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SUNU
Sevgili Öğrenciler,

Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu 
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye ha-
zırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymak-
tadır.

Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uy-
gulamada olan sınav dahil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalış-
ma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafif-
letmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.

MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu 
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve et-
kinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı 
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.

Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.
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İLETİŞİM

Duygu,	düşünce	ve	bilgi	alışveri-
şine	iletişim	adı	verilir.

UNUTMA

İletişimin	birçok	yolu	vardır.

ÖĞRENELİM

DİL

•	 Dil	 insanlar	 arasında	 an-
laşmayı	 sağlayan	 tabii	 bir	
vasıta,	kendine	mahsus	ka-
nunları	olan	ve	ancak	bu	ka-
nunlar	çerçevesinde	gelişen	
canlı	bir	varlık,	 temeli	bilin-
meyen	 zamanlarda	 atılmış	
bir	gizli	anlaşmalar	sistemi,	
seslerden	 örülmüş	 içtimai	
bir	müessesedir.	

(Muharrem	ERGİN)

•	 Dil,	bir	toplumu	oluşturan	ki-
şilerin	düşünce	ve	duyguları-
nın	o	toplumda	ses	ve	anlam	
bakımından	ortak	ögeler	ve	
kurallardan	 yararlanarak	
başkalarına	 aktarılmasını	
sağlayan	çok	yönlü	ve	geliş-
miş	bir	sistemdir.	

(Zeynep	KORKMAZ)

ÖĞRENELİM

KÜLTÜR

Bir	milletin	yarattığı	ve	nesilden	
nesile	aktararak	devam	ettirdiği	
maddi	ve	manevi	unsurların	ta-
mamına	kültür	adı	verilir.

TEST • 1

1. Prof. Dr. Muharrem Ergin dili şöyle tanımlar: 
“Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan ta-
biî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan 
ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, 
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir 
müessese; seslerden örülmüş muazzam yapı; 
temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli 
antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.”
Bu tanımdan yola çıkarak “dil ”in özellik-
leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Dil, durmadan gelişen canlı bir varlıktır.
B) Dil, bir milleti birleştiren ve koruyan bir var-

lıktır.
C) Dil, kuralları toplumun bir kesimi tarafın-

dan belirlenen bir antlaşmalar sistemidir. 
D) Dilin temeli bilinmeyen zamanlarda atıl-

mıştır.
E) Dilin kendi kanunları ve kuralları vardır.

2. I. Bir dilin metinlerle takip edilemeyen za-
manlarında kendinden ayrılmış koludur.

II. Günlük hayatta bölgesel ve yöresel kulla-
nıma bağlı olarak değişen dil koludur.

III. Bir dilin metinlerle takip edilebilen dö-
nemlerinde kendinden ayrılmış, belirgin 
ve keskin farklılıklar taşımayan dil koludur.

Yukarıdaki numaralanmış tanımlar sırasıy-
la aşağıdaki kavramlardan hangisiyle eş-
leştirilmelidir?

I II III

A) ağız şive lehçe

B) şive lehçe ağız

C) lehçe şive ağız

D) lehçe ağız şive

E) şive ağız lehçe

3. ---- : Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuz-
larında belirlenmiş, eğitim, hukuk ve basın 
alanlarıyla resmi yazışmalarda kullanılan, 
toplumsal, bölgesel özellikler taşımayan dildir.
---- : Bir ülkenin yazı dilinin bilimsel eserlerde 
kullanılan biçimidir.
---- : Belli bir ağzın, ortak kültür dili olarak kul-
lanılmasıyla ortaya çıkar.
---- : Dilin günlük hayattaki kullanımına bağlı 
olarak ortaya çıkan, kuralları esnek, bölgelere 
göre söyleyiş farklılıkları gösteren dildir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen 
tanım cümlelerinin başındaki boşluğa ge-
tirilemez?

A) Standart dil B) Yazı dili
C) Jargon D) Konuşma dili 
E) Bilimsel dil

4. I. Yapım ekleri, Türkçede yeni sözcük türet-
meye yarayan eklerdir.

II. Filmin iletisini anlamayanınız var mı?
III. Afife Jale, sahneye çıkan ilk Türk kadın sa-

natçıdır.
IV. Eyvah, ne yer kaldı ne yâr!
Yukarıda numaralanmış cümlelerde dilin 
hangi işlevi örneklenmemiştir?

A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
B) Heyecana bağlı işlev
C) Göndergesel işlev
D) Kanalı kontrol işlevi
E) Dil ötesi işlev

5. Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültürün or-
tak özellikleri arasında değildir?

A) Geçmiş kuşakları gelecek kuşaklarla bu-
luşturur.

B) Gelişmeleri hiçbir zaman paralellik göster-
memiştir.

C) Bir insan grubunun millet olmasında 
önemli unsurlardan biridir.

D) Milletin birlik ve beraberliğinde önemli kat-
kıları vardır.

E) Bir milletin yaşayışına dair önemli izler ba-
rındırır.
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ÖĞRENELİM

İLETİŞİMİN ÖGELERİ

a)	 Gönderici:	 Duygu,	 düşünce	
ya	da	bilgiyi	aktaran	kaynak-
tır.

b)	 Alıcı:	Göndericinin	gönderdi-
ği	iletiyi	alan	kişidir.

c)	 İleti	 (mesaj):	 Göndericinin	
iletmek	 istediği	 duygu,	 dü-
şünce	ya	da	bilgidir.

d)	Kanal:	 İletiyi	 göndermekte	
kullanılan	yoldur.

e)	 Bağlam:	İletişimin	gerçekleş-
tiği	ortamdır.

f)	 Geri	dönüt:	Alıcının	iletiyi	al-
dıktan	 sonra	 gösterdiği	 tep-
ki,	 verdiği	 cevap,	 kazandığı	
davranıştır.

ÖĞRENELİM

DİLİN İŞLEVLERİ

a)	 Göndergesel	İşlev:	Dilin	bilgi	
vermek	 amacıyla	 düzenlen-
mesidir.

b)	 Heyecana	 Bağlı	 İşlev:	 Dilin	
duygu	 ve	 heyecanları	 ifade	
etmek	için	düzenlenmesidir.

c)	 Alıcıyı	 Harekete	 Geçirme	 İş-
levi:	Alıcıda	davranış	değişik-
liği	oluşturmak	amacıyla	dilin	
düzenlenmesidir.

d)	Kanalı	 Kontrol	 İşlevi:	 İleti-
şimde	kullanılan	kanalı	kont-
rol	 etmeye	 yönelik	 olarak	
dilin	düzenlenmesidir.

e)	 Dil	Ötesi	İşlev:	Dil	ile	ilgili	bil-
gileri	aktarmak	amacıyla	dilin	
düzenlenmesidir.

f)	 Şiirsel	 İşlev:	Dilin	edebî	me-
tinlerdeki	 işlevidir.	 Metnin	
iletisi	yine	metnin	kendisidir.

6. İnsanlar arası iletişimi sağlama amacıyla var 
olan ve zamanla bir milletin temel kültürel de-
ğeri seviyesine yükselen dil, öncelikle günlük 
hayatta kullanılır. Onun en yaygın ve en yoğun 
kullanım alanı, hiç şüphesiz, ferdin veya toplu-
mun günlük hayatıdır. Kendi içinde konuşma 
dili, ..., ..., dini dil, ..., ... gibi pek çok kollara 
ayrılabilen günlük dil, çok büyük ölçüde fertler 
arasında iletişimi sağlama, aktarılmak istenen 
mesajı iletme amacına yönelik olarak şekille-
nir. Bu noktada günlük dilin açıklık, yalınlık ve 
temel anlam/göndergesel anlam ekseninde 
yoğunlaştığı görülür.
Bu paragrafta bırakılmış boşluklara aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez?

A) ticaret dili B) hukuk dili
C) resmi dil D) yabancı dil
E) argo dili

7. Kutadgu Bilig, üzerinde birçok çalışmanın ya-
pıldığı (ve yapılacağı) İslâmî Türk edebiyatının 
ilk ve (6645 beyitiyle) en hacimli eserlerinden 
biridir. “Kutlu Bilgi” anlamındaki Kutadgu Bi-
lig, manzum bir siyasetname olmakla birlikte 
7’den 77’ye herkesin faydalanabileceği “mut-
luluk veren bilgi” dir. 
Bu parçada dil, hangi işleviyle kullanılmış-
tır?

A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
B) Kanalı kontrol işlevi
C) Göndergesel işlev
D) Dil ötesi işlev
E) Sanatsal işlev

8. ---- : Duyguyu, düşünceyi ve mesajı aktaran, 
iletişimi başlatan kişidir.
---- : Duygunun, düşüncenin ve mesajın ile-
tildiği kişidir.
---- : İletişimin gerçekleştiği yer, ortamdır.
Yukarıda tanımlanan iletişim ögeleri aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru sırayla veril-
miştir?

A) Bağlam – Alıcı – Gönderici 
B) Gönderici – Alıcı – Kanal
C) Gösterge – İleti – Bağlam 
D) Kanal – İleti – Dönüt 
E) Gönderici – Alıcı – Bağlam 

9. Kendi dışında başka bir varlığı, kavramı, duru-
mu, olayı gösteren, düşündüren, çağrıştıran, 
onun yerini alan sözcük, görüntü veya nesne-
lere “gösterge” denir. 
Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “gösterge” kullanılmamıştır?

A) Öyle çok öksürüyordu ki hasta olduğunu 
anlamak için uzman olmak gerekmezdi.

B) Hava birdenbire karardı, gökyüzü griye 
döndü ve yağmur yağmaya başladı.

C) Trafikte ambulans sirenini duyan sürücü-
ler, araçlarını ona yol verecek şekilde kul-
lanıyorlar.

D) Zil çalmış ve matematik sınavının olacağı 
dersin başlamasına sadece on dakika kal-
mıştı.

E) Uzun zamandır yeniden görmeyi hayal et-
tiğim o güzel gözler, bana eskisi gibi bak-
mıyordu artık.

10. Nergis Hanım salonda, klasik müzik dinliyor 
ve kitabını okuyordu. Bu sırada kızı Didem ya-
nına geldi ve “Ben arkadaşlarımla buluşaca-
ğım anne, gidebilir miyim?” diye sordu. Nergis 
Hanım, başını kitabından kaldırmadan “Ta-
mam kuzum, geç kalma ama.” dedi.
Bu parçadaki iletişim unsurları açıklanır-
ken aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık ya-
pılmıştır?

A) Gönderici: Nergis Hanım’ın kızı Didem 
B) Alıcı: Nergis Hanım
C) İleti: “Ben arkadaşlarımla buluşacağım 

anne, gidebilir miyim?”
D) Dönüt: “Tamam kuzum, geç kalma ama.”
E) Kod: Ses dalgaları 

Yanıtlar
12345678910
CDCABDCEEE
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ÖĞRENELİM

GÖSTERGE

Kendi	dışında	başka	bir	şeyi	işa-
ret	eden	şekil,	nesne,	varlık	ya	
da	olgulardır.

A) Dil Göstergeleri:	 Söz	 veya	
yazıyla	 gerçekleştirilen	 her	
türlü	etkinliktir.

B) Dil Dışı Göstergeler: 

a)	 Belirti:	 Doğal	 göstergelerdir.	
Yaprakların	 sararması	 son-
baharın	 geldiğinin	 gösterge-
sidir.

b)	 Belirtke	 (sosyal	 gösterge):	
Yapay	 göstergelerdir.	 Trafik	
işaretleri	gibi.

c)	 İkon	(görsel	gösterge):	Gös-
teren	 ile	 gösterilen	 arasında	
benzerlik	olan	göstergelerdir.	
Haritalar,	 fotoğraflar,	 resim-
ler	birer	ikondur.

d)	Simge:	Soyut,	görsel	bir	 ifa-
de	 biçimidir.	 Terazi	 adaletin	
simgesidir.

TEST • 2

1. “Sana dünyanın bütün meydanlarında kızıl bir 
gül vereceğim.” cümlesinde “gül” sözcüğü-
nü oluşturan “g, ü, l” seslerinin dil bilimin-
deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanal B) Gösterge
C) İleti D) Gönderge
E) Bağlam

2. “Eve girdiğimizde genzimize dolan kokudan 
anladık yemeklerin yandığını.” 

Bu cümledeki “koku” ne tür bir gösterge-
dir?

A) Belirti B) Belirtke C) Simge
D) İkon E) Alıcı

3. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan Çanakka-
le’nin Yenice Kasabası’nda doğmuş ve Kış 
Uykusu isimli filmiyle Türkiye’ye Altın Palmi-
ye ödülünü getirmiştir.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmış-
tır?

A) Göndergesel işlev
B) Heyecana bağlı işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Şiirsel işlev
E) Kanalı kontrol işlevi

4. Osmanlı tuğrasındaki terazi resmi, aşağı-
daki gösterge türlerinden hangisidir?

A) İkon B) Belirti
C) Simge D) Belirtke
E) Gösterge

5. Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel 
ögeleri arasında sayılamaz?

A) Kanal B) Kaynak C) Dönüt
D) İleti E) Belirtke

6. Maddi durumu iyi olmayan Nezihe, yaşadığı 
ilçenin belediyesine bir dilekçe yazarak ken-
disine aylık bağlanmasını talep etmiştir.
Nezihe, belediyeye yazdığı dilekçede, dili 
daha çok hangi işlevde kullanmış olabilir?

A) Dil ötesi işlev
B) Şiirsel işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Kanalı kontrol işlevi
E) Göndergesel işlev

7. Adlandırma; kavramın dil kalıplarına dökülme-
si yani dil ile ifade edilmesi, diğer bir söyleyişle 
soyut olan kavramın somutlaştırılmasıdır. So-
yut bir değer olan kavramın sabitlenmesi, elle 
tutulur ve gözle görülür hale gelebilmesi için 
adlandırılması gerekir. Kavramı somutlaştıran 
söz ............ adını alır. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) gösterge B) gösterilen
C) gönderge D) iletişim
E) ileti

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı 
yapılmıştır?

A) İletişimde unsurların beraberce meydana 
getirdikleri ortam “bağlam” olarak tanımla-
nır. Bağlam iletişimin geçtiği yerdir.

B) Sınavdan bir gece önce sınav konularını 
arkadaşına cep telefonu ile yollayan bir 
öğrenci, iletişimde “gönderici-kaynak” un-
suru olarak düşünülür.

C) Dil, iletişimde iletilerin paylaşılmasını, kar-
şı tarafa aktarımını sağlayan en temel araç 
olarak kabul edilir.

D) Yanlış yaptığımız bir davranıştan sonra yü-
zümüzün kızarması yapay- sosyal göster-
ge kapsamına girmektedir.

E) “Bu yıl da erik ağaçları erkenden çiçek 
açtı.” cümlesinde ağaç sözcüğü “göster-
ge” bu göstergenin gerçek yaşamdaki 
somut karşılığı yani ağacın kendisi “gön-
derge” olarak tanımlanır.

ÖRNEKTİR
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İLETİŞİM – DİL – KÜLTÜR

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

LEHÇE:	Bir	dilin	tarihsel,	bölge-
sel,	 siyasal	 sebeplerden	dolayı	
ses,	yapı	ve	söz	dizimi	özellikle-
riyle	ayrılan	koludur.	(TDK)

Türkçenin	 lehçeleri	Çuvaşça	ve	
Yakutçadır.

ŞİVE:	 Bir	 dilin	 takip	 edilebilen	
döneminde	 kendinden	 ayrılmış	
kollarıdır.	Türkiye	Türkçesi,	Aze-
ri	Türkçesi,	Türkmen	Türkçesi...

AĞIZ:	 Bir	 şive	 içinde	 görülen	
söyleyiş	farklılıklarıdır.

ARGO:	Her	yerde	ve	her	zaman	
kullanılmayan	 veya	 kullanılma-
ması	gereken	çoklukla	eğitimsiz	
kişilerin	söylediği	söz	veya	de-
yim,	serserilerin,	külhanbeylerin	
kullandığı	söz	veya	deyim.	(TDK)

JARGON:	Aynı	meslek	veya	top-
luluktaki	insanların	ortak	dilden	
ayrı	olarak	kullandıkları	özel	dil	
veya	söz	dağarcığı.	(TDK)

9. Aşağıdakilerin hangisinde dilin işlevi ile il-
gili yanlış bir örnek verilmiştir?

A) Önce odandaki dağınıklığı topla, sonra dı-
şarı çıkabilirsin. (alıcıyı harekete geçirme 
işlevi)

B) Simge, görselliği ağır basan ve bu yönüyle 
görüntüsel göstergeye benzeyen bir gös-
terge türüdür. (göndergesel işlev)

C) Tüm bu olanları nasıl olur da bana söyle-
mezsin? (heyecan bildirme işlevi)

D) En köşedekiler sesim size de ulaşıyor mu 
acaba? (kanalı kontrol işlevi)

E) Türk edebiyatında şiir her daim en etkili tür 
olarak sanatçılar tarafından kullanılmış ve 
sözlü gelenekten beri devam edegelmiştir. 
(sanatsal işlev)

  

10. Kültür, bir milletin asırlar boyunca oluştur-
duğu yaşam tarzlarının kodlarını içine alan 
hafıza gibidir. Kültür, milletin yüzyıllar boyun-
ca ilgi, algı, tutum ve davranışlarla tezahür 
eden yaşam biçimi, maddi ve manevi de-
ğerler toplamı olup nesilden nesile bir miras 
olarak aktarılagelmiştir. Tarihi, sanatı, edebi-
yatı, düğünleri, bayramları, şiirleri, şarkıları, 
türküleri ait olduğu milletin dilinden, gelenek 
ve göreneklerinden izler taşır. Bütün bunlar 
o yaşam tarzının göstergesi olarak kültürün 
birer unsuru olarak düşünülebilir. Ağıtlarla, 
ninnilerle, türkülerle... Biz ‘biz’ oluyoruz. Kül-
tür, bir milletin asırlar boyu yaşanmışlıklarının 
damıtılmış ̧ bir özetidir. 
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıka-
rılamaz?

A) Kültür, milletlerin yüzyıllarca biriktirdiği de-
ğerlerin hafıza kaydıdır.

B) Kültürler arası etkileşim ve ortak paydada 
bir araya gelmek, evrensel barışın korun-
ması için çok önemlidir.

C) Kültür meydana geldiği toplumsal yapı 
içinde kuşaktan kuşağa aktarılarak de-
vam eden bir süreçtir.

D) Bugüne dair hayatımızı şekillendiren pek 
çok şeyde kültür etkili olmaktadır.

E) Bir milletin yapısını, nasıl bir araya geldi-
ğini görmek için kültürel ürünlere bakmak 
gerekir.

11. Aşağıdakilerin hangisinde dilin kullanımı 
ötekilerden farklı bir amaçla gerçekleş-
miştir?

A) Kültür bir etkileşim işidir. Geçirilen za-
manda yaşanılan olay, olgu ve durum-
ların etkileşimle paylaşılması ve kabul 
görerek yaygınlaşması yeni kültürel un-
surların/değerlerin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. 

B) Küresel ısınma, insan aktivitesi sonucu 
sera etkisi yapan gazların atmosferdeki 
oranlarının hızla artmasıdır. Sanayi Dev-
rimi ile artan insan aktivitesi, gelişen tek-
nolojinin hızla yaygınlaşması ve yaşam 
standardının yükseltilmesi çabaları at-
mosferde sera etkisi yapan gazların mik-
tarında gereğinden fazla artmaya neden 
olmuştur. 

C) Sonradan deli olduğuna karar verilen 
bir adam plâjın aynasını kırdı. Bu, insa-
nı yemyeşil gösteren, altının sırı dökül-
müş, camlaşmış aynanın, insanları çirkin 
göstermesine içerledi, diye tefsir ettiler. 
Hayır, ondan değil, evvelce aynacı imiş. 
İtalya’dan ayna ithal edermiş, sonra iflâs 
etmiş, az buçuk oynatmış, ayna görünce 
kırmamazlık edemezmiş diye uydurdular. 
İşin aslını bir ben biliyorum, bir de ayna.

D) Birkaç bin yıllık tartışmanın ardından, 
maddelerin neden yapılmış olduğunu ar-
tık biliyoruz: elektron ve kuark adı verilen 
küçük parçacıklar. Bu arkadaşlar, hidro-
jen ve oksijen gibi atomları ve H2O gibi 
molekülleri oluşturmak için, küçük aileler 
dâhilinde birlikte takılırlar. Atomlar ve mo-
leküller, dünyamızın lego parçalarıdır.

E) Bilinçaltında depolanan kusursuz arkadaş 
özelliklerine uygun biriyle karşılaştığımızda 
aşkın ilk kıvılcımıyla birlikte kimyası da işin 
içine giriyor. Uyarılan beyin ile aşkın ilk 
fazı olan büyüleyici fazda feniletilamin, do-
pamin ve norepinefrin salgılıyor. Fenileti-
lamin, aşkın molekülü olarak tanımlanıyor. 
Bu, ilk görüşte aşktan sorumlu kimyasal. 

Yanıtlar
1234567891011
BAACECADEBC
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENELİM

SÖZCÜK

Sözcük,	bir	anlama	ve	anlatma	
birimidir.

BAĞLAM

Bir	 dil	 birimini	 çevreleyen,	 on-
dan	önce	veya	sonra	gelen,	bir-
çok	durumda	söz	konusu	birimi	
etkileyen,	onun	anlamını,	değeri-
ni	belirleyen	birim	veya	birimler	
bütünüdür.

Sözcükler	 bağlamda	 farklı	 an-
lamlar	kazanabilir.

•	 ‘çıkmak’	sözcüğünü	ele	ala-
lım.

•	 Evden	 çıktım.	 (Burada	 içe-
riden	dışarıya	varmak	anla-
mındadır.)

•	 Soruşturmadan	 bir	 sonuç	
çıkmadı.	 (sağlanma,	 elde	
edilme	anlamındadır.)

•	 Okulu	 bitirince	 öğretmen	
çıktı.	(Okuyup	yetişme,	me-
zun	olma	anlamındadır.)

•	 Hastaneden	 bugün	 çıkıyor.	
(Süresi	dolduğunda	ayrılmak	
anlamındadır.)

•	 Dörtten	ikiyi	çıkar.	(Eksilmek	
anlamındadır.)

•	 Çorabı	çıktı.	(Sıyrılmak	anla-
mındadır.)

•	 Çocukluktan	çıkıp	genç	oldu.	
(Bir	durumdan	başka	duru-
ma	geçmek	anlamındadır.)

TEST • 1

1. “Seçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Öğretmenliği seçmemde ilkokul öğretme-
nimin payı büyüktür.

B) Yemek seçiyor, bu yüzden yemek hazırla-
makta zorlanıyorum.

C) Bugün okul temsilcimizi seçtik.
D) Okul kütüphanesinden, tatilde okumak için 

bir kitap seçmeliyim.
E) Bu karmaşada bir adım ilerisini seçemiyo-

ruz.

2. Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anla-
mıyla kullanılmış bir sözcük ya da sözcük 
grubu yoktur?

A) İçimdeki koyu karanlık beni yeni çıkmaz-
lara sürüklüyordu.

B) Onunla son görüşmem olduğunu bilmiyor-
dum.

C) Çok uzak ülkelere göç eden yüreği kırık 
kuşlar gibiydi.

D) Sanki tüm ofis ona karşı çıkmış gibi dav-
ranıyordu.

E) Bugün de yokluğun tüm ruhumda gezindi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ger-
çek hem de mecaz anlamda kullanılabile-
cek bir söz yoktur?

A) Bunları söyleme ona ağzında bakla ıslan-
maz.

B) Ülkemizi ateşe vermek isteyenler olabilir.
C) Bisiklet diye diye başımın etini yedi.
D) Bu işi el ele verirsek yaparız ancak.
E) Ben bu konularda çürük tahtaya basmam.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Problemin üzerinde kuluçkaya yatarsanız, 
mükemmel civcivleriniz olur.

B) Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve 
onun kadar alçalamaz.

C) Hayatın %10’u başıma gelenler, %90’ı da 
benim bunlara tepkimdir.

D) Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de 
sahip oldukları tek şey odur.

E) İyi bir insan olduğunuz için dünyanın size 
adil davranmasını beklemek, vejetaryen 
olduğunuz için boğanın size saldırmama-
sını beklemek gibidir.

5. • Şu ince perdeyi kapat.
• Yüreğimdeki perde onu görünce birden yok 

oldu.
• Tiyatro iki perde olarak yazılmış.
Bu cümlelerde geçen “perde” sözcüğünün 
anlamları aşağıdaki seçeneklerin hangi-
sinde doğru sıralanmıştır?

A) gerçek anlam, yan anlam, terim anlamı 
B) gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam 
C) yan anlam, mecaz anlam, terim anlam
D) yan anlam, terim anlam, gerçek anlam
E) yan anlam, mecaz anlam, gerçek anlam

6. Araştırmacıların çoğu, artık bu eleştirinin  

haksız olduğu, divan şiirinin günlük yaşamdan 

sanıldığı kadar kopuk ve uzak olmadığı fikrine 

daha sıcak bakmaktadır.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangileri temel anlamının dışında kullanıl-
mıştır?

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

I II

III

IV

V

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

GERÇEK ANLAM: Sözcüğün ilk 
anlamıdır. Sözlüklerde de birinci 
anlam olarak karşımıza çıkar. Bu 
yüzden sözlük anlamı da denir.

YAN ANLAM: Sözcüğün gerçek 
anlamdan uzaklaşmadan kazan-
dığı yeni anlamlardır.

MECAZ ANLAM: Sözcüğün ger-
çek anlamdan tamamen uzakla-
şarak kazandığı yeni anlamlardır.

TERİM ANLAM: Bilim, sanat, 
spor, meslek alanlarında kulla-
nılan özel kavramları karşılayan 
sözcüklerdir.

DİKKAT

Sözcüğün yan anlamıyla mecaz 
anlamını karıştırmamak gerekir. 
Yan anlam ile gerçek anlam ara-
sında bir anlam ilişkisi vardır. 

• Dişini çektirmek zorunda 
kalmıştı. (Gerçek)

• Bir diş sarımsak yeterli. 
(Yan)

• Dişe dokunur bir çalışma ol-
mamış. (Mecaz)

7. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi te-
rim anlamında kullanılmıştır?

A) Ölen oyuncumuz bu camianın en büyük 
ışıklarından biriydi.

B) Bu konuya bir de şu açıdan bakmak fay-
dalı olacaktır.

C) Saatlerce poz vererek portresini çizdirdi. 
D) Yanlış konuşmalar belki de bizi doğruya 

götürecek.
E) Kirlenmiş perdeleri çamaşır suyunda bek-

letti.

8. Misafirler yeni gelmişti. (I)Sıcak bir karşılama-
dan ve biraz sohbetten sonra masaya geçildi. 
Mutfaktan gelen yemek kokularıyla (II)baş et-
mek hiç de kolay değildi. (III)Burnumuza ge-
len bu kokular büyük bir ziyafetin habercisiydi. 
Çorbalar geldi, (IV)acısı tam da istediğim gi-
biydi. Annem yine (V)döktürmüştü.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

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

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi-
zili sözcük mecaz anlamıyla kullanılma-
mıştır?

A) Eleştirilerinde kullandığı sert dili hem se-
vilmemesine hem de eleştirilerinin okun-
mamasına neden oluyordu.

B) Bu yaşananlar gözümdeki perdeyi kaldır-
dı, artık hayata daha sıkı sarılmam gerek-
tiğini biliyorum.

C) Küresel ısınma her ülkeyi terleten, çözüm 
bulunmaya çalışılsa da bütünüyle çözüle-
meyen bir sorun olmaya devam ediyordu.

D) İki arkadaş, caddeden gelen çarpışma se-
siyle daldıkları koyu sohbetten sıyrılarak 
başlarını sesin geldiği yöne çevirdiler.

E) Karpuz epeyce ağırdı, eve kadar taşımak 
benim için düşündüğümden daha zor ola-
caktı.

10. “Herkes için anlaşılmaz bir insanım; (I)yaşan-
tımın (II)sırrını kimse (III)bilmez; zaten ben de 
bu sırrı kimseye (IV)açmak (V)niyetinde deği-
lim.” diyor Balzac. 
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

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

11. Cahit Zarifoğlu, bir hareket ve macera  

adamıydı. Çok şaşırtıcı tavırları olan sıra dışı 

bir insan, sıra dışı bir yazar ve şairdi. Doğuş-

tan şairdi. Edebî bir benliğe sahipti.  
Muziplikleri severdi. Mizahi yönü vardı. Zari-

foğlu’nda birçok kişiyi bulmak mümkündü.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

12. Güneşler bir yerden (I)çıktılar 
Güneşler bir yere (II)girdiler 
Güneşler onsuz (III)öldüler 
Ne (IV)aydınlık gerek bana 
Ne (V)karanlık 
   (Asaf Halet Çelebi) 
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden 
hangileri temel anlamlarıyla kullanılmış-
tır?

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

I

II

III

IV

V

Yanıtlar
123456789101112
DBCEBDCEEDDE
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ

UNUTMA

Eylemlerde	de	mecaz	anlam	gö-
rülür.

Yakınımızdan	 geçen	 tren,	 evi	
sarsıyordu.	(Gerçek)

Bu	acı	haber	 ile	hepimiz	sarsıl-
dık.	(Mecaz)

DİKKAT

Bir	sözcüğün	terim	olup	olmadı-
ğı	kullanıldığı	cümleye	göre	de-
ğişir.

Dışarı	çıkınca	ışık	gözümü	aldı.	
(Gerçek)

Yaşamımıza	 yön	 veren	bir	 ışık 
oldunuz.	(Mecaz)

Bu	ünitede	ışık konusunu	işleye-
ceğiz.	(Terim)

TEST • 1

1. “Gölün dört bir yanı, yani kuyunun ağzı, fırdo-
layı kırmızı, keskin, bıçak ağzı gibi ışıltılı ka-
yalarla çevrilidir.” 
Bu cümlede altı çizili sözcükle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Ad aktarması yapılmıştır. 
B) Yan anlamda kullanılmıştır. 
C) Mecaz anlam kazanmıştır. 
D) Kinaye vardır. 
E) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut 
anlamlı bir sözcük, soyut anlam kazanma-
mıştır? 

A) Biraz daha cesaretli olman gerekiyor ba-
şarmak için. 

B) Yufka gibi bir yüreği vardı, herkese yardım 
ederdi. 

C) Okumak zamanı değerlendirmenin en iyi 
yolu. 

D) Bu sert sözlerle onu kırmaya hakkın var 
mıydı? 

E) Senin parmağın yok mu bu olaylarda? 

3. Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanıyor. 
Selamımı aldın mı?
Bu cümlelerde geçen altı çizili sözcükler 
arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki altı çi-
zili sözcüklerin hangisinde vardır?

A) Kısa film dalında çok daha başarılısın. 
 Dalı tutabilsem meyveleri koparabilece-

ğim.
B) Dişime kanal tedavisi uygulanacakmış.
 Testerenin dişleri körelmiş.
C) Kız kardeşimle çocukken anlaşamazdık.
 Annem bu sözlerime çok kızdı.
D) Yastığın yüzünü çıkar da yıkayalım.
 Apartmanın ön yüzünü maviye boyadılar.
E) Haberi alınca eteklerin zil çalmaya başla-

dı.
 Evler artık dağın eteklerine yapılıyor.

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz-
cük nicel anlamda kullanılmıştır? 

A) Bunlar güzel günleriniz, değerini bilmelisi-
niz. 

B) Üniversite sınavından iyi puan almış. 
C) Büyük sanatçı çağını aşabilendir. 
D) Bu elbiseyle çok hoş görünüyorsun. 
E) Acı gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gel-

mişti. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel-
den özele bir anlam ilişkisi vardır? 

A) Güzel sanatlar içinde malzemesi dil olan 
bir koldur edebiyat. 

B) Harfler alfabeyi oluşturan işaretlerden her 
birine verilen addır. 

C) Gölgeler ve Hayaller Şehrinde, Doğu ile 
Batı arasında kalmışlığının anlatıldığı bir 
roman olarak karşımıza çıkıyor. 

D) İnsan dünyayı yok eden tek canlı maale-
sef. 

E) Psikoloji, insan davranış ve düşüncelerini 
inceleyen bir bilim dalıdır. 

6. “Telaşla kapıya koşturan ayaklar şimdi onun 
odasına yöneliyordu.” 
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte bu-
lunan anlam olayı nasıl tanımlanmaktadır? 

A) İnsana ait bir özelliğin insan dışındaki bir 
varlığa aktarılmasıdır. 

B) Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamı-
nı düşündürecek şekilde kullanılmasıdır. 

C) Bir sözcüğün gerçek anlamından tama-
men sıyrılarak yeni bir anlam kazanması-
dır. 

D) Bir sözcüğün benzetme ilgisi olmaksızın 
başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. 

E) Sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak 
kazandığı yeni anlamdır. 
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ÖĞRENELİM

EŞ ANLAMLILIK (ANLAMDAŞ-
LIK):	Yazılılışları	farklı	anlamları	
aynı	olan	sözcüklerdir.

•	 kültür	-	ekin,	edebiyat	-	ya-
zın,	öykü	-	hikaye,	ileti	-	me-
saj	...

EŞ SESLİLİK (SESTEŞLİK):	Ya-
zılışları	aynı	anlamları	farklı	olan	
sözcüklerdir.

•	 gül,	ben,	al...

KARŞITLIK (ZITLIK):	Anlam	ola-
rak	birbirinin	zıttı	olan	sözcük-
lerdir.

•	 çirkin	-	güzel,	iyi	-	kötü	...

DİKKAT

Bir	sözcüğün	başka	bir	sözcükle	
eş	anlamlık	oluşturması,	o	söz-
cüğün	cümlede	kazandığı	anla-
ma	bağlıdır.

•	 Bunları	söylemek	yürek	ister.

Bu	 cümlede	 “yürek”	 sözcüğü-
nün	 eş	 anlamlısı	 “kalp”	 değil,	
“cesaret”tir.

UNUTMA

Eş	anlamlı	(anlamdaş)	sözcükler	
gibi	göründüğü	hâlde	birbirleri-
nin	yerini	 tam	olarak	 tutmayan	
okunuş	ve	yazılışı	farklı	olan	söz-
cükler	de	vardır.	Bunlara	yakın	
anlamlı	 sözcükler	 denir.	 Bura-
da	eş	anlamlı	sözcüklerde	oldu-
ğu	gibi	farklı	dillerdeki	sözcükler	
yer	almaz.	Genellikle	çoğu	Türk-
çe	sözcüktür.

Gücenmek	/küsmek

İstemek	/dilemek

Yollamak	/göndermek

Söylemek	/demek

7. Bu şiiri çok ağır okumamalısın. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cüm-
ledeki altı çizili sözcüğün karşıtı kullanıl-
mıştır? 

A) Bu konular diğerlerine göre daha zordur. 
B) Yavaş adımlarla bize doğru geliyordu. 
C) Sakin bir kafayla düşünmeliyiz.
D) Daha hızlı yazarsanız bitiririz. 
E) Okula yetişmek için acele etmelisin. 

8. Boş, beyaz duvar bana şarkı söylüyordu. 
Uzunca daldığım günler gözlerimi kamaştıran 
ak renkteki duvak... Odaya epeydir uğrama-
yan gün ışığı davetsiz misafirim o gün. Ka-
pım sımsıkı kilitli, yüreğim ardına kadar açık 
umarsızca. Kederli bir gülün adı kalmış def-
ter arasında, bir sözün yarası en içerde. Kara 
tenli insanların parlayan gözleri gibi umutlu bir 
o kadar da özlem dolu kör geçmişim. Yırtılan 
düşün peşinde zaman olmuş, kendimden geç-
mişim ama ölüm göz kapaklarımda çapak ola-
rak kalmış.
Bu parçada aşağıdaki varlıklardan hangi-
sine insana ait özellikler verilmemiştir?

A) gül B) geçmiş C) gün ışığı 
D) ölüm E) duvar

9. Kimsenin suçu yok
Kendiliğinden açıldı pencere
Hem de sevdaya yakalanan ay gibi
Durup dururken
Yıldız kuruları döküldü tek tük duvardan 
Köşedeki sandalye sevinçten deli dolu ağladı 
Güneş sedire kıvrıldı
Ve gökyüzü odaya girdi çıkmamacasına. 
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde insana 
ait özellikler verilen varlıklardan biri değil-
dir? 

A) Gökyüzü B) Güneş C) Yıldız
D) Sandalye E) Ay 

10. Dün mazide kaldı, yarın ise muamma, ama 
bugün bir armağan.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı 
çizili sözcüklerin eş anlamlılarıdır?

A) gün - gelecek - hediye
B) hediye - geçmiş - gelecek 
C) geçmiş - belirsiz - hediye 
D) bilinen - gelecek - geçmiş 
E) hayat - kader - hediye

11. Negatif insanlardan uzak durun, onların her 
çözüm için bir problemi vardır. 
Bu cümlede altı çizili sözcükler arasında-
ki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde 
vardır? 

A) Her şeye rağmen ellerin üşür, üşürse beni 
unutma. 

B) Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. 
C) Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir 

gün.
D) Onu çöpe atmayın, kendinize hediye edin.
E) Dün,artık bir tarih; yarın, bir sır; bugün ise 

bir armağan.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Görebildiğiniz en uzak yere gidin, oraya 
vardığınızda daha uzak yerler olduğunu 
göreceksiniz.

B) Güçsüz adalet ve adaletsiz güç, iki büyük 
felakettir.

C) Doğduğunda sen ağlamıştın herkes bay-
ram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldü-
ğünde herkes ağlasın, sen gül.

D) Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha 
parlak olur, kullanmazsanız söner.

E) Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. 
Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sü- 
rünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gel-
miş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl 
geldiğinizdir.

Yanıtlar
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DİKKAT

Bir	sözcüğün	olumsuzu,	o	söz-
cüğün	karşıtı	sayılmaz.	

Sevmek	-		sevmemek	

Gitmek	-		gitmemek

UNUTMA

Karşıt	 (zıt)	 anlamlı	 sözcükleri	
cümle	içerisindeki	kullanım	be-
lirler.

•	 Çok	ağır	yürüyorsun.

Yukarıdaki	 cümlede	 yer	 alan	
“ağır”	sözcüğünün	zıt	anlamlısı	
“hafif”	sözcüğüdür.	Bu	cümlede-
ki	“ağır”	sözcüğünün	karşıt	an-
lamlısı	“hızlı”	sözcüğüdür.

UNUTMA

Sözcüklerin	 karşıt	 anlamlı	 ola-
bilmesi	 için	her	 ikisinin	de	ger-
çek	ya	da	mecaz	anlamlı	olması	
gerekir.

•	 Yerler	çok	kirliydi.	(Gerçek)

•	 Çok	temiz	bir	kalbi	var.	(Me-
caz)

Altı	çizili	sözcükler	karşıt	anlam-
lı	değildir.

TEST • 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcükler, aralarındaki anlam ilişkisi bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) Kaç kere ikaz ettim, kaç kere uyardım onu.
B) Bu nasıl bir aşk, nasıl bir sevda?
C) Elindeki kudretin farkında değil, gücünü 

boşa harcıyor.
D) Ne egoist bir insan, bu kadar bencilini hiç 

görmemiştim.
E) Vatandaş ekmeğinin derdinde, halk evine 

nasıl bakacağını düşünüyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük” 
sözcüğü nicel anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Bu kitapta, küçük insanların büyük hayal-
leri vardı. 

B) Şirket elemanları arasında büyük hesaplar 
dönüyordu. 

C) Bu romanımı büyük heveslerle kaleme al-
mıştım. 

D) Büyük masaların etrafında toplanıp tıka-
nana kadar yiyorlardı. 

E) Büyük bir yazardı ama ne yazık ki kıymeti 
öldükten sonra anlaşıldı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez 
içinde verilen anlam türü ile altı çizili söz-
cüğün kullanımı birbiriyle uyuşmamakta-
dır? 

A) Yemyeşil gözlerinden mutluluk yayardı 
herkese, kendini tükete tükete hem de. 
(Soyut anlamlı sözcük) 

B) Merdivenleri temizlemeye gelen kadının 
üstü başı kir içindeydi. (Karşıt anlamlı söz-
cükler) 

C) Annemle birlikte bahçeye indik, çiçekler 
arasındaki yabani otları yolduk. (Terim) 

D) Her yerde iddialı açıklamalar yapan roman 
yazarının anlatımı kuru, konuları da sıkı-
cıydı. (Mecaz anlamlı sözcük) 

E) Okul yıllarında en yakın arkadaşım Derya 
idi, aslında hâlâ da öyle diyebilirim. (Nitel 
anlamlı sözcük) 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün sesteşi yoktur?

A) Köye ulaşmam için bu yolu takip etmem 
söylendi.

B) Gözlerindeki yaşlar durmadan süzülüyor-
du yanaklarından.

C) Eller ne derse desin aşkımızdan vazgeç-
medik.

D) Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete.
E) Bir ilkbahar sabahında yaş çimenlere 

uzandık. 

5. Varlıkların, eşyaların, kavramların nasıl oldu-
ğunu gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen 
herhangi bir değeri ya da özelliği ifade eden 
sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi-
zili sözcük nitel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Okulun etrafını çevreleyen yüksek duvar-
lar yeniden boyanacak.

B) Mersin’e çok yakın bir yerdedir Antakya.
C) Bence dünyanın en lezzetli yemekleri an-

nemin elinin değdikleridir.
D) Bu havalarda incecik giysilerle bile terliyor 

insan.
E) Eskiden bahçemizde derin bir kuyu vardı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcüklerin somut olduklarını anlamak 
için kullandığımız duyu yanlış verilmiştir?

A) Bugün fazlasıyla rüzgârlıydı deniz kıyısı, 
üşüdüğümü saklayamam. (Dokunma)

B) Masmavi bir gökyüzü uzanıyordu önümüz-
de, aydınlığa çıkarıyordu hepimizi. (Gör-
me)

C) Yemeğin kokusu daha apartmanın girişin- 
de yakalamıştı hepimizi. (Koklama)

D) Trafikteydim ve ambulansın sirenine rağ-
men yolu açmayan şoförlerle doluydu cad-
de. (İşitme)

E) Balkondaki küçücük saksıda yetişen tır-
nak çiçeği pembe pembe açmıştı yine. 
(Dokunma)
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DİKKAT

Üzerinde	düzeltme	işareti	(^)	bu-
lunan	sözcükler	eş	sesli	(sesteş)	
sözcük	değildir.	Ünlü	harfler	üze-
rinde	 bulunan	düzeltme	 işareti	
(^)	sesteşliği	bozar.

•	 Adet	 (tane),	 Âdet	 (gelenek,	
görenek)

•	 Kar	 (yağış	 şekli),	 Kâr	 (ka-
zanç)

•	 Yar	(Uçurum),	Yâr	(sevgili)

•	 Hala	(Babamızın	kız	kardeşi),	
Hâlâ	(şu	ana	kadar)					

UNUTMA

Bir	 sözcüğün	 temel	 anlamıyla	
mecaz	anlamı	arasında	sesteş-
lik	özelliği	yoktur.	

•	 Dost	kara	günde	belli	olur.

•	 “Kara	Tren”	türküsünü	dinle-
yeceğiz.

Yukarıda	altı	çizili	sözcükler	ara-
sında	 çok	 anlamlılık	 ilişkisi	 ol-
duğundan	bu	sözcükler	eş	sesli	
(sesteş)	sözcükler	olarak	kabul	
edilmez.

7. “Kazan yeniden ateşleniyor, yeniden gürül-
tüyle kaynıyordu.” cümlesinde altı çizili söz-
cükte görülen anlam olayı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Benzetme 
B) Kinaye
C) Dolaylama
D) Deyim aktarması 
E) Ad aktarması

8. Geçtiğimiz güz de böyle olmuştu. Asla bir ara-
ya gelemeyecek kişiler buluşmuş, hiç ilgisi ol-
mayan olaylar birbirine bağlanmış, konular iç 
içe geçmiş; böylece biz üç eski kafadar, Be-
yoğlu’nun o kederli sonbahar günlerinde tuhaf 
bir serüvenin sert rüzgârıyla savrulurken bul-
muştuk kendimizi. 

I. acılı
II. ilkbahar 
III. macera 
IV. sonbahar 
V. çekingen 

Bu parçada altı çizili sözcüklerin yerine sı-
rasıyla numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri getirilirse parçanın anlamı bozulmaz? 

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

9. Bir sözcüğün benzetme amacı gütmeden baş-
ka bir sözcüğün yerine kullanılması şeklinde 
açıklayabileceğimiz anlam olayına “mecazı-
mürsel” (ad aktarması) denir. 
Aşağıdakilerden hangisinde mecazımür-
sel farklı bir anlam ilişkisiyle yapılmıştır? 

A) Yaz aylarında Antalya sıcaktan nefes ala-
mıyor, bunalıyordu. 

B) Gelecek hafta mı taşıyacaksınız evinizi? 
C) Erken uyanırsan çayı ocağa sen koyuver. 
D) Bardağı bir dikişte yarıladı, demek çok su-

samıştı. 
E) Ben her şeyi yaptım, sen de tencere kay-

nayınca altını kapatır mısın? 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolayla-
ma vardır?

A) Bir yandan sahil boyunca ilerlerken bir 
yandan da sohbet ediyorduk.

B) Akşam rüzgârı esmeye başlayınca üşüdük 
ve içeri girdik.

C) Daha ilkokuldayken ata sporuyla ilgilen-
meye başlamış.

D) Yağmurdan sonra güneşin çıkmasını he-
yecanla beklerdik.

E) Otobüse ilk duraktan binmek için biraz yü-
rümelisin.

11. “Ve dağ yürüyordu kaval sesinde. Ve uçurum-
lar, çığlar, ayaz gece, yıldızlar patlıyordu. Ay 
ışığı patlıyordu. Ve dağ bütün hışmıyla yürü-
yordu. Terlemiş, soluklanan... Bir ulu dev gibi 
göğüs geçiriyordu Ağrı.” 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yok-
tur? 

A) Doğadan doğaya aktarma yapılmıştır. 
B) İnsandan doğaya aktarma yapılmıştır. 
C) Doğadan insana aktarma yapılmıştır. 
D) Kapalı istiare bulunmaktadır. 
E) Benzetme vardır. 

12. I. Aşk, aklımızı çevreleyen bir zincirdir belki. 
II. Güneş göçebe bir çingene gibi batıyor 

ufukta. 
III. Bir cümlenin insan hayatını değiştiriverdi-

ği durumlar yalnızca filmlerde geçerli de-
ğildir. 

IV. Kelimeler, zihnin duvarına çaktığımız çi-
vilerdir. 

V. Bir kuş misali dayandım göğün sırtına. 
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzet-
me yapılmamıştır? 

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

Yanıtlar
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UNUTMA

Eş	seslilik	aynı	zamanda	dilimiz-
de	 cinas	 sanatını	 ortaya	 çıkar-
mıştır.

•	 Baktığım	hep	yüce	dağlar

	 Mazisi	yürekler	dağlar

DİKKAT

Ortak	kökler	de	eş	sesli	(sesteş)	
sözcükler	içerisinde	değerlendi-
rilmez.	

•	 Sana	hiç	güvenim	kalmadı.

•	 Oysaki	 size	 hep	güvenmiş-
tim.

UNUTMA

Eş	 seslilik	 bir	 ad	 ile	 bir	 eylem	
arasında	da	olabilir.

Düğünleri	 kır	 bahçesinde	 ola-
cak.	(Ad)

Cevizleri	kır.	(Eylem)

TEST • 3

1. Evdeydim. Havada erken gelen tatlı bir sar-
hoşluk. Gökyüzü pamuk tarlası. Sis yok, pı-
rıl pırıl. Hayat dışarıda, ben içerdeyim, olacak 
şey değil deyip makinemi aldığım gibi çıktım. 
Arabanın radyosunda müzik değiştikçe ruhu-
mun yönü de değişiyor. Manzara fotoğrafı çe-
kerim düşüncesiyle şehrin yüksek tepelerine 
kondurulmuş mahallelere doğru sürüyorum 
arabayı. Uygun bir yer bulunca park ediyo-
rum. Çocuk ve kuş sesleri birbirine karışıyor. 
Objektifimi yer yer boyaları dökülmüş ahşap 
bir kapıya çeviriyorum. Kapının sol yanında-
ki pencerede iki çocuk. Büyük olan esmer, iri 
gözlü, başı yemenili bir kız. Kucağında tuttuğu 
çocuk iki üç yaşlarında olmalı. Ağzında em-
zik, şirin mi şirin, saçları kirli yüzüne yapışmış. 
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Kişileştirme yapılmıştır.
B) Doğadan doğaya aktarma vardır. 
C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 
D) İkilemelere yer verilmiştir.
E) Dolaylama vardır. 

2. Türkçede deyim aktarmaları dört biçimde 
yapılır: İnsandan doğaya aktarma, doğadan 
insana aktarma, duyular arası aktarma ve do-
ğadan doğaya aktarma. 
Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyim ak-
tarmalarından hangisinin açıklaması yan-
lış verilmiştir? 

A) Yıldızlar akıyordu gecenin içinden. (Doğa-
dan doğaya aktarma) 

B) Bu parktaki bütün çiçekler kol kola girmiş, 
sanki hep bir ağızdan şarkı söylüyorlardı. 
(İnsandan doğaya aktarma) 

C) Murat, iyi bir çocuktu ve olgun tavırlarıy-
la herkesin takdirini kazanmıştı. (Doğadan 
insana aktarma) 

D) Neredeyse bütün tablolarında ya bütünüy-
le sıcak renkleri ya da soğuk renkleri kul-
lanırdı. (Duyular arası aktarma) 

E) Dağın başında kalmıştık, rüzgârın uluması 
hepimizi çok korkutmuştu. (Doğadan insa-
na aktarma) 

3. (I) Ankara’dan Kayseri’ye doğru bir akın 
var; kağnı, kağnı, kağnı... (II) Yollardan, 
dağlardan, taşlardan gıcırtıdan geçilmiyor.  
(III) Mumyalanmış bir eşeğe benzeyen cılız, 
sanki tenekeden yapılma bir lokomotif, ince, 
uzun hörgücünü kaldırmış, bitkin devele-
ri anımsatan vagonlar da bunların arasında 
Kayseri yolunu tutuyor. (IV) Yüzlerce adam 
trenden iner, trenin durduğunu gören köylü-
ler de gelir helesa yelesa ile treni iteklerlerdi. 
(V) Trenin kömürü tükenip yöreden çalı çırpı 
topladığımızı da ben bilirim. 
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde doğadan doğaya aktarma ya-
pılmıştır? 

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

4. “Anlatılan sözcüğü kullanmadan, onu başka 
sözcüklerle ifade etmeye dolaylama denir.” 
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangi-
sinde dolaylama yoktur? 

A) Çirkin kralın anlatıldığı belgesel gösterime 
girecekmiş. 

B) Minik serçe son konseriyle herkesi büyü-
ledi. 

C) Filenin sultanları son maçı kazandılar. 
D) Kalemi güçlü yazarlar gazetede yazmaya 

başlamış. 
E) Sanat güneşi seslendirdiği şarkılarla anıl-

dı. 

5. Soyut kavramların, somut kavramlara benze-
tilerek görünür kılınmasına “somutlaştırma” 
denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık-
lamaya uygun bir kullanım vardır?

A) Böyle soğuk durursan kimseyle yakınlık 
kuramazsın.

B) Bu problemi çözmenin başka yolu yok 
mu?

C) Sen bu kafayla daha çok beklersin.
D) Çocukluk düşlerim bir bir yok oldu.
E) Mutluluk, bana çok uzak bir şehirdir.

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

SOYUT ANLAM:	Beş	duyu	orga-
nımızla	kavrayamadığımız	varlık	
ve	kavramları	karşılayan	sözcük-
lerdir.

SOMUT ANLAM:	 Beş	duyu	or-
ganımızdan	en	az	biriyle	kavra-
yabildiğimiz	varlıkları	karşılayan	
sözcüklerdir.

DİKKAT

Bazen	somut	anlamlı	sözcükler	
mecazlaşarak	 soyut	 anlam	 ka-
zanabilir.	Bu	sözcükler	anlamları	
dışında	 kullanıldıklarından	 so-
yutlaşırlar.

•	 Yol	yağmurlardan	sonra	bo-
zulmuştu.	(somut	-	gerçek)

•	 Bu	sorunu	çözmenin	bir	yolu	
olmalı.	(soyut	-	mecaz)

DİKKAT

Somutlama,	soyutlamanın	tersi	
olup	genellikle	benzetme	ve	ki-
şileştirmelerle	 yapılır.	 Aslında	
soyut	olan	bir	sözcüğün	bir	bi-
çimde	somut	bir	özellik	kazan-
masıdır.

•	 Yalnızlık	bana	hep	düşman.	
(Kişileştirme	ile)

•	 Ölüm,	kara	bir	trendir.	(Ben-
zetme	ile)

UNUTMA

Deyimler	en	geniş	ve	bol	somut-
lama	örnekleridir.

6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim 
aktarması yoktur? 

A) Masayı toplayalım da etkinlik ödevine baş-
layalım. 

B) Güneş gülümseyerek batıyordu. 
C) Sözleri sanki ağzından akıyor. 
D) Rüzgârla beraber karlar da uçuşuyor. 
E) Çok sert bakınca daha fazla konuşmadım. 

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin 
hangisinde somutlaştırma yoktur? 

A) Gerçek yaratı, insanoğlunun bakış açısını 
genişleten, onu kendi kafesinden çıkaran-
dır. 

B) Önceden konmuş, kemikleşmiş kuralları 
kırmaya, değiştirmeye çalışır gerçek sa-
natçı. 

C) Sanat her şeyden önce insanı uyandırma-
lıdır. 

D) Yazar, çağının tanığı ve sözcüsüdür her 
zaman. 

E) O, büyük bir türkücü ve anlatıcıdır; bu iki 
öge hep sarmaş dolaştır. 

8. Ona göre hayat, artık, insanın büyük bir eğ-
lenceyle çok şey öğrendiği bir oyundu ve için-
de herkesin yaşamaktan korktuğu şu dünya, 
gerçekten en eğlenceli oyuncaktı. 
Bu cümlede bulunan benzetmelerin, ben-
zeyen ve benzetilen ögeleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) yaşam - korku, eğlence - oyuncak 
B) hayat - oyun, dünya - oyuncak
C) insan - oyuncak, yaşam - dünya 
D) dünya - oyun, hayat - oyuncak 
E) eğlence - yaşam, dünya - oyuncak 

9. Aşağıdakilerin hangisinde tek sözcük-
le ifade edilebilen bir kavram birden çok 
sözcükle anlatılmıştır? 

A) Akşam akşam nerden çıktı bu maç işi 
yine? 

B) Epeydir gözüm sokağın lambasında dans 
eden ateş böceklerinde. 

C) Bugünkü sempozyum Kızıl Gezegen’de 
hayatın neden olmadığıyla ilgiliydi. 

D) Şaka maka bu senenin de sonuna gelmiş-
tik işte. 

E) Biz bize yeteriz başkasına gerek yok dün-
yamızda.

10. Çocuk haykıra haykıra kaskatı kesiliyor, ağzı 
köpükleniyor, dişleri kilitleniyor; yüzünün o 
tatlı pembe rengi korkunç surette kararıp sa-
rarıyordu. Sonra inleye inleye, “Babacığım! 
Babacığım!” diye ağlaya ağlaya açılıyordu. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 

A) Duyular arası aktarma 
B) İkileme
C) İşitsel ögeler
D) Mecaz anlam 
E) Benzetme 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma 
vardır? 

A) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır 
 Bugün posta günü canım sıkılır 
B) Senin adını, kol saatimin kayışına 
 Tırnağımla kazıdım 
C) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı 
 Önce hafiften bir rüzgâr esiyor 
D) Ben sana mecburum bilemezsin 
 Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 
E) Kalbim kavgalara ve fırtınalara alışık 
 Tayfalar gibi canım sıkılır karada 

Yanıtlar
1234567891011
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENELİM

NİTEL ANLAMLI SÖZCÜKLER:	
Sayılamayan,	ölçülemeyen	kav-
ramları	karşılayan	sözcüklerdir.	
‘nasıl’	sorusuna	yanıt	verir.

NİCEL ANLAMLI SÖZCÜKLER:	
Sayılabilen,	ölçülebilen	kavram-
ları	karşılayan	sözcüklerdir.	 ‘ne	
kadar’	sorusuna	yanıt	verir.

UNUTMA

“Ne	kadar”	sorusunu	sorduğu-
muzda	 sayı	 ile	 yanıt	 alıyorsak	
sözcük	 nicelik,	 yanıt	 alamıyor-
sak	nitelik	bildirir.

Büyük	lokma	ye,	büyük 
	Nicelik																					Nitelik

konuşma.

TEST • 1

1. “Şiirlerinde ilk başlayanlara özgü kusurların 
bulunmasına aldırmıyordu.” 
“Bulunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu cümledeki anlamıyla kulla-
nılmıştır? 

A) Oyun başlamadan yarım saat önce salon-
da bulunmalısınız. 

B) Çocukluğumun geçtiği bu köyü yıllar sonra 
çok değişmiş buldum. 

C) Kaybolan kedisi iki gün sonra parkın bir 
köşesinde bulundu. 

D) Bu yörenin en güzel kilimleri bu dükkânda 
bulunurdu. 

E) Benim de yüreğimde ona ifade etmek is-
tediğim birçok duygu bulunuyordu. 

2. “İnsan bahçeye girdi mi zeminden akseden 
kırmızı renkle yukarıdan vuran sarı renkten 
oluşan bir renk kaynaşması içinde kalarak ka-
vuniçine benzer değişik bir görünüme tanık 
oluyor.” 
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümle-
ye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin-
de vardır? 

A) Yayın merkezimize yeni haberler ulaştıkça 
sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. 

B) Bir ses yankılanıyor kulaklarımda. 
C) Aynadan yansıyan ışık gözümü alıyordu. 
D) Zıt renklerin birleşmesiyle yakalanan bu 

uyum harikaydı. 
E) Yağmur damlalarının cama vururken çı-

kardığı ses en güzel melodiydi onun için.

3. “Kullanılmaktan eskimiş ve anlamı gitgide 
muğlaklaşmış bir sözcük olan ‘sevgi’ bir ço- 
cuk ya da bir ülke için ne demekse; bu film 
onun tüm çağrışımlarından yoksun, olmadığı 
her şey gibi sanki.” 
Parçada altı çizili sözcüğün yerine aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir? 

A) anlaşılmaz B) anlamsız
C) güçlenen D) duygusuz
E) unutulmuş

4. I. Duvara önce astar boyası sürmelisin.
II. Seni sevmeden önce anlamak isterim.
III. Tatile çıkmadan önce tüm işlerimi bitirdim.
IV. İyi keman çalmak için önce bir kursa git-

men gerekir.
V. Başarılı olmak istiyorsan önce bir hedef 

belirlemelisin
Yukarıdaki cümlelerde “önce” sözcüğünün 
kullanımı ikili gruplandırılırsa hangisi dış-
ta kalır?

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

5. “Kaplasam her yerleri 
Mavilerden bir soluk bilsem
Olmazsa biçip biçip denizlerden giyinsem.”
Bu cümledeki ‘bilsem’ sözcüğünün cüm-
leye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisin-
de vardır?

A) Soruların cevabını bilsem sana söylerdim.
B) Ah bir bilsem kim bunları yapan cani!
C) ‘Seni kardeşim bilsem.’ derdi bana.
D) Bilsem ki beni özlüyor, çıkıp giderdim ya-

nına.
E) Ben de senin gibi yemek yapmasını bil-

sem.
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” 
sözcüğü “tanımak” anlamında kullanılmış-
tır?

A) Sorunun cevabını ilk bilene ödül vardı.
B) Sınavdan önce bildiklerini de unutmuş.
C) Ben onu yurt dışında biliyordum.
D) Yemeği annesinin yaptığını kokusundan 

biliyordu.
E) Hatalı davrandığını anlayınca ‘Beni böyle 

bilme.’ dedi.
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SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

GENEL ANLAMLI SÖZCÜKLER:	
Anlam	ve	içerik	bakımından	var-
lık	ve	kavramları	toplu	bir	şekilde	
karşılayan	sözcüklerdir.

ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER:	
Anlam	 kapsamı	 daha	 dar	 olan	
varlık	 ve	 kavramları	 karşılayan	
sözcüklerdir.

Genel  Özel

Öğretmen	 Matematik

	 	 öğretmeni

Şair	 	 Ahmet	Haşim

Canlı	 	 İnsan

DİKKAT

Sözcükler	 cümledeki	 kullanım-
larına	göre	genel	ve	özel	anlam	
kazanırlar.

•	 Topluma	 ışık	 tutan	 öğret-
mendir.	 												genel

                 
anlam

    

• Öğretmen	bugün	ödev	ver-
medi.

	 özel	anlam

7. Çeşit çeşit iklimlerden gelen tarihlerin çal-
kantısı onun ruhuna çeliklik, birbiriyle çarpı-
şan çeşit çeşit iklimler de onun bünyesine 
peklik verdi.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?

A) Sağlamlık B) Güç
C) Tutarlılık D) Dayanıklılık
E) Direnç

8. “Evet, ne çıkardı vakitken 
Ona bir merhaba desem”
Bu dizelerde altı çizili sözün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A) Keyfi yerindeydi ve ondan borç istemenin 
tam zamanıydı.

B) Eskiden her akşam onunla bu vakitlerde 
buluşurduk.

C) Ne zaman aklıma düşse içimde bir sızı be-
lirir.

D) Sınava çalışmak için hayli zamanı vardı.
E) Yeni bir işe girmek için uygun zamanı kol-

luyordu.

9. “Köşe başını tutan leylak kokusu
Yakamı bırak da gideyim”
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A) Karlı dağların başını şimdi duman tutmuş 
hep.

B) Anlattıkları birbirini tutmadığı için güven 
vermiyordu.

C) Kutulardan bir kitaplık tutacak kadar kitap 
çıktı.

D) Eşyalarını temiz tutmayı bir türlü öğrene-
medi.

E) Gece boyunca aralıksız yağan kar, tut-
muştu. 

10. “Bir talimat almışçasına başını eğip kalemi 
yavaşça evrakların üzerinde gezdirmeye ko-
yuldu.”
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A) Korktuğum başıma gelmiş gibi bir hisse 
kapıldım.

B) Yağmur bir ara yağacak gibi oldu.
C) İnsan gibi yaşamak herkesin hakkıdır.
D) Çalışmalarında benim gibi başarılı olamı-

yordu.
E) Terk edilmiş bir kent gibi yalnız hissediyor-

du. 

11. Başından beri hep kendimi yazdım. Varoluşu-
mun kanıtından çok sebebiydi şiir. Öyle bak-
tım, öyle algıladım, öyle yazmaya çalıştım. 
Bir eleştirmenin dediğince “marazi bir şekilde 
kendimle ilgilendim” galiba.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Eserlerinde kişi ve toplumun olumsuz yan-
larını dile getiriyor.

B) Anlamsız gibi görünen olaylar bir araya 
gelince derin bir felsefi görüşü oluşturu-
yor aslında.

C) İyi kurgulanmış bir eserin en önemli unsu-
ru yazarın yarattığı kahramanlardır.

D) Şiirler duygusal bir yolculuğa çıkarıyor bizi.
E) Hastalık derecesinde bir kıskançlık filmin 

konusunu oluşturuyor. 

Yanıtlar
1234567891011
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENELİM

AD AKTARMASI 
(MECAZIMÜRSEL) 

Benzetme	amacı	olmaksızın	bir	
sözün	başka	bir	söz	yerine	kul-
lanılmasıdır.

•	 Edebiyatımızın	güçlü	kalemi	
yeni	kitabını	imzalıyor.

• Ayağını	çıkarmadan	eve	gir-
me.

• Evi	 ne	 zaman	 taşıyacaksı-
nız?

• Anadolu	emektardır.

• Sobayı	yak.

•	 Ev	güneş	almıyor.

UNUTMA

Ad	 aktarmasına	 uğrayan	 tüm	
sözcükler	mecaz	anlam	kazanır.

Neredeyse	iki	tabak	yedi.

DİKKAT

İstiare	ile	ad	aktarması	karıştırıl-
mamalıdır.	İstiare	benzerlik	ilgi-
sine	dayanır.

TEST • 2

1. • Sürahideki bütün suyu tencereye döktü.
• Ağaçlar yapraklarını döküyor bir bir.
• Anneannemin hayrı için annem lokma dök-

türecek.
• Onun arkasından döktüğün gözyaşlarına 

değer mi?
• İçinden geçenleri bir döksen rahatlayacak-

tın. 
“Dökmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

2. • Herkesin yakın bir arkadaşı vardır.
• Anneannemler yakınımızda oturuyor.
• On dönüme yakın bir tarlayı satışa çıkar-

mışlar.
• En yakınımdakiler bana hep destek olanlar.
• Bu kadar yakın bir mesafeyi üç saatte ancak 

aşabilmişlerdi.
Bu cümlelerde kullanılan “yakın” sözcüğü 
aşağıdaki anlamlardan hangisini içerme-
mektedir?

A) Az bir ara ile ayrılmış olan
B) Uzak olmayan
C) Aile, arkadaş, dost
D) Küçük farklarla birbirinden ayrılan
E) Yaklaşık olarak

3. “Şiirin temel özelliği soyutlamak değil de ne-
dir ki?”
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirde farklı konuları işlemek
B) Gerçekliği değişime uğratmak
C) Gerçeği olduğu gibi yansıtmak
D) Şiiri kurgulamak
E) Duyguları yansıtmak

4. I. Sözlerini uzattı da uzattı.
II. Kimliğini görevliye uzattı.
III. Maçı en az beş dakika uzatır.
IV. Tırnaklarını çok uzatmışsın.
V. Başlarını uzatmışlar, bize bakıyorlar.

Bu cümlelerde “uzatmak” sözcüğü kaç de-
ğişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. • Yeni otogar kentin açığına yapılacaktı.
• Açık adımlarla yürüyor, bizden hızla uzakla-

şıyordu.
• Aydan aya bütçemde açık veriyordum.
• Sayfadaki çizgilerin arası çok açık olmuş.
• Bu konuda daha açık konuşmalısın.
Bu cümlelerde “açık” sözcüğü kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. “Pencerelerin hiçbirinden dışarıya ışık sızmı-
yordu.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi 
anlamda kullanılmıştır?

A) Sıvışmak
B) Az miktarda yavaş yavaş akmak, çıkmak
C) Belli olmadan geçmek
D) Belli belirsiz parlamak
E) Gizlice girmek
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SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

DOLAYLAMA

Bir	 sözcükle	 anlatılabilecek	 bir	
kavramın	 birden	 çok	 sözcükle	
anlatılmasıdır.

•	 Altın	boynuz	-	Haliç

•	 File	bekçisi	-	kaleci

•	 Derya	kuzusu	-	balık

•	 Kara	elmas	-	kömür

•	 Ulu	önder	-	Atatürk

•	 Yedi	tepeli	şehir	-	İstanbul

•	 Bacasız	sanayi	-	turizm

•	 Yavru	vatan	-	Kıbrıs

ÖĞRENELİM

GÜZEL ADLANDIRMA

Olumsuz,	kötü	olarak	algılanan	
bir	 kavramdan	 doğacak	 olum-
suz	çağrışımları	engellemek	için	
yapılan	anlam	değişmesidir.

•	 ölüm	-	son	yolculuk	-	sizlere	
ömür	-	rahmete	kavuşmak

•	 verem	-	ince	hastalık

•	 cin	-	üç	harfliler

•	 Kör	-	görme	engelli

DİKKAT

Güzel	adlandırma	ve	dolaylama	
bazen	 karıştırılır.	 Güzel	 adlan-
dırmada	 olumsuzluğu	 örtmeye	
çalışmak	esas	amaçken	dolayla-
mada	ise	böyle	bir	kaygı	söz	ko-
nusu	değildir.

7. Hepimiz biliyorduk, ekinler göverip boy ver-
mezse, buğdaylar başak tutmazsa, yiğitleri-
miz aç kalırdı, savaş kazanılmazdı.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) sararmak B) uzamak
C) yeşermek D) büyümek
E) kızarmak

8. Enver Gökçe, kendisini geniş ölçüde bildiriy-
le yükümlü tuttuğu için, yer yer ölçü ve uyak 
gibi olanaklara da başvurarak şiirini kurmaya 
çalışırken sesini bulmuştur.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen nedir?

A) Üslup B) İçerik C) Şekil
D) Yapı E) Duygu

9. Her an şiirle boğuşmak gerekir mi? Şair her 
an çarşıyla cebelleş olabilir mi? Ama bizim 
Bab-ı Ali ortamı şairin nitel değil, nicel verimi-
ne önem veriyor.
Bu parçada altı çizili sözcüğün yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) belirginliğine B) niteliğine
C) özelliğine D) vasfına
E) kalitesine

10. Doğruyu söylemem gerekirse yazar adayı 
öğretmenin, benden istediklerini hiç yadırga-
madım. Bir zamanlar aynı duyguları ben de 
yaşamamış mıydım? Bu yüzden hiç yüksün-
meden okudum yazılarını.
Bu parçada çizili sözcüğün yerine aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez?

A) erinmeden
B) üşenmeden
C) yük saymadan
D) zorlanmadan
E) tembellik etmeden

11. Söz, dile ufuklar açtı. İnsan sözle güzelin ardı-
na düştü. Hakikati aramaya başladı. Dil gide-
rek somuttan soyuta doğru gelişme içine girdi.
Bu parçada “söz” ile ifade edilmek istenen 
nedir?

A) Duyma
B) Düşünme 
C) Hayal etme
D) Dili geliştirme
E) Dili etkin kullanma

12. “İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.”
“Duymak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-
sinde bu cümledeki anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Dedem kulaklığını takmadan duyamıyor.
B) Zil sesini duymadığım için saatlerce kapı-

da beklemişler.
C) Sonunda beni duydu da vazgeçti orayı sa-

tın almaktan.
D) Kuş seslerini duyuyor musun?
E) Aşkın sesini içimde duyuyorum.

Yanıtlar
123456789101112
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SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENELİM

DEYİM AKTARMALARI

Bir	sözcüğün	benzetme	amacıy-
la	başka	sözcük	yerine	kullanıl-
masıdır.

a)	 Duyular	 Arası	 Aktarma:	 Bir	
duyuya	ilişkin	kavramın	baş-
ka	bir	duyuya	aktarılmasıdır.

•	 Yüzünde	 tatlı	 bir	 gülümse-
me...

b)	 İnsandan	 Doğaya	 Aktarma:	
İnsana	 ait	 özelliklerin	 doğa-
daki	 bir	 varlığa	 aktarılması-
dır.	Kişileştirme	yapılmasıdır.

•	 Hırçın	dalgalar	bir	anda	kıyıyı	
yerle	bir	etti.

c)	 Doğadan	 İnsana	 Aktarma:	
Doğadaki	 varlıklara	 ait	 özel-
liklerin	insana	aktarılmasıdır.

•	 Vücudunda	hiç	esneklik	yok,	
tam	bir	kalas.

d)	Doğadan	 Doğaya	 Aktarma:	
Doğadaki	varlığa	ait	bir	özel-
liğin	doğadaki	başka	bir	var-
lığa	aktarılmasıdır.

•	 Ay	damlıyordu	zeytin	ağaçla-
rının	ardından.

UNUTMA

Deyim	 aktarmalarının	 olduğu	
yerde	istiare	bulunur.

TEST • 3

1. • Bu yaştan sonra seni çekemem ben.
• Sandalyeyi kendine çek.
• Pilav suyunu çekince altını kapat.
• Bu hafta sonu bütün masrafları o çekti.
• Çok kahır çekti bu kadın, çok.
“Çekmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. “Eğitilmişlerin umutları hiçbir şey öğrenme-
yenlerin zenginliklerinden daha güçlüdür.”
Bu cümledeki “zenginlik” sözcüğünün anla-
mı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yok-
tur? 

A) Güvenme zenginliğine, bir kıvılcım yeter.
B) Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginlikleri 

oldukça fazladır.
C) Adam, zengin olmak için hayatını hiçe sa-

yıyor.
D) Çocuklarımızın gülüşlerindeki zenginliktir 

bizi ileriye götürecek olan.
E) Karun gibi malın olsa Nemrut gibi zengin 

olsan ne fayda?

3. Bir araştırmacı, bir başka bilim adamını eskit-
meden araştırmasını yapmalı ve sonuçlarını 
meraklılarıyla buluşturmalıdır.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin cümleye 
kattığı anlam hangi seçenekte doğru ve-
rilmiştir?

A) düşünmeden – karşılaştırmalı 
B) yalanlamadan – haberleşmeli 
C) sarsmadan – doğrulamalı 
D) üzmeden – görüşmeli 
E) yıpratmadan – paylaşmalı 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “kadar” sözcü-
ğü parantez içindeki anlamıyla kullanılma-
mıştır?

A) Baharda açan ilk çiçekler kadar güzeldi 
annem. (Benzerlik)

B) Ben de senin kadar kitap okuyorum, bu-
nunla övünmene gerek yok. (Eşitlik)

C) Yaz dönemi her gün üç litre kadar su iç-
melisin. (Gereklilik)

D) Başvuru ile ilgili bir haftaya kadar haber 
verecekler. (Yaklaşıklık)

E) Böyle bir anda terk edip gitmeseydin beni, 
yüreğim acımazdı bu kadar. (Miktar)

5. “Çünkü bir fotoğrafı sever gibi seviyoruz bir-
birimizi. İki boyutlu ve yüzeysel... Oysa hayat 
bazen çentiklidir.”
Bu cümlede altı çizili sözcükle hayatla ilgili 
hangi özelliğe dikkat çekilmiştir?

A) Hayatın güzel tarafları olduğuna
B) Hayatın çok yönlü ve derin olduğuna
C) Hayatın can acıtan yanlarının olduğuna
D) Hayatın fotoğraf karesi olan anlardan oluş-

tuğuna
E) Hayatın bıçak gibi keskin bir yüzü olduğu-

na

6. Yazgıya inanmam ama olaylar bu düşüncemin 
yanlışlığını kanıtlamak istercesine ardı ardına 
sıralanmaya başladığında, bunları kurgulayan 
biri mi var, diye endişelenmekten de kendimi 
alamam.
Bu cümlede altı çizili ifadenin yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Ara vermeden
B) Aralıksız olarak
C) Sürekli bir biçimde
D) Peş peşe
E) Arada sırada
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2626

SÖZCÜK ANLAMI
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ÖĞRENELİM

BENZETME

Anlamı	etkili	 kılmak	 için	nitelik	
bakımından	 zayıf	 olan	 varlığın	
güçlü	olana	benzetilmesidir.

Tam	 bir	 benzetmede	 dört	 un-
sur	bulunur:	benzeyen,	kendisi-
ne	 benzetilen,	 benzetme	 yönü,	
benzetme	edatı.

•	 Benzetmenin	 dört	 unsuru-
nun	bulunduğu	benzetmele-
re	‘ayrıntılı	benzetme’	denir.

• Çocuk         kediler         gibi	

	 Benzeyen		K.benzetilen			Ben.Edatı

 mırıldanıyordu.
	 Benzetme	yönü

• Cumhuriyetin	ilk	günleri 
	 				Kendisine	benzetilen

 gibiydi     yüzün.
	 Ben.edatı			Benzeyen

•	 Zaman	bir	böcek	gibi	sinsi,	
kenarda

Koltukların	didikler	durur	kadi-
fesini,

Sadece	 benzeyen	 ve	 kendisine	
benzetilen	unsurlarının	kullanıl-
dığı	benzetmelere	‘yalın	benzet-
me’	denir.

•	 Kömür	gözlüm,	

		 Sende	sevda	ne	arar.		

7. “Dokunmak” sözcüğü aşağıdakilerin han-
gisinde verilen açıklamaya uygun kullanıl-
mamıştır?

A) Sağlığını bozmak: Aşırı tuzlu yemekler 
ona dokunur. 

B) İnsanın içine işlemek, duygulandırmak: 
Çocuğun bu hali hepimize çok dokunmuş-
tu. 

C) Nesnelere el sürmek, temas etmek: Ço-
cuklar sofrada abur cubur yiyor, yemekle-
re hiç dokunmuyorlardı. 

D) İlgili olmak, değinmek: Edebiyatın sorun-
larına dokunan bir yazı yayımladı. 

E) Hafifçe değmek: Rüzgâr estikçe pencere-
ye dokunan dalların sesinden uyuyama-
dım.

8. I. Ben bu aşk derdine düşeli yüzümde te-
bessüm kalmadı.

II. Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmış-
tı da ağlayamamıştım. 

III. O heybetli komutan nasıl olduysa düşman 
askerlerine esir düşmüştü.

IV. İşçilerin maaşı bu ay yarı yarıya düştü.
V. Babasından azarı yedikten sonra yüzü dü-

şerek odasına kapandı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde “düşmek” sözcüğü aynı anlamda 
kullanılmıştır?

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

9. I. Bazen onlara yeni ve güzel kıyafetler bu-
luyordu.

II. Sen otur ye, ben bir şeyler bulur yerim.
III. Ne demişler, bu hayatta eden bulur.
IV. Bu söylediğini ben de akıllıca buldum.
“Bulmak” sözcüğünün anlamlarıyla numa-
ralanmış cümleler eşleştirildiğinde aşağı-
dakilerden hangisi dışta kalır?

A) bir yargıya varmak
B) aramak
C) cezaya uğramak
D) temin etmek
E) seçmek

10. “Göstermek” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde “öğretmek” anlamında kul-
lanılmıştır? 

A) Bu yaptıklarını ona da göstereceğim. 
B) Bahçedeki minik kaplumbağayı heyecanla 

arkadaşına gösterdi. 
C) Fiilimsi konusunu bana boş zamanında 

gösterir misin? 
D) Bu sorunun çözüm yolunu gösterince yan-

lışımı hemen gördüm. 
E) Annem mimikleriyle “Sana evde göstere-

ceğim.” der gibi bakıyordu kardeşime. 

11. “Dayanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde parantez içindeki anlamıy-
la kullanılmamıştır?

A) Son aldığım telefon diğerine göre daha 
çok dayandı. (nitelikli)

B) Arabamız bu kötü yollara iyi dayandı. (Za-
rar, hasar görmemek)

C) Hakkımda söylenen bu kadar yalana da-
yanamıyorum artık. (Katlanmak)

D) Şoför geç kalıyorum deyince gaza dayan-
dı. (Hız vermek) 

E) Bilek güreşinde bir dakika bile dayanama-
dı.(Karşı koymak)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, paran-
tez içinde verilen anlamı karşılayan bir kul-
lanım yoktur? 

A) Sabahtan beri hiç ara vermeden araba 
kullanmış. (durmadan) 

B) İnsanlara içinden geldiği gibi davranma-
sı herkes tarafından sevilmesini sağlıyor. 
(doğal) 

C) O, yapacağınız teklifi gözü kapalı kabul 
eder. (hiç düşünmeden) 

D) Bizimle pazara gelmek için çok üsteledi. 
(ısrar etmek) 

E) Onun kadar cebi delik bir adam tanıma-
dım. (cimri)

Yanıtlar
123456789101112
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SÖZCÜK ANLAMI

ÖĞRENELİM

ANLAM GENİŞLEMESİ

Bir	sözcüğün	yeni	anlamlar	ka-
zanmasıdır.

•	 kol:İnsan	 vücudunda	 omuz	
başından	 parmak	 uçlarına	
kadar	uzanan	bölüm.

Sözcük	 zamanla	 yeni	 anlamlar	
kazanmıştır.

•	 Giyside	vücudun	bu	bölümü-
nü	saran	parça

•	 Makinelerde	tutup	çevirme-
ye,	 çekmeye	 yarayan	 ağaç	
veya	metal	parça

•	 Ağaçlarda	gövdeden	ayrılan	
kalın	dal

ÖĞRENELİM

ANLAM DARALMASI

Birçok	anlamı	olan	bir	sözcüğün	
zamanla	bazı	anlamlarını	kaybet-
mesidir.

•	 ‘oğlan’	 sözcüğü	 önceden	
hem	kız	hem	erkek	için	kul-
lanılırken	 şimdi	 sadece	 er-
kekler	için	kullanılmaktadır.

ÖĞRENELİM

ANLAM İYİLEŞMESİ

Anlamı	kötü	olan	bir	 sözcüğün	
zamanla	iyi	bir	anlam	kazanma-
sıdır.

•	 ‘yavuz’	 sözcüğü	 önceden	
‘kötü,	 fena’	anlamı	 taşırken	
şimdi	‘güçlü,	çetin’	anlamını	
kazanmıştır.

TEST • 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcükle parantez içinde verilen anlam 
birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Oldum olası romanların, yazarlarından 
tamamen bağımsız düşünülemeyeceğini 
söyler dururum. (eskiden beri)

B) Bugünün değerlerine, onurlu geçmişimizi 
yadsımadan bir yorum getirmeye çalışma-
lıyız. (yabancı kalmadan)

C) Öylesine kanıksamışız ki bu haberleri, ar-
tık okurken şaşırmıyoruz bile. (alışmışız)

D) Böyle duru bir söylem karşısında hepimiz 
susmuş, konuşmasına devam etmesini 
heyecanla beklemiştik. (gereksiz sözcük 
kullanılmayan)

E) Şiirlerimde sözcüklerin bilinmeyenlerine 
yolculuk etmeyi, okurumla bunu paylaş-
mayı seviyorum. (sözlükte anlamı olma-
yan)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” 
sözcüğü parantez içinde verilen anlamına 
uygun biçimde kullanılmamıştır?

A) Güzel yavrum, sen bizi bırak da elindeki-
lere bakmak için harca zamanını. (Yemek, 
tadını çıkarmak)

B) Kolay değildi onun için de iki çocuğuna 
bakarken bir de çalışmak. (Geçindirmek, 
beslemek)

C) Yaşlı kadın ameliyat olunca ona bakmak 
için İstanbul’dan kızı gelmişti. (İlgilenmek)

D) Uzun zamandır uğramadığım kitapçıma 
gittim yeniden, raflara bakmak çok iyi gel-
di bana. (Göz gezdirmek)

E) Artık pasaport işlerine emniyet değil nüfus 
müdürlükleri bakmak zorundaymış. (Gö-
revli olmak)

3. Noktalama ifadede (I)berraklığı(açıklığı) da 
sağlıyor. Cümle yapısıyla etkileşimleri gözden 
kaçırılmayacak (II)mahiyette(tavırda). Bunun 
yanında ritmi, duraklamaları, vurguyu düzen-
liyor. Heyecan, beklenti, (III)ivedilik(çabukluk), 
şüphe, dram hatta güldürü zamanlamasını 
aktarmada önemli (IV)rolü(görevi) var. Ayrıca 
sahne için vokal yönlendirmeler sağlayabili-
yor. Soru işareti konuşmacının ses tonunu de-
ğiştirmesini işaret edebilir, ünlem şaşkınlığın 
ya da ses parlamasının (V)komutu(buyruğu) 
olabilir. 
Bu parçada numaralanmış sözlerden han-
gisinin anlamı yay ayraç içindeki açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükle-
rin hangisi parantez içinde verilen anla-
mıyla uyuşmaz?

A) Gün ortasında, ilkyaz güneşinin sağaltı-
cı havasında güneşleniyorsunuz. (İyileş-
tirmek)

B) Sere serpe bir gevşeme, esrikleşmenin 
hoşluğu içindesiniz. (Mest olma)

C) O anları belleğimde iz bırakmış dizelerle 
adlandırmaya çalışıyorum. (Düşünce)

D) Yaşlılığın biteviye günlerinin yavanlığından 
kısa süre de olsa uzaklaşıyordum. (Tekdü-
ze)

E) Söylemindeki güzel duyusal tadı besleyen 
yönlerden biri ayrıntıları iyi anlatmasıdır. 
(Estetik)

5. İs lam dünyasında ş i i r,  tasavvuf i  
(I)cereyanlar(hareketler) yaygınlaştıktan 
sonra farklı bir (II)mecraya(yapıya) girmiştir.  
(III)Bilhassa(özellikle) Fars ve Türk edebi-
yatlarında mevcut edebi gelenek tasavvufla 
yepyeni bir (IV)boyut(nitelik) kazanmıştır. Bu 
farklılığın temelinde, mecazi ifade tarzı ve ilahi 
aşkı (V)terennüm(ifade) vasıtası olan sembol-
ler vardır. Bu alanda Fars ve Türk edebiyatla-
rında büyük benzerlikler görülmektedir.
Bu parçada numaralanmış sözlerden han-
gisinin anlamı yay ayraç içindeki açıkla-
mayla uyuşmamaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

ÖĞRENELİM

İKİLEME(TEKRAR GRUBU)

Anlatımı	pekiştirmek,	güçlendir-
mek	amacıyla	 iki	sözcüğün	yan	
yana	kullanılmasıyla	oluşurlar.

Sözcüğün	aynen	tekrarıyla	olu-
şabilirler.

•	 Hızlı	hızlı	yürüyordu.

Eş	yada	yakın	anlamlı	sözcükle-
rin	tekrarıyla	oluşabilirler.

•	 Kılık	 kıyafet	 yönetmeliğine	
uyunuz.

Zıt	anlamlı	sözcüklerin	tekrarıyla	
oluşabilirler.

•	 Gece	gündüz	demeden	çalış-
tı.

Yansıma	 sözcüklerin	 tekrarıyla	
oluşabilirler.

•	 Şırıl	şırıl	akan	bir	dere.

Bir	anlamlı,	bir	anlamsız	sözcü-
ğün	tekrarıyla	oluşabilirler.

•	 Eski	püskü	bir	kıyafet	vardı	
üzerinde.

İki	anlamsız	sözcüğün	tekrarıyla	
oluşabilirler.

•	 Abur	 cuburlar	 sağlığımızı	
tehdit	ediyor.

İkinci	sözcüğün	başına	 ‘m’	ün-
süzünün	getirilmesiyle	oluşabi-
lirler.

•	 Para	mara	istemem.

UNUTMA

İkilemeler	ek	alabilirler.

•	 Eşe	dosta	muhtaç	olduk.

DİKKAT

İkilemeler	arasına	hiçbir	nokta-
lama	işareti	getirilmez.

6. Stephan Hawking, 1966’da Cambridge Üni-
versitesinde sunduğu doktora teziyle tüm fi-
zikçilerin dikkatini bir anda üzerine çekip 
deyim yerindeyse (tabiri caizse) fizik dünyası-

nı silkeleyen(sarsan) bir çalışmaya imza attı. 

Tezinde, Roger Penrose’un kara deliklerin te-
killiğini ele alan teoremini(bilimsel önerme), 

“Genişleyen Evrenin Özellikleri” başlığı altın-
da değerlendirip genelleştirerek kara delikler-
le ilgili birçok teorinin hayata geçirilmesini 

(uygulanır duruma getirmek) sağladı. Tekillik 
sorununa dikkat çekip kara deliklerin anlaşı-
labilmesi için Einstein’ın genel görelilik kura-
mının yeterli olmadığını gösteren fizikçi, uzun 
yıllar sonra Amsterdam’da gerçekleştirilen 
kara deliklerle ilgili bir sempozyumda (konfe-

rans), kuantum kuramında Einstein’ın karşı 
çıktığı rastlantısallık konusuna değinip o ünlü 
alaycılığıyla “Kafası karışık olan Einstein’dı, 
kuantum kuramı değil.” diyerek konuyu tek 
cümleyle özetledi. 
Bu parçada numaralanmış sözcük ve söz-
cük gruplarından hangisinin anlamı ayraç 
içindeki açıklamayla örtüşmemektedir?

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

7. Gelin de Rimbaud’yu, o çocuk yaşta ölmez 
şiir gerçeklerini (I)duyan(sezen), yaşayan, du-
yuran, (II)yaşatan(hissettiren) çocuğu hatırla-
mayın: “Gerçek yaşam bu değil.” demişti bir 
şiirinde. Gerçek yaşam bu değil. Ne zaman 
ona kavuşuruz? Bu bir umut, bir özlem. Bu 
umutla, bu (III)özlemle(kavuşma isteği) ya-
şanacak, didinilecek, çalışılacak. O gerçek 
yaşam (IV)sağduyu(güzel duygular) ile (V)er 
geç(eninde sonunda) yaratılacak.
Bu parçada numaralanmış yerlerden han-
gisinin anlamı parantez içinde verilen açık-
lamayla uyuşmamaktadır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözün anlamı parantez içinde doğru ve-
rilmiştir?

A) Eğitim ile ilgili salık verdiği bilgilerle olaya 
başka bir gözle baktım.(ahkâm kesmek)

B) Yine her konuda olduğu gibi bu konuda da 
bana öykünüyordu. (yaranmak)

C) İş yüzünden günlerdir sesini duyamaz ol-
muştum. (sayesinde)

D) Resim yapmayı şarkı söylemeye daima 
yeğlerim. (bir tutmak)

E) Babamın verdiği nasihatler artık kabak 
tadı vermeye başladı. (bıktırmak)

9. Belli bir alanda başarılı olarak takdir gören ki-
şiler, genellikle salt (sadece) zekaya övgüde
 I
bulunmayı sevmez hatta buna karşı çıkarlar  
 II
(çekimser kalmak). Başarılarının çoğunlukla  
 III
(genellikle) çalışmaya ve odaklanmaya (dik- 
 IV
kati belli bir yöne vermek) borçlu olduklarını 
sıkça dile getiren (belirtmek, açıklamak) bu in- 
 V
sanlar için zeka elbette bir avantajdır fakat bu 
avantajı hayata geçirebilmek için çalışmak ve 
üretmek şarttır.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangi-
sinin açıklaması yanlış verilmiştir?

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

10. Türkçemizde günlük yaşamda kullandığımız 
birçok deyim vardır. Özellikle bazı sözcükler-
le ilgili birden çok deyim bulunmaktadır. Ör-
neğin “el” sözüyle ilgili (I)el açmak deyimini, 
dilenmek, başkasından yardım isteyecek du-
ruma düşmek anlamında;  (II)el almak deyimi-
ni, bir sanatı öğrenmeye çalışan kişinin kendi 
başına iş kurmak için ustasından izin alması 
anlamında; (III)el atmak deyimini, bir işe giriş-
mek anlamında; (IV)elde tutmak deyimini var 
olan malını kendisinde bulundurmak anlamın-
da; (V)elden almak deyimini istenilen bir şeyi 
edinmek anlamında kullanırız.
Bu parçada altı çizili deyimlerden hangisi-
nin açıklaması yanlış verilmiştir?

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

I

II

III

IV

V

Yanıtlar
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Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
deki altı çizili sözcükler anlam-
ca birbirine en yakındır?

A)	Bir	süre	sonra	kendisi	de	bu	
akımın,	bu	tartışmanın	içinde	
yer	almıştı.

B)	Bu	kitapları,	belirlediğiniz	öl-
çütlere	göre	seçin,	ayırın.

C)	Kendisine	yapılan	bu	haksız-
lığı,	bu	saygısızlığı	içine	sin-
diremiyordu.

D)	Bütün	bunları,	kendisinin	ye-
rine,	önüne	geçmek	 isteyen-
ler	düzenliyordu.

E)	Bu	 makineler	 ötekilere	 göre	
daha	 kullanışlı,	 daha	 pahalı-
dır.

2001 ÖSS

ÇÖZÜM

Seçmek	sözcüğü	ayırmak	anla-
mındadır.

Doğru Cevap B

TEST • 1

1. Dergilerin Türk edebiyatında belli bir ---- söz 
konusu. Bu bir gerçeklik ve bunun dışına çık-
mak ---- zamanla olacak bir şey.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
hangi sözcükler getirilmelidir?

A) varlığı-sadece B) yeri-geniş
C) ağırlığı-belki D) egemenliği-ancak
E) yararı-sanırım

2. Dil aracılığıyla insan aidiyet duygusunu geliş-
tirdi. ---- olanla ---- olanı dile getirdi, belleği-
ne taşıdı.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda-
ki sözcüklerden hangileri getirilirse “ken-
dine ait olanla olmayanı” anlamı sağlanmış 
olur?

A) Has - aynı B) Özgü - özge
C) Mahsus - ilgili D) Değişik - farklı
E) Benzer - ait

3. Humboldt’a göre “Her dilin özel bir dünya gö-
rüşü vardır ve bu görüş o ulusun ---- kaynak-
lanır.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi getirilirse dil ile ilgi-
li en genel yargıya ulaşılır?

A) tarihinden B) kültüründen
C) edebiyatından D) hayatından
E) ilgisinden

4. Sokrates’i bilge kılan şey, ---- soru sorması 
ve düşüncelerini ---- daima istekli olmasıdır.
Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) durmaksızın - tartışmaya 
B) sürekli - saklamaya 
C) sadece - örtmeye 
D) ara sıra - açıklamaya 
E) daima - gizlemeye 

5. “Yaşam güzel ama baharın bizde uyandırdı-
ğı o ---- duygunun aydınlığındaki gibi değil.” 
Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki sözcük-
lerden hangisi getirilemez?

A) eşsiz B) tarifsiz
C) olağanüstü D) mükemmel
E) yorgun

6. Hangi kelime hangi kelime ile yan yana gel-
diğinde nasıl bir ---- peyda olur? Bunu bilmek 
lazım. Mallarme’nin “Şiir kelimeler dinidir.” de-
mesi bundandır. Şiir bu suretle hüner ve mari-
fet işi oluyor. Öyledir de. Ata binmek, kundura 
yapmak, hatta kundura boyamak ne ise şiir de 
odur, yani ---- ve ihtiras işi.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) şekil - inanç 
B) kalabalık - duyarlılık 
C) yalnızlık - anlam
D) ışık - ustalık 
E) mevzu - taklit 

7. İnsanların aynı dili ---- fakat ---- bir duruma 
düşmek istemeyen toplumlar, edebiyata önem 
vererek nitelikli bir ortak dilin oluşmasını sağ-
layabilir. 
Bu cümledeki boşluklara düşüncenin akı-
şına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir? 

A) bildiği - kavrayamadığı 
B) öğrendiği - kullanmadığı 
C) konuştuğu - anlaşamadığı 
D) söylediği - öğretemediği 
E) kullandığı - konuşmadığı

ÖRNEKTİR
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Ardahan	Kalesi’nin	yanı	başında-
ki	bu	eski	mahalle,	kentin	tarih-
sel	çekirdeğini	oluşturuyor.

Bu cümledeki “kentin	 tarihsel	
çekirdeğini	oluşturmak”	sözüy-
le anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)	Güzelliğiyle	 herkesi	 etkile-
mek

B)	Örnek	bir	mimarlık	ürünü	ol-
mak

C)	Yeniliğinden	 hiçbir	 şey	 yitir-
memek

D)	Çok	amaçlı	bir	nitelik	taşımak

E)	Geçmişe	kaynaklık	etmek

2004 ÖSS

ÇÖZÜM

Metinde	tarihsel	sözcüğü,	geç-
miş;	 çekirdek	sözcüğü,	kaynak	
anlamında	 kullanılmıştır.	 Bu-
radan	 hareketle	 belirtilen	 söz	
öbeğinin	anlamı	E	seçeneğinde	
bulunmaktadır.

Doğru Cevap E

8. Sizler de farkındasınızdır. Bugünlerde ---- tüm 
gündem Pokemon Go oyunu üzerinde ---- . 
90’lı yılların vazgeçilmez çizgi filmi şimdilerde 
bir oyun olarak ----
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıy-
la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) başlı başına - bulunuyor - tutuldu 
B) bir hayli - odaklanmış - görülüyor
C) neredeyse - yoğunlaşmış - ortaya çıktı
D) epeydir - durdu - oynanıyor 
E) uzun zamandır - konuştu - hortladı

9. Yazar özgürdür. Ona ---- bulunmak özgürlü-
ğünü kısıtlamak olur. Ayrıca öneri ve yardım-
larla yazılanlar yazarın özgünlüğünü de yok 
eder. Ben de bir romana başlarken ilk tüm-
cede epey zorlanıyorum. Sonra her şey ----
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıy-
la aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) teklifte - olacağına varıyor 
B) öneride - bitiyor 
C) öneride - yerine oturuyor
D) yardımda - yerine oturuyor
E) teklifte - yeniden başlıyor

10. Bu şiirlerin bende çağrıştırdıklarını, çalakalem 
yazarak anlatmam, her şeyden önce eleştiri 
yazılarımı okuyanlara çok büyük saygısızlık-
tır. Ben yazılarını ---- oluşturan yazarlardan 
değilimdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilirse altı çizili kavram-
la aynı doğrulta bir düşünce dile getirilmiş 
olur?

A) düşünmeden
B) yüzeysel
C) kurallara uymadan
D) gelişigüzel
E) okuyucuyu hesaba katmadan

11. Fransa’dan Türkiye’ye dönen Yahya Kemâl, 
öz şiire ulaşmak arzusuyla Batı edebiyatların-
dan öğrendiği bir anlayışı şiirimize ---- ister. 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisinin getirilmesi uygun ol-
maz?

A) uygulamak B) benimsetmek
C) yerleştirmek D) dayatmak
E) giydirmek

12. Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında kişi-
ler ---- kişilere benzemez. Konuştukları za-
man genellikle ---- arasında bağlar kurmaya 
meraklıdırlar. Olağanüstü yanları ağır basan, 
güngörmüş, anlatacak şeyleri olan insanlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) tanıdığımız - eski ile yeni    
B) sıradan - kent ile köyden
C) aklı başında - hayal ve gerçeklere
D) bilinen - denizden karaya
E) olgun - kara ile deniz

13. Tevfik Fikret’in şiirlerinden alınabilecek en gü-
zel ders, şairin ---- bir seslenişten büyük bir 
insanlık ümidine doğru geçişidir. Bu geçişin 
---- onun hayatını yüksek bir insanlık deneyi-
mi haline getirir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir?

A) bütünlüklü - hızı
B) bireysel - büyüklüğü   
C) toplumcu - derinlik
D) açıklanan - içeriksel
E) etkilenmiş - bilinçli
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