÜMLELER

•	 Gökyüzünde ay varken kimse hırsızlığa gel-
mez.

•	 Türk atlet, olimpiyatlarda ilk kez altın kazandı.

•	 Bir eliyle ekmek gösterir, ötekiyle taş tutar.

•	 Kara gözleriyle herkesi büyülemişti.

SÖZLÜK ANLAMI

•	 En koyu renk, beyaz karşıtı

•	 İçimizden biri olmayan, yabancı.

•	 Kolsuz erkek fanilası.

•	 Yılın on iki bölümünden her biri. 

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin 
eş seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir?

A) Kara*   B) Atlet    
C) El   D) Ay

6. Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına 
genel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç 
örneğine işaret edecek şekilde kullanılmasına da 
özel anlam denir.

Özel Anlam 
-

Genel Anlam

Metin
I

II

III

IV

VI

V

Paragraf

Kelime

Cümle

Hece

Harf

Bu görseldeki numaranmış cümleler genel-
den özele doğru sıralanması için hangi iki 
sözcüğün yer değiştirmesi gerekir? 

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

C) III ve IV. *   D) IV ve V.
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SÖZCÜKTE ANLAM - 2

1. 
A  ŞUBESİ

İçeriden dışarıya varmak
Yorgun adımlarla evden çıktı.

Elde edilmek, sağlanmak
En sonunda doktor çıktı.

Süresi dolduğunda ayrılmak
Bu maçtan iyi sonuç çıkmadı.

Taşınmak, ayrılmak
Yeni evden çıkıp eskisine taşındı.

B  ŞUBESİ

Yetişecek ölçüde olmak
Bu kumaştan bir etek çıkar.

Eksilmek
Ondan üç çıkarsa kaç kalır?

Payına düşmek
Bu villa dört milyara çıktı.

Sıyrılmak, ayrılmak
Bebeğin patiği çıktı.

A ve B şubelerinin yarıştığı bir bilgi yarışmasında “çıkmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlara uygun cüm-
lelerin yer aldığı örnekler mevcuttur. Mavi kutudakiler erkek öğrencilerin, pembe kutudakiler ise kız öğrencile-
rin cevaplarını temsil etmektedir. Yukarıda verilen örneklere göre,

 I.  A şubesi, B şubesinden daha fazla doğru cevap vermiştir.

 II.  Öğrencilerin yarısından fazlası bu soruları doğru cevaplamıştır.

 III.  Genel olarak erkek öğrenciler daha fazla doğru cevap vermişlerdir.

 IV.  A şubesinin kız öğrencileri B şubesinin kız öğrencilerinden daha az doğru cevap vermişlerdir.

numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2. 

% 20
Tıkamak, içini

doldurmak

%30
Geçişi engellemek

%15
Çalışamaz,

görev ve iş yapamaz
duruma getirmek

%35
Bir şey üzerinde

konuşmayı bırakmak

Bu grafikte “kapamak” sözcüğünün bazı anlamlarını kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %15’lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?

A) Sürekli yağan kar, yolu kapamıştı.   B) İşçiler grev yapınca fabrikayı kapamışlar.*

C) Lütfen bu konuyu artık kapayalım.   D) Belediye işçileri, çukurları kapamışlar.
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3. 
Aç -
kar-
not-

yükle-

Özge, elindeki balonda yazan sözcüklere bir harf 
daha ekleyerek o sözcüklerin bilim, sanat, spor 
ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan 
kelimelerin olmasını istemektedir.***

Buna göre Özge hangi ekleri getirirse istediği 
etkinliği doğru bir şekilde tamamlamış olur?

-ı, -a,
-a, -t

-e, -a,
-u, -t

-ı -e,
-a, -m

-ı, -a, 
-u, -t

A) B)

C) D)

4. 

Ondan aldığı parayı geri istemişti.
1

Kahvaltıda simit ve börek vardı.
2

Kuş cıvıltıları buraya kadar geliyordu.
3

Yazın bisiklete binmeyi öğrendim.
4

 

Somut anlamlı sözcükler beş duyu organımızın 
herhangi biriyle algıladığımız sözcüklerdir. 

Buna göre yukarıda numaralanmış cümlele-
rin hangisinde farklı bir duyu ile algıladığımız 
somut anlamlı bir sözcük vardır?

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

5. Babam, herkesin gözü önünde bana vurmuştu.

Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Benim dertlerimi sadece uzaktan dinliyordu.

B) Şiir dinlerken gözümde kocaman bir mazi beli-
riverirdi.

C) Komşu teyzeler, göz ucuyla beni süzerdi.

D) Ailemin yanında bana açıktan açığa bağırma-
malıydı.*

6. 

Yaymak

Bu hastalığı yayan 
sivrisinekler
olmalı.

Mumun
etrafa 
yaydığı ışık zayıftı.

Şöhreti bir anda
her yere

yayıldı.

Kardeşi,
çadırın içine

yatakları yaydı.

Yukarıdaki şekilde “yaymak” sözcüğünün anlam 
yönünden farklı kullanımları yer almaktadır. 

Buna göre “yaymak” sözcüğü hangi kutucukta 
“Çevreye dağılmasına sebep olmak” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Yeşil   B) Gri   
C) Mavi   D) Kırmızı*

7. 
Somut anlamlı sözcükler, anlam geniş-
lemesi yoluyla soyut anlam kazanabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut 
anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanıl-
mıştır?

A)  Arkadaşına karşı bu kadar soğuk davranma-
ması gerekirdi.*

B)  Elinde tutuğu cüzdanını yere düşürünce bir-
den telaşlandı. 

C) Sevdiği herkes yanından bir bir uzaklaşmaya 
başladı.

D) Kardeşinin askerden döndüğü haberini alınca 
gözleri doldu.
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SÖZCÜKTE ANLAM - 3

1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelime-
leri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.

1

1

2

2

3

3

4 5 6

ANLAMLAR

Soldan Sağa

 Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva. 

	Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. 

	Birine veya bir şeye ait olan. 

CÜMLELER

 Bu filmin kurgusunu daha önce bir yerde izlememiştim.

 Kitabın içeriğinde birbirinden farklı yedi hikâye var.

 Bu yazıların sana özgü olduğunu düşünüyoruz.

Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?**

R

E

D

A) E

R

G

B) S

E

T

C) K

E

T

D)

2. 

-

Geniş bir ovanın üzerinde bir köy, bu köyün de bir tanecik ırmağı varmış. Irmağın suları aynı 
anda köyün bütün tarlalarına yetecek kadar gür olmadığından her gün bu ırmağı bir köylü kendi 
tarlasına sulamak için kullanıyor, diğerleri de sıranın kendisine geleceği günü bekliyorlarmış. 
Ancak bir gün köyün açıkgözlerinden biri ırmaktan kendi tarlasına gizli bir kanal yapıp diğer 
köylüler bu durumu fark etmesin diye kanalın üstünü toprak ve samanlarla kapatmış. Böylece 
tarlasına her gün yeteri kadar su geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre sonra ırmağın suları 
azalıp, bu açıkgözün tarlasından bereket fışkırınca köylüler vaziyetten kuşkulanıp adamın 
tarlasına baskın yapmışlar. Birde bakmışlar ki kanallar suyla dolu ve üzeri örtülü. Köyün ileri 
gelenlerinden biri, açıkgözlüye: “Bizden habersiz gizli işler çevirdin, bu yaptığını belli etmeyerek 
ortalığı karıştırdın, sen düpedüz …” demiş. 

Bu metinde üç nokta ile belirtilen yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse parçada anlatılanlar 
özetlenmiş olur?

A) saman altından su yürütüyorsun. *   B) sapla samanı birbirine karıştırıyorsun.

C) saman alevi gibi parlayıp sönüyorsun.  D) sap derken saman diyorsun.
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SÖZCÜKTE ANLAM

3. 

yalan
yanlış

I. II. III.

IV. V.

ağrı
sızı

alt 
üst

şırıl
şırıl

yırtık
pırtık

İkilemeler farklı şekillerde oluşturulabilir. Bunlar-
dan bazıları:

 I.  Eş anlamlı kelimelerle yapılanlar 

 II.  Yakın anlamlı kelimelerle yapılanlar

 III.  Zıt anlamlı kelimelerle yapılanlar

 IV.  Anlamsız sözcüklerle yapılanlar 

 V.  Yansıma sözcüklerle yapılanlar

Buna göre aşağıdakilerden hangileri ikileme-
yi oluşturan kurallarla örnekleri yanlış eşleş-
tirilmiştir?

A) I ve II.   B) I ve IV.*  

C) II ve III.   D) II ve V.

4. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında 
başka anlamlara gelecek biçimde kullanmaya 
mecaz anlam denir. Örneğin “Kurulu bir şeyi par-
çalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek” anla-
mında kullanılan “yıkmak” sözcüğü gerçek anlam 
olarak kullanılırken “Herhangi bir suç, iş vb.ni biri-
ne yüklemek” anlamında kullanıldığında mecaz 
anlam olarak ifade edilmiş olur.

Bu açıklamaya göre “kuru” sözcüğü aşağıda-
ki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla           
kullanılmamıştır?

A) Böyle kuru sözlere inanacak yaşta değilim 
artık.

B) Bu yabancı ailenin kuru, zevksiz bir yaşam tar-
zı vardı.

C) Kuru bir anlatımın eğitime çok fazla katkısı 
olmaz.

D) Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü 
çardaklar yapmışlar.*

5. Okumak, herhangi bir konuda bilgi edinmek,    
estetik ve sanat duygularını harekete geçirmek 
       I II

yahut vakit geçirmek için yapılan uğraşın genel 

                III

adıdır. Bu özelliğinden dolayı, içimizde gizli kapı-
ları açarak bize yol gösteren ve ruhumuzu tedavi 
eden bir yöntem olarak da tanımlanabilir.

               IV

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı 
aşağıda karışık olarak verilmiştir.

Sözlük Anlamı

- Metot   

- Güzellik duygusuna uygun olan

-  Mücadele, meşguliyet 

-  Edebi yönden beğenilmişlik

Buna göre numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

6. 

Yabancı dillerden alınmış,
dilimize henüz tam olarak
yerleşmemiş sözcüklerin
Türkçesini kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu uyarı 
dikkate alınmamıştır?

A) Baban gelince derhal beni aramalısın.

B) Evdeki yazıcının mürekkebi tükenmiş.

C) Lansmana özel kampanyaları kaçırmayın.*

D) Yeni nesil bilgisayarların fiyatı çok yüksekmiş.
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SÖZCÜKTE ANLAM - 4

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

İ N C İ T E

S R İ Z C S

K I Y M E T

İ B A İ V E

S I H H A T

T E R A P İ

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin 
eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?

A) Kırdığı insanların değerini geç anlıyordu. 

B)  Tüm sorulara doğru yanıt vermişti.  

C)  İhtiyar oldukça cömertti torunlarına karşı.*

D) Bana sağlıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

 

 

2. I.  Kaybettiği kalemini bulmak için her yere 
bakıyordu.

 II.  Adamcağız üç çocuklu bir aileye bakıyordu.

 III.  Rica etsem, yemeğin tadına bakar mısınız?

“Bakmak” kelimesi, numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanıl-
mamıştır?

A) Beslemek, geçindirmek

B)  Uğraşmak, meşgul olmak*

C)  Aramak

D) Yoklamak, incelemek, denemek

3. 

Yazın hayatına adım attığımda henüz 
küçük sayılacak bir yaştaydım. Herke-
sin elinden düşüremeyeceği kitaplar 
çıkarmak için çok çaba gösteriyor-
dum. Ama gelin görün ki bu sandığı-
mız kadar kolay değildi. Okuyucunun 
sürekli eleştirileri karşısında sabrım 
taşsa da “ya sabır” demekten başka 
çarem de yoktu. Ne var ki bu durum 
büyük adımlar atmama vesile oldu ve 
şu an çok okunan bir yazarım.

Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangi-
sini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?

A) Küçük yaşın verdiği acemiliği yaşamak*

B)  Artık katlanamaz, dayanamaz duruma gelmek

C)  Bir işe ilk kez girişmek

D) Bir işi başarmak için gayret göstermek

4. Gerçek anlam, bir sözcüğün akla ilk gelen ve her-
kesçe bilinen anlamıdır.

I. Suların akmaması köylüyü öfkelendirdi.

II. Elimi yıkayana kadar yemekleri süpürmüş.

III. Gemi bir müddet sonra kıyıya yanaştı.

IV. Necip Fazıl’ı okurken uzaklara dalıyorum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer 
alan altı çizili kelimelerden hangileri gerçek 
anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II.    B) I ve III.*

C) II ve III.    D) II ve IV.
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SÖZCÜKTE ANLAM

5. 

kara
elmas

derya 
kuzuları

bacasız 
sanayi

balık

kömür

turizm

tüfek

delikli 
demir

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

4.

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

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru 
eşleştirme yapılmıştır?***

A) 1-6, 2-7, 3-5, 4-8                B) 1-7, 2-6, 3-8, 4-5

C) 1-6, 2-5, 3-7, 4-8                 D) 1-7, 2-5, 3-8, 4-6

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarılmak” 
sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine 
uymamaktadır?****

 

CÜMLE ANLAM

A) Ellerine sarılıp bırak-
madım. Tutmak

B) Bu sene derslerine 
daha da sarıldı. Önemsemek

C) Annesine sarıldığı an 
içi huzur doldu. Kucaklamak

D) Yaraları sarılınca 
tekrar işe başladı. Girişmek

7. --------- olmadıkça sanatçı olunamaz ama çalış-
madıkça ----------- hiçbir işe yaramaz. ---------- çok 
acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi 
sonra öğretiyor. Kendine ----------------- kazanma-
nın yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede 
bir şeye iyi hazırlanmaktır. 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu cümle-
lerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine 
gelemez?

A) Güven   B) Zaman  
C) Yetenek   D) Başarı*

8.  I.  Yağmurdan dolan kovanın suyunu boş bir 
kovaya aktardım.

 II.  Dün gece mahallede yaşanan tüm olayları 
polise aktardım.

 III.  Hatta kalırsanız sizi müşteri temsilcimize 
aktaracağım.

 IV.  Onun yerine Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirini 
aktaracağım.

Yukarıdaki cümlede geçen “aktarmak” sözcü-
ğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

9. Bu şairin her kitabı; bir solukta okunabilen, oku-
ma alışkanlığımızı allak bullak eden bir özelliğe 
sahip. Bu şairin hiç mevsimi yoktur, aralıkta öten 
bülbül gibidir. Parmaklarının ucu ile sözcükle-
rin derisine dokunuveriyor, evrende bir titreşim 
başlıyor. Gökten tüy iner gibi yumuşak, ahenkli 
sözcükler yağıyor. Acı kahve tadı gibi uzun süren, 
kekremsi bir lezzet alıyorsunuz onun şiirinden. 
Kendi sesiyle yazabilmesi de en büyük artıların-
dan olsa gerek.

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak iste-
nenler aşağıdakilerin hangisinde sırayla veril-
miştir?*

A) sürükleyicilik-özgünlük         B) etkileyici-sadelik

C) kapsamlı-çok çeşitlilik          D) akıcılık-duruluk
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SÖZCÜKTE ANLAM - 5

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

Kanun

Halk

1

Dürüstlük

Sadakat Doğruluk

2

Saygı

Anlayış

3

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

1 2 3

A) Yasa Sorumluluk İçtenlik

B) Hukuk Emanet Konuşma

C) Adalet Güven Hoşgörü

D) Terazi Emin Başarı

2. Konuşmak insan ilişkilerinde fevkalâde önemlidir. Harfler ve kelimelerle insanları incitmek mümkün. 
Ağzımızdan çıkan kötü bir söz arkadaşımızın, dostumuzun kalbini kırmaya yeter. Bu yüzden dil ve söz 
çok önemlidir. Bazı ortamlarda konuştuğumuzda başımız derde girebilir. Oysa susmanın hiçbir olumsuz 
tarafı yoktur. Bunu anlatmak için ………………..deriz. Söylenen bir sözün geri alınamayacağını belirtir-
ken……………………….., bir kişinin ağzından çıkan sözün kısa bir süre içinde tüm çevreye yayıldığını belirt-
mek için de …………………………………. ifadesini kullanırız. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A)  ağzından hayır çıkmazsa bari şer söyleme.*

B)  söz gümüşse sükût altındır.

C)  söz ağızdan bir kere çıkar.

D) otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır.

3. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır?

A) Kazayı duyar duymaz alelacele hastaneye koştu.*

B) Hediye paketlerini öylesine yaptığı için paketler şık durmadı.

C) Baştan savma yaptığı işler yüzünden sonunda kovuldu.

D) Yeni yazarın göndermiş olduğu makaleye üstünkörü bir göz attı.
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4. Terim anlam; bir sözcüğün herhangi bir bilim, 
sanat ya da meslek dalı ile ilgili özel kavramların 
karşılığı olarak kullanılmasıdır. 

Aşağıda daire içerisindeki harflerden oluşan terim 
anlamlı iki sözcük yer almaktadır. Ok işaretinden 
başlayıp bir harf atlayarak bu iki sözcük buluna-
bilmektedir.

R

S

O

M

N

E

O

A

L

Ç

T

E

Buna göre terim olan iki sözcük aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Roman – Net  B) Net – Saç

C) Saç – Taç   D) Nota – Taç *

5. 

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere
zıt  anlamlı sözcük denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde (zıt) karşıt 
anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?

A) Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

 Hedefe varmayan mızrak utansın!

B) Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!

 Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

C) Eski çınar şimdi Noel ağacı,

 Dallarda iğreti yaprak utansın!

D) Ölümden ileride varış dediğin,

 Geride ne varsa bırak utansın!*

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye 
kayıtsız kalındığını” anlatan bir söz kullanılma-
mıştır?

A) Küçükken bana söylenenler karşısında aldırış 
etmezdim.

B) Eleştirileri umursamaz, yine kendi bildiğini 
okurdu.

C) Günümüzde insan ilişkilerinin yeterince öne-
mi kavranamamış. *

D) Bazı yazarlar, yazım kurallarına önem verme-
den yazılarını yazar.

7. Bu konuyu --- görmüş olmalıydı --- okulun son 
haftasına geldik.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmeli-
dir?
A) şimdiye dek - çünkü*  B) elbette - zaten

C) henüz - aksi takdirde  D) yeni - yoksa

8. 

Bir dakika için ruhumu, gecenin 
bu uçsuz bucaksız karanlığı içine 
bıraktım. Ruhum bir an için, bu 
karalar giyinmiş doğanın içine 
dalmış gibiydi. Bu dalgınlıkta öyle 
bir tat buldum ki en soğuk kalp-
leri kımıldatır, en durgun hayalleri 
ısıtır. Bu sayede küllerinden doğ-
muş gibi bir mutluluk kaplayıver-
di içimi.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Olumsuz durumlar karşısında yüzleşmek 

B)  Kaybettiği işlevi yeniden kazanmak*

C)  İkinci baharı yaşamak için ümitlenmek

D) Belleğine işlerlik kazandırarak onu geliştirmek
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SÖZCÜKTE ANLAM - 6

1. Bilgi, kültürün gerekli koşuludur. Fakat yeterli koşu-
lu değildir. Bilgi, bilinci ve kişiliği geliştirdiği ölçüde 
kültüre dönüşmüştür. Basit uygulamalar için edinil-
miş bilgiler ve ezber bilgiler, bilince yapıcı etken-
ler veya bileşenler olarak katılmaz. Zihin, evrensel 
boyutlarda algılayıcı olmadığı sürece gerçek kültü-
rün varlığı söz konusu değildir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki altı 
çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı 
değildir?

A) Farkındalık gerektiren işler bütünlüğü *

B) İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği

C) Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin 
bütünü

D) Bir kimseye özgü belirgin özellik

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamış-
tır?

A) Onunla ikide bir bu pastanede buluşurduk. 
      (Bir araya gelmek)

B)  Okul binasının işlerini aşağı yukarı iki haftada  
       bitirdiler. (Sona erdirmek, tamamlamak)
C) Çevresinde olanlardan etkilenmeyen geniş bir 
  adamdı. (Fazla tasalanmayan, rahat)
D) Aralarında geçen bu tatsız konuşmaya o da 
      üzülmüş. (Tadı iyi olmayan, lezzetsiz)*

3. 
yalan yanlış

akıl �kir

doğru dürüst

apar topar

I.

II.

III.

IV.

İkilemeler; aynı, yakın ve karşıt anlamlı kelimele-
rin tekrarı gibi farklı şekillerde oluşturulabilir. 

Buna göre,  görseldeki ikilemelerden hangisi-
nin oluşumu farklıdır?

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

4. 
I.

III.

IV.

I. Temizlik işlerinde kılı kırk yararcasına
her yere bakıyordu.

Tüm sorunların püf noktalarını ezbere
bilirdi.

Yeni personel alımında ince eleyip sık
dokuyordu.

Ailesi, tüm işlerini noksansız yapması
için ona baskı yapıyordu.

II.

Numaralanmış cümlelerde geçen deyimler-
den hangileri yakın anlamlıdır?

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

5. “Beslemek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
‘‘bir duyguyu gönülde yaşatmak’’ anlamında 
kullanılmıştır?

A) Evinin önüne gelen kedileri besliyordu her gün.

B)  Beslediği inekten günlük 12 litre süt alıyordu.
C)  “Askıda Ekmek” projesiyle her gün ihtiyaç sa-

hibi binlerce kişiyi besliyordu.
D) Uzun yıllar ona beslediği hislerini bir türlü söy-

leyemiyordu. *

6. 
Bir kelimenin akla ilk gelen anlamına 
gerçek anlam, o sözcüğün gerçek 
anlamından tamamen uzaklaşarak 
kazandığı yeni anlamına ise mecaz 
anlam denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili söz-
cüklerin hangisi hem gerçek hem de mecaz 
anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Dengesini kaybedip derin bir kuyuya düştü.

 Son zamanlarda çok derin düşünüyordu.

B) Elinde kitapların olduğu ağır bir yük vardı.

 Ağır sözleri ile bizi ve akrabalarımızı kırdı.

C) Şiddetli bir patlama ile tüm camlar kırıldı.

 Elinden düşürdüğü vazo bir anda kırıldı. *

D) Evindeki yangın tez zamanda söndürüldü.

 İçindeki yangından kimsenin haberi yoktu.
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7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılmamış-
tır?

A) Bu yaz Ağrı’ya, Türkiye’nin en yüksek noktası-
na tırmandık. (Yer)

B) Şiir, yaşamı güzelleştirmenin bir yoludur 
benim için. (Yöntem)

C) Yarını iyi göremeyen, son derece sorumsuz 
biriydi. (Bugünden sonra gelecek ilk gün)*

D) Eski zamanları  düşününce, bir hüzün sarıyor 
etrafımı. (Gönül üzgünlüğü, keder)

8. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı 
olan sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcük denir.

A K A L I N

Y A V A S

N E B A Y N

Ş Z A Y N U

T A T L I E

S Ü R A T L

İ

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-
lerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) Bu sene zaman çok hızlı geçti. *

B) Acı biberleri yediği anda gözleri kızardı.

C) Kalemiyle kâğıda ince bir çizgi çekti.

D) Bu soruna farklı bir açıdan yaklaştı.

9. 
Bir gün baktım, her şeyde bir başka hâl var
Toprağa düşen tohum, ellerime yağan kar
Yediveren güllerle ansızın gelen bahar
Selçuklu çinisinden yüzüme esen rüzgâr

“Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Annem olmayınca kardeşime ben bakarım.

B) Şöyle bir bakınca maziye özlemim arttı.*

C) Kiralık eve bakmak için sabahtan yola çıktı.

D) Bu işin erken yapılması beş bin liraya bakar.

10. Türkçe öğretmeni, İhsan’a dönem ödevi olarak;

•	 Uğraştığı şeyle artık uğraşmaz olmak

•	 İşe var gücüyle girişmeye hazırlanmak

•	 Büyük bir istekle, özlemle, sabırsızlıkla bekle-
mek

anlamlarını içeren deyimlere uygun resimler yap-
masını istemiştir. 

Buna göre, İhsan’ın çizdiği resimlerden hangi-
si öğretmenin istediği deyimlerden biri değil-
dir?***

A)   

B)   

C)   

D)    
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1. 
Sayılamayan, ölçülemeyen bir de-
ğeri, özellliği ifade eden sözcükle-
re “ nitel anlamlı sözcükler”  denir.
Cümlede kullanılmasına göre bir
kelime herhangi bir şeyin nasıl ol-
duğunu, ne durumda bulunduğu-
nu, özelliğini gösterirse nitel anlam-
lı olur. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “büyük” sözcüğü nitel anlamda 
kullanılmamıştır?

A) Büyük düşünen, hedefleri olan biriydi.

B) Benim oğlum büyük bir adam olacak.

C) Böyle büyük işleri alarak zengin oldu.

D) Deniz kenarında büyük bir ev aldı.*

2. Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var 
                   I
olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşa-

ma biçimlerini, yaşama bakışlarını değiştirmiş, her
         II

dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünüm-

             III

lerde ortaya çıkmıştır. Sanat, nesnel ve öznel 
yaklaşımlara göre farklı açıklanır. Nesnel yaklaşım-
 IV
da sanat, toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımda ise 
salt bir bireysellikle meydana gelir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı 
aşağıda karışık olarak verilmiştir.

Dıştan görünüş

 Tarafsız

 Periyot

 Değişik

Sözlük Anlamı

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangi-
sinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

3.  
Mona Roza, siyah güller, ak güller;

Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak.

Kanadı kırık kuş merhamet ister;

Ah, senin yüzünden kana batacak.

Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Yakın anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır.*

B) Soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.

C) Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır.

D) Zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş” sözcüğü
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Bu devirde rahat bir iş bulmak çok zor.

B) Arkamdan bir iş çeviriyor gibime geldi.*

C) Şu anki işinden çok memnun değildi.

D) Okuldan sonra iş aramaya çıkmıştı.

5. Bir sanatçının içinde her zaman ikiye bölünüşlük 
vardır. Hayat onu oradan oraya fırlattığında huzur 
arar, bulunca da geriye bıraktığı heyecanlı ve fırtı-
nalı günlere özlem duyar sonra da dünyaya sırtını 
dönüp kendine kaçtığını görüyorsunuz. Ancak şu 
da bir gerçektir ki sanatçı, kendisinden öncekile-
rin mirasçısı, içinde yaşadığı insanların tutsağıdır. 
Sanatçı, ancak kendisini anlayabilecek dereceye 
gelmiş bir toplum üzerinde etkili olabilir. 

Bu parçadaki “dünyaya sırtını dönüp kendine 
kaçmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Manevi yönlerini ön plana çıkarma

B) Eserlerinde iç dünyasını anlatma*

C) Sıkıntılarını geçmişte bırakma

D) İnsanlarla arasına mesafe koyma
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6. Eğitim ve dil, birbiriyle yakından ilgili iki alan. 
Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim 
değildir ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. 
Bu yüzden eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru 
ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. 
Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bil-
giler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine 
getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de 
bir bakıma yok sayılır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anla-
mını karşılayan bir söz kullanılmamıştır?

A) şüphesiz            B) insan topluluğu 

C) görev            D) özgün*

7. Bir toplumun kendine has duyuş, düşünüş ve ----
---------- özelliklerinin bir bütünü olan kültürün, 
bir nesilden ötekine iletilmesi ve yaşatılması için, 
dilden daha -------------- bir araç mevcut değildir. 
Bu amacı gerçekleştirebilmek için dilin, bilim 
dili olmaktan ziyade, edebî bir dil, bir --------- dili 
olmaya devam etmesi gerekmektedir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A) farklı – emin – yazı    

B) sıradan – özel – konuşma 

C) davranış – güvenilir – şiir *  

D) duygu – hassas – sanat 

8. Okumaya başladığımız her kurmaca metnin 
başında yazarla bir anlaşma imzalıyoruz aslında.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamını ve- 
ren sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Don Kişot, daha öncesinde tasarlanmış bir 
olay olarak hayat buldu.*

B) Yeni sözcüklerin dilimize yerleşmesinde hal-
kın dil bilinci etkilidir.

C) Uygarlığın doğup gelişmesinde edebiyatın 
katkısı çok büyüktür.

D) Yaşama sevinci taşımayan bir sanatçı, eserle-
rinde inandırıcı değildir.

9. Bulunduğu sınıf ya da grup içinde en küçük biri-
mi karşılayan sözcüklere özel anlam, bulunduğu 
sınıf ya da grubu içine alan sözcüklere ise genel 
anlamlı sözcükler denir.

saniye 
-------
saat

oda 
-------

apartman

papatya 
-------
bitki

kelebek 
-------
canlı

I

II

III

IV

Yukarıdaki görselde sözcükler özelden genele 
doğru sıralanmıştır. 

Buna göre boşluklara sırasıyla hangi sözcük-
ler gelmelidir?

A) gün - çiçek – konut - hayvan

B) dakika – varlık – daire - tür

C) dakika – çiçek – daire – hayvan *

D) gün – varlık – konut - hayvan

10. Bir sözcüğün sesteş olabilmesi için her iki anla-
mının da temel anlamlı olması gerekir. Bir yerde 
gerçek, diğer yerde mecaz anlamıyla kullanılan 
sözcük sesteş kabul edilmez.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu 
duruma örnek gösterilebilir?

A) Bina göz açıp kapatıncaya kadar yandı.

    Masadaki kitapların çoğu düz değil yandı.

B) En sevdiğim elbiseyi yanlışlıkla yaktı. 

 Arkadaşım yalanlarıyla beni yaktı. *

C) Öğretmenin dediklerini tek tek yazdı.

    En sevdiği mevsim tabii ki yazdı.

D) Mahalledeki çocuklara taş attığı için kızdı.

 Herkese yardım eden merhametli bir kızdı.
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1. Edebiyat ürününde aranacak; bulununca da şapka çıkarılacak nitelik, gerçeklik değil, içtenliktir. Yaşadığı çevre-
yi romanlarına olduğu gibi yansıtan değil onu samimi bir üslupla ele alan yazarlar ayakta kalabiliyor. Bilgilerini 
kitaplardan çok insanları incelemekle edinmiş kimselerin durumu budur. Böyle bir yazar, yazıya başlamadan 
konuyu inceden inceye düşünür, araştırır öyle kaleme alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?

A) Desteklemek* B) Aktarmak C) Kazanmak D) Ayrıntılamak

2. 
•	 I ve II numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.

•	 II ve III numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?

I. Kelime II. Kelime III. Kelime

A) Sonbahar İlkbahar Güz

B) Kabiliyet Yetenek Tembellik 

C) Mazi Geçmiş Gelecek*

D) Rutubet Nem Kuru

3. “Ağaçtaki kuşlara
taş atıyordu çocuk-
lar.” cümlesinde me-
caz anlamda kullanı-
lan kelime

“Yapılan inkılaplarla
ülkemiz çağ atladı.”
cümlesinde mecaz
anlamda kullanılan
kelime

“Yaptığım çağrıların
hiçbirine cevap vermedi.”
cümlesinde mecaz an-
lamda kullanılan kelime

yoktur

vardır
vardır

vardır

vardır

vardır

vardır

yoktur

yoktur yoktur

yoktur yoktur
“Taşıdığı sırrı yıllar-
ca anlatmadı.” cüm-
lesinde gerçek anlam-
da kullanılan kelime

“Ağacın gövdesine çivi
ile a�ş asmışlar.” cüm-
lesinde gerçek anlamda
kullanılan kelime

“Hiçbir sözüm yoktu
onlara artık.” cümle-
sinde gerçek anlam-
da kullanılan kelime

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

A) B) C) D)

SÖZCÜKTE ANLAM - 8
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4. Aşağıdakilerin hangisinde “iş” sözcüğü, cüm-
lede kazandığı anlamla eşleştirilmiştir?***

A) 

B) 

C) 

D) 

Sen bu
çok iyi biliyorsun.

Kamu

Bankanın

Sonunda bir

için buraya geldim.

buldum.

işleri

işleri

işi

iş

Ekonomik etkinliklerin
bütünü

Günlük yaşayışı sağlayıcı 
her türlü çalışma

Birinden istenen hizmet
veya birine verilen görev

Yapılan şey, davranış

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

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisin-
de bu üç anlam özelliğine aynı anda yer veril-
miştir?

A) - Çocuklar, bir çember oluşturup top oynama-
ya başladılar.

    - Herkes bir gün muhakkak feleğin çemberin-
den geçecektir.

    - Lisedeyken çemberin alanını bulmakta zorla-
nıyordum. *

B) - Yargısı tamamlanmış cümlelerin sonuna nok-
ta konur.

    - Mesleğini 35 yıl yaptıktan sonra noktaladı.

    - Bazı kısaltmaların sonuna nokta konulmaz.

C) - Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte 
tamamlar.

    - Dünya nüfusu bu yılın sonunda yaklaşık 9 mil-
yara ulaşacak.

    - Dünya’dan büyük milyonlarca yıldız bulun-
maktadır.

D) - Şair, edebiyat camiasında yazdığı satirik şiir-
lerle tanınıyor.

    - Orta Asya’da edebiyat derslerine özel bir ilgi 
vardır.

    - Benim yeteneğimi keşfeden edebiyat öğret-
menimizdi.

6. Anagram, bir kelimedeki harflerin yerleri değişti-
rilerek elde edilen yeni kelimedir. Örneğin “vezir 
- zirve”, “tarak - aktar” kelimeleri birbirinin anag-
ramıdır. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde birbirinin anagramı olan kelimeler kul-
lanılmamıştır?

A) Çakıl taşları ile kaplı yollarda yürürken açlık 
seviyemiz uçlardaydı.

B) Akşamları misafir karşılama işini artık ben 
yapıyordum.

C) Mutfaktaki rende ile bu zamana kadar ender 
rastlanan bir salata yapmıştı. 

D) Aynada şişman hâlini görünce yediklerinden 
dolayı çok pişman oldu.*

7. 

II.

III.

IV.

I.
Bu söylediklerini kesinlikle
yapmam.

Derdini söylemeyen der-
man bulamaz.

Aramıza karışmayan tuhaf
bir arkadaşımızdı.

Sınavdan kırık not alınca
eve kapandı.

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

I II III IV
A) Asla İlaç Farklı Yüksek

B) Asla Çare İlginç Düşük*

C) Muhakkak İlaç Değişik Bozuk

D) Muhakkak Çare Yabancı Düşük

zorlaşıyordu.
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