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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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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Arkadaşımın ince düşüncesi beni çok mutlu etti.

İçeri giren adam ince, uzun boylu bir yapıdaydı.

Her cümlenin sonuna nokta koymayı unutmayınız.

Evin her noktasını uzun uzun inceledi.

Yol kenarında oynayan çocukları uyardı.

Bu durumu hâlletmek için bir yol arıyordu.

Sıcak havadan bunalan çocuklar havuza giriyor.

Mahallelerine yeni taşınan adama çok sıcak davrandılar

Öğleyin çıkan güneş soğuk havanın etkisini kırdı.

Maç oynarken topa sert vurunca komşularının camını kırdı.

Yeni aldıkları daireyi kiraya vermeyi düşünmüyorlarmış.

Matematik dersinde dairenin çevresini hesaplamayı  öğrendik.

Genç aktör, önüne gelen senaryoların hiçbirini beğenmiyordu.

Koyduğu kuralların sert bir şekilde uygulanmasını isterdi.

Dostunun söyledikleri kalbini yaralamıştı.

Elindeki yara bir türlü iyileşmek bilmiyordu.

Ne zaman ondan bahsetsek sanki bilirmiş gibi hemen yanımıza damlar.

Alnından boncuk boncuk ter damlaları yüzüne düşüyordu.

İsmin yerini tutan sözcüklere zamir denir.

Taç atışıyla başlayan atak golle sonuçlandı.

CÜMLELER Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam

✓

✓
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 2

Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanıldığı anlamlarla eşleştiriniz.
   

1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6

a
b
c
d
e
f

Tartıda ağırlığı az gelen, ağır karşıtı

Güç veya yorucu olmayan, kolay

Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek)

Kalınlığı veya yoğunluğu az olan

Önemli olmayan

Çok dik olmayan (sırt, yokuş)

Araba hafif bir bayırı bile çıkmakta zorlanıyordu.

Akşam yemeğinde mideyi yormayacak hafif yemekler
yemek gerekir.

Onu çok yormayacak hafif bir işte çalışmak istiyordu.

Pencereden sızan sokak lambasının hafif ışığı uykusunu
kaçırmaya yetmişti.

Yaptıkları yaramazlıktan bu kez hafif bir ceza ile
kurtulmuşlardı.

Çocuklardan en hafifini tuttuğu gibi havaya kaldırdı.

hafif

1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6

a
b
c
d
e
f

Sağ olmak

Varlığını sürdürmek

Oturmak, eğleşmek

Geçinmek

Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak

Görüp geçirmek, başından geçmek

Bu koca evde tek başına yaşıyormuş.

Çanakkale Savaşı’nın acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı. 

Bu kadar parayla yaşamak kolay değildir.

Balıklar karada yaşayamazlar.

Uzun süredir bu köyde yaşıyorlar.

Bu yemeğin üstüne bir de tatlı gelirse yaşadık.

yaşamak

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 3

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşısına yazınız ve bu sözcüğü kullanarak bir cümle kurunuz.

yurt vazife

sonbahar doğa

konuk yoksul

nehir koşul

acele yıl

Vatanımızı korumak en büyük görevimizdir.

vatan
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 4

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

taze

güzel

uzun

zor

çalışkan

sıcak

yaşlı

şişman

savaş

tatlı

yeni

yavaş

ETKİNLİK – 5

Aşağıda verilen sözcükleri eş sesli olacak şekilde cümle içerisinde kullanınız.

kır

yaz

taşı ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 6

Aşağıda verilen cümleleri uygun deyimlerle tamamlayınız.

 Ona söylediğimiz her şeyi hemen herkese söylerdi, …

 Bana yaptığı iyiliği ikide bir söyleyip …

 O acı günü hatırladıkça…

 Bu konuda ona yaptığım uyarıları dinlemiyor, uyarılara

 Çocuğundan uzun süre haber alamayınca …

 Annesinin özene bezene yaptığı yemeklere …

1

2

3

4

5

6

ağzında bakla ıslanmazdı.

ağzından bal damlardı.

ağzından düşürmezdi.

başıma çorap örüyordu.

başıma kakıyordu.

başıma iş açıyordu.

burnumun direği kırılır.

burnundan solurdu.

burnunun direği sızlardı.

kulak asmıyordu.

kulak kabartmıyordu.

kulak kesilmiyordu.

etekleri tutuştu.

etekleri zil çaldı.

eteğine yapıştı.

elini sürmedi.

el uzatmadı.

el koymadı.
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 7

Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

Araba devrilince yol gösteren çok olur. Emek verilmeden kazanılan şeyler küçük de olsa hoşa gider.

Bir çöplükte iki horoz ötmez. Eğer meydanda bir belirti varsa olay veya durum da var demek
tir.

Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Ortada, açık olan gerçekler açıklama istemez.

Ateş düştüğü yeri yakar.
Her şey olup bittikten, işler bozulduktan sonra akıl veren çok 
olur.

Bedava sirke baldan tatlıdır. Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakârlıklar yapılmalı.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir toplumda iki baş, bir iş yerinde iki yönetici olmaz.

Görünen köy kılavuz istemez. Öfkeli, sert, sinirli kimsenin zararı kendisinedir.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Hiç kimse, başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavra-
yamaz.

İşten artmaz, dişten artar. Güzel sözler söylemekle güzel şeyler her zaman gerçekleşmez.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Kişi bir kötülük yaparsa yaptığı kötülüğün çok daha kötüsü ile 
karşılaşır.

Keskin sirke küpüne zarar. Kazanç çok olsa da tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez.

Rüzgâr eken, fırtına biçer. Herkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi 
vardır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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SÖZCÜKTE ANLAM

ÇOK ANLAMLILIK NEDİR?

Sözcükler zamanla cümlede kul-
landığımız yere ve duruma göre 
yeni anlamlar kazanabilir. Bu du-
ruma çok anlamlılık denir.

Kapıyı açıp içeri girdi.

Bir şeyi kapalı durumdan açık 
duruma getirmek

Kollarını açıp boynuma sarıldı.

Birbirinden uzaklaştırmak

Size derdimi açmaya geldim.

İçini dökmek

Yukarıdaki cümlelerde görüldü-
ğü gibi bir sözcük kullanıldığı 
cümleye göre birbirinden farklı 
anlamlar kazanabilir.

BİLGİ

SÖZCÜKTE ANLAM

ÇOK ANLAMLILIK

TEST-1

1.    I.        II.   

 
 Ağırlığa dayanamayan ip - - - - .        Yürümekten ayaklarım - - - - .

 III.       IV.  

 Gömleğin düğmeleri - - - - .          Ağacın dalları fırtınada - - - - .
Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yeni, farklı bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam denir. 
Söz gelimi “yıkılmak” sözcüğü “Mahalledeki eski ev yıkıldı.” cümlesinde gerçek anlamda kullanı-
lırken “Haberi duyunca yıkıldı.” cümlesinde “mahvolmak” anlamında kullanılmış ve mecaz anlam 
kazanmıştır.
Buna göre “kopmak” sözcüğü görsellerle numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse me-
caz anlam kazanır?

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

2. “Devirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamda kullanılmıştır?

A) Koca kitabı bir haftada devirince hepimiz şaşırdık.
B) Önüne bakmayınca çarptığı bütün eşyaları devirdi.
C) Başkanı devirmek için sınıfta oy topluyorlar.
D) Amcam ellisini devirmesine rağmen hâlâ genç gösteriyor.

3. “Beklemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, 
muhafaza etmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Yeni toplanan fındıkların başında bekliyorum.
B) Bu davranışının sebebini anlamak için açıklama bekliyordu.
C) Buradan hiçbir yere ayrılmadan beni bekle.
D) Yemeğe başlamak için bizim gelmemizi bekliyorlar.

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

GERÇEK ANLAM

Temel anlam veya sözlük anlamı 
da denilen gerçek anlam, sözcük 
duyulduğunda akla gelen ilk an-
lamdır.

Gemiyi iskeleye bağladılar.

Bir şeyi bir yere veya bir şeye 
tutturmak

Bugün hava çok sıcak.

Yüksek ısı

Bu ev iki yıldır boş.

İçinde hiç kimse veya hiçbir şey 
bulunmayan, dolu karşıtı

Yukarıdaki sözcükler temel an-
lamlarıyla kullanıldığından ger-
çek anlamlıdır. 

UNUTMA!

Bazı sözcükler, zihnimizde bir-
den fazla gerçek anlam çağrış-
tırır. Böyle sözcüklere eş sesli 
sözcükler diyoruz. Bunlar me-
caz anlamlı değildir. 

kır
 

gri renk

kır(mak)

boş ve
geniş yer

BİLGİ 4. 

Yukarıda aynı kavram alanına giren üç sözcüğün açıklamaları verilmiştir. Bunların hangi sözcükler 
olduğu açıklamaların altına yazılacaktır. 
Buna göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcükler yazılmalıdır? 

Bilgi AkılÖğretmen Hedef RehberlikÖğretmen

Öğretim EğitimÖğretmen Anlama PsikologÖğretmen

A) B)

C) D)

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle yay ayraç içinde verilen anlamı uyuş-
mamaktadır? 

A) Her zaman cebinde yara bandı taşırdı. (Üstünde bulundurmak)
B) Acaba kitaplarımı nerede bıraktım? (Unutmak)
C) Bu gece dayımlarda kalacağız. (Oturmak, yaşamak)
D) Akşamki yemek midemi bozdu. (Dokunmak, zarar vermek)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle yay ayraç içinde verilen anlam uyuş-
mamaktadır? 

Bu odayı biraz toplamak gerekiyor.

(Dağınıklıktan kurtarmak)

Soğuk ayran hepimizin hararetini giderdi.

(Dindirmek)

Onun söylediklerine çok bozulmuştu.

(Kızmak, içerlemek)

Akşam yaptığı yemekler artmış.

(Fazlalaşmak)

A)

B)

C)

D)

•  Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi

•  Mesleği bilgi öğretmek olan kimse

• Bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri
  ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme 

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

MECAZ ANLAM

Bazı sözcükler gerçek anlam-
larından tamamen uzaklaşarak 
yeni anlamlar kazanabilir. Buna 
sözcüğün mecaz anlamı denir.

Güler yüzüyle bizi kendine  
bağladı.

Gönlünü kazanmak

Annesi bizi çok sıcak karşıladı.

Dostça, sevgi dolu

Boş gözlerle yüzüme baktı.

Anlamsız 

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcükler, gerçek anlamlarından 
tamamen uzaklaşarak mecaz an-
lam kazanmıştır.

UNUTMA!

Her sözcüğün mecaz anlamı ol-
mak zorunda değildir.

BİLGİ7. “Kaynamak” sözcüğünü aşağıdaki öğrencilerden hangisi “çok miktarda bulunmak” anlamın-
da kullanmıştır?

A) B)

C) D)

Mutfakta her yer karınca 
kaynıyor.Eren Esin

Tamer
Yağmur

Lafa dalınca ders kaynadı.

Söylediklerim arada kaynadı.
Kırılan kemikleri bir türlü 
kaynamıyor.

8.       

Yiğit

Bütün uyarılarıma rağmen beni 
dinlemedi.

Yiğit’in cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanıl-
mıştır?

A) Araba yolda arıza yapınca geri dönmek zorunda kaldık.
B) Derste konuşmaması için öğretmen Mert’i ikaz etti.
C) Dedemin güzel öğütleri hâlâ aklımda.
D) Bu işaretlerin ne anlama geldiğini hiç bilmiyordu.

9. Başa gelen çekilir.
İneğin sütü çekildi.

Yarışmadan son anda çekildi.

Ağlar çekiliyor kıyıdan. 

Yok olmak
Çekme işi yapılmak

Katlanmak

Katılmamak, vazgeçmek

Yukarıda “çekilmek” sözcüğünün kullanıldığı cümlelerle anlamları eşleştirildiğinde aşağıda-
ki şekillerden hangisine ulaşılır?

A) B) C) D)

10. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “zor” sözcüğü “baskı” anlamında kullanılmıştır?

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

I.

II.

III.

IV.
ZOR

Bu zor işin üstesinden ancak o gelir. Azgın boğayı zor zapt ediyorlardı.

Annesinin zoru ile ders çalışıyor. Bu işler senin için çok zor.

ÖRNEKTİR



16

SÖZCÜKTE ANLAM

TERİM ANLAM

Bir sözcüğün bilim, sanat, spor, 
meslek alanında özel bir kavramı 
karşılayan anlamıdır.

Arkadaşım portremi çizmiş. 

Resim terimi

Bugün doğal sayılara giriş  
yaptık.

Matematik terimi

Hakem penaltıyı vermedi. 

Spor terimi

Ağaçlar erozyonu önler. 

Yer bilimi terimi

UNUTMA!

Bazı sözcükler birkaç alanda te-
rim olabilir:

Çiçeğin kökü çürümüş. 

Biyoloji terimi

“Başla-” kelimesinin kökü “baş” 
tır. 

Dil bilgisi terimi

UNUTMA!

Bilim, sanat, spor, meslek adları 
ve bunların dalları olan adlar te-
rim değildir.

BİLGİ 11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlam taşımaktadır?

A) Sınıfa yeni gelen çocuğa bir türlü ısınamadık.
B) Sınıfta olmayan arkadaşlarınıza pasta ayırın.
C) İlk golü çok erken yiyince takım dağıldı.
D) Bütün suç onun üstüne yıkıldı.

12. 

Bu ilaç baş ağrısını 
hemen keser.

Ekmekleri düzgünce 
dilim dilim kesti.

Faturayı ödemeyin-
ce elektiriği kestiler.

Kumaşın ucundan 
küçük bir parça kesti.

1 32 4

“Kesmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde “ son vermek, gidermek” anlamında 
kullanılmıştır?

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

13. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “sıkı” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

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

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?

A) Odamın perdeleri çok kirlenmiş.
B) Akşam olunca evin bütün perdeleri kapatılır.
C) Oyunun bu perdesini seyirciler çok beğendi.
D) Düğün salonunda iki bölüm arasına perde çekmişler.

Sıkı bir çalışmayla sınavı 
kazanabilirsiniz.

Hava soğuk, sıkı giyinmez-
sen hasta olursun.

Annem zayıflamak için 
sıkı bir perhiz yapıyor.

Kapıyı sıkı kapat, içerisi 
soğumasın.

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

ÇOK ANLAMLILIK

TEST-2

1.                         
Bir araya getirmek

Yapmak, inşa etmek

Sağlamak, oluşturmak

Hazırlamak 

Burada güzel dostluklar 
kurduk.

Yukarıdaki şemada verilen cümledeki “kurmak” sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını 
bulmak için oklarla gösterilen yönlerden hangisine gidilmelidir?

A)  B)   C)  D) 

2. Herhangi bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalıyla ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere te-
rim anlamlı sözcükler denir. Örneğin “kök” sözcüğü “Hiç bir ek almamış halde bulunan kelimelere 
kök denir.” cümlesinde dil bilgisi terimi olarak kullanılmıştır.
Buna göre “doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?

A) İki noktayı düz bir çizgiyle birleştirince bir doğru elde etti.
B) Her doğru, her yerde söylenmezmiş.
C) Yolu bana doğru tarif etmediler sanırım.
D) Akşama doğru köye vardık.

3. 

Aşağıdakilerden hangisi, “durmak” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Varlığını sürdürmek   B) Hareketsiz durumda olmak
C) Bir yerde oyalanmak, eğleşmek D) İşlemez olmak, çalışmamak

Kolumdaki saat durmuş. Yolda her gördüğünün 
yanında durdu.

Yüz yıldır bu cami hala 
duruyor.

Notlarım

ÖRNEKTİR
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4. 

Elif, yukarıdaki şekilde rastgele yerleştirilen sözcükleri sözlük sırasına göre yerleştirecektir.
Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek sözcükler aşağıdakilerin hangisinde doğru 
gösterilmiştir?

sevgi

bilgi

yosun damla

I

IIIII IV

A)

sevgi

bilgi

damla yosun

I

IIIII IV

D)

damla

yosun

bilgi sevgi

I

IIIII IV

B)

bilgi

damla

sevgi yosun

I

IIIII IV

C)

5. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açılmak” sözcüğü numaralanmış anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Bu ay biraz açılınca kirayı ödeyecek para kalmamıştı.
B) Hiç kimseye açılmadan sorunlarını kendi içinde halletmeye çalıştı.
C) Güneşten perdenin rengi iyice açılmıştı.
D) İlk aldığında ayakkabı biraz sıkabilir ama sonra açılır. 

sevgi

bilgi

damla yosun

I

IIIII IV

Koyuluğunu 
yitirmek

Delinmek, 
yırtılmak

Çok harcama 
yapmak

Açılmak

Sırrını, üzüntüsü-
nü birine söyle-
mek

Notlarım

ÖRNEKTİR
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevirmek” sözcüğü mecaz anlam taşımaktadır?

Başını hiç çevirmeden cevap verdi.

Makinenin kolunu iki tur çevirdi ama makine çalışmadı.

Arkamdan yine bir işler çeviriyorsunuz sanırım.

Ben daha ilk paragrafı okumadan o, sayfayı çeviriyor.

A)

B)

C)

D)
 

7. Günümüzde şehirleşmenin hızla artması ve köy hayatının kaybolması insanları stres ve sıkıntıyla 
 I
baş başa bırakıyor. İnsan bir özlem duyuyor taşa, toprağa, ağaca. Oysa şehirde sadece gürültü var
  II III
ve beton yığını var. Yapmacık sözde parklar ve ağaçları ben doğanın bir parçası bile saymıyorum. 
Çünkü insana bir lezzet vermiyor ne yazık ki.
           IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

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

8. Aşağıda “kalmak” sözcüğünün anlamı verilmiş ve sözcük bir cümlede kullanılmıştır.

  

Konaklamak, konmak

Oturmak, yaşamak

Oyalanmak, vakit 
geçirmek

İşlemez, yürümez 
duruma gelmek

a.

b.

c.

d.

Araba bozulunca yolun 
ortasında kaldı.

Kısa bir süre marketin 
önünde kaldı. 

Tam beş sene teyzesinin 
yanında kaldı.

Geçen sene birkaç gece 
bu otelde kaldık.

1.

2.

3.

4.

Bu sözcüğün kullanımı ve anlamının doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

1 2 3 4

A) c b a d

B) d c b a

C) d c a b

D) d a b c

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bozulmak” sözcüğü “bir şeye kızmak, içerlemek” anlamın-
da kullanılmıştır?

A) Verdiği parayı az bulunca pazarlık bozulmuş.
B) Yemekleri dolaba koymayınca hepsi bozulmuş.
C) Tam yola çıkacakları zaman arabaları bozulmuş.
D) Arkadaşının derste onun için söylediklerine bozulmuş.

Notlarım

ÖRNEKTİR
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10. 

Aşağıdakilerden hangisi “seçmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Tercihini bir yönde kullanmak
B) Kolay kolay beğenmemek
C) Ne (kim) olduğunu anlamamak, fark etmemek
D) Benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yan-
lış verilmiştir?

A) Adam ağır adımlarla odadan çıktı. (Yavaş)
B) Annesi odasının düzenine bile karışırdı. (Düzensiz, dağınık olmak)
C) Kaybolan saati bulmak için herkesin ceplerini aradı. (Araştırmak, yoklamak)
D) Masanın üstündeki kâğıtlara kimse dokunmasın. (Karıştırmak)

12. 

“Yanmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerdeki anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

Beğendiği kitapları seçip çantasına koydu. 

Kendine doğru yürüyenlerin kim olduğunu seçemiyordu.

Her yapılanı yemez, yemek seçerdi.

Dünkü yangında bin hektarlık orman yandı.

Oraya zamanında varamazsam yandım.

Hava kararınca sokak lambaları yandı.

1. 2. 3.

A) Mecaz anlam Mecaz anlam Gerçek anlam

B) Gerçek anlam Mecaz anlam Mecaz anlam

C) Gerçek anlam Mecaz anlam Gerçek anlam

D) Gerçek anlam Gerçek anlam Mecaz anlam

Notlarım

ÖRNEKTİR
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EŞ SESLİ (SESTEŞ) 
SÖZCÜKLER

Anlamları farklı, yazılışları aynı 
olan sözcüklerdir. 

Elleri soğuktan üşümüş.

Tutmaya ve iş yapmaya yarayan 
organ

Eller senin derdini ne bilsin?

Yabancı 

Bu cümlelerdeki “el” sözcükleri-
nin aynı seslerden oluşmaları dı-
şında hiçbir anlam ilgileri yoktur, 
tamamen farklı sözcüklerdir.

UNUTMA!

Eş sesli bir sözcük, zihnimizde 
en az iki gerçek anlam çağrıştır-
malıdır.

yüz 

sayı

surat

yüz(mek)

BİLGİ

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ

TEST-3

1. Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan kavramları karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) B)

C) D)

Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni.

Bir nefes de benim için al
Havasızlıktan öldürme beni.

Sevin ağlayabiliyorsan
Unutmanın kardeşidir ağlamak.

Böyle bir masalı yaşamadık biz.
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin.

2. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede kullanılan herhangi bir sözcüğün zıt anlamlısı değildir?

A) 
yeni

   B) 
geç

C) 
kapatmak

   D) akşam

3. Yazılış ve okunuşları aynı olan ancak anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) 
sözcükler denir. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

A) Kara gözleriyle etrafı süzüyordu.
B) Burada yol ikiye ayrılıyor.
C) Burnuma taze ekmek kokusu geliyor.
D) Dizleri yara bere içindeydi.

Mahallemizin emektar bakkalı, her 
sabah erkenden dükkânını açardı.

ÖRNEKTİR
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UNUTMA!

Çok anlamlılık ile eş seslilik aynı 
şey değildir. Çok anlamlılık, bir 
sözcüğün temel anlama bağlı 
olarak zamanla oluşan bir anlam 
çoğalmasıdır. Yani bir sözcüğün 
mecaz anlamı, o sözcüğün ses-
teşi değildir.

UNUTMA!

Yazılışları ve okunuşları aynı gibi 
görünen sözcükler arasında eş 
seslilik yoktur.

Hala/hâlâ, kar/kâr, adet/âdet…

Onun dişleri bembeyaz.

Ço
k 

an
la

m
lı

Tarağın dişleri kırıldı.

Çocuk dilini ısırdı.

Eş
 s

es
li

İki yabancı dil biliyorum.

Bıçak çok keskindi.

M
ec

az
 a

nl
am

Kartalların gözü keskindir.

BİLGİ 4. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden birinin anlamdaşı değildir?

A) usanmak B) affetmek C) kırılmak D) serüven

5. 

Azra’nın cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
vardır?

A) Çocuklar baharın gelişini kutluyorlar.
B) Düğün merasimi epey uzun sürdü.
C) Şenlik havasında geçen günler yaşıyoruz.
D) Her yer bayram havasına büründü.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Bendeki araba merakı yeni değil, çocukluğumda da vardı.
B) Uzaktan ne söylediğin anlaşılmıyor, biraz yakına gel.
C) Doğruyla yanlışı ayırt edemezsen bu işte başarılı olamazsın.
D) Bu odayı nasıl dağıttıysa öyle de toplayacaksın, dedi annem.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

Hiç susmadan konuşuyor, derdini anlatmaya çalışıyordu.

Dağların yüksek noktalarına kar yağmış, soğuğu alçaklara vurmuştu.

Uzun süredir kafasındaki sorulara cevap arıyordu.

Bu gece burada kalıp kalmayacağımızı bilmiyordum.

A)

B)

C)

D)

Her şeyden bıkmıştı. Artık kimseyi bağışlamak istemiyordu. Hayatın-
daki herkese küsmüştü. Buralardan ayrılmak yeni bir maceraya atıl-
mak gerektiğini düşündü.

Cumhuriyet Bayramı tören alanında kutlanacakmış.
Azra

ÖRNEKTİR
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EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) 
SÖZCÜKLER

Yazılışları farklı ancak aynı anla-
ma gelen ve birbirinin yerine kul-
lanılabilen sözcüklerdir.

*sözcük/kelime

*cevap/yanıt

*görev/vazife

UNUTMA!

Eş anlamlı sözcükleri aynı cüm-
lede kullanmak anlatım bozuklu-
ğuna neden olur.

Ben görev ve vazifelerimin far-
kındayım.

UNUTMA!

Yakın anlamlı sözcükler eş an-
lamlı değildir.

yalan - yanlış 

doğru - dürüst

mutlu - neşeli

UNUTMA!

Bir sözcüğün eş anlamlılık özel-
liğine bakılırken o sözcüğün 
cümlede taşıdığı anlama dikkat 
edilmelidir.

1. Gökyüzü birden kara bulut-
larla kaplandı. (kara: siyah)

2. Kara günler geride kaldı.    
(kara: kötü)

1 ve 2. cümledeki “kara” sözcük-
lerinin eş anlamlıları farklıdır. 

BİLGİ8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? 

Dünyanın en büyük yat 
limanıydı burası.

Uyku sırasında birçok 
düş görürüz.

Kasabın elinde satır, 
etleri doğruyordu.

Gömleğinin kolu çok 
kirlendiği için değiştirdi.

A) B)

C) D)

9.             
Kafesin içindeki küçük kuş orada tutsak değildi. Kanatlarından biri kırık 
olduğu için hareketsiz duruyordu. İyileşene kadar orada kalacak, 
iyileşince uçup gidecekti. 

Metindeki altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğ-
ru verilmiştir?

A) Mahkûm - çürük - beklemek B) Hür - sağlam - gitmek
C) Özgür - çıkık - uçmak   D) Tutuklu - üzgün - artmak

10. 

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 

A) Kimseye kötülük yapmaz, herkesin iyiliğini düşünürdü.
B) Bizim geleceğimiz duyunca çeşit çeşit yemekler yapmış.
C) Uzun zamandır onunla çok samimi arkadaştılar.
D) Onu tanıyan herkes çok dürüst biri olduğunu söyler.

Bizi içten bir gülümsemeyle karşıladılar.ÖRNEKTİR
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ZIT (KARŞIT) ANLAMLI 

SÖZCÜKLER

Anlamca birbirinin karşıtı olan 
sözcüklerdir.

dost - düşman

açık - kapalı

inmek - çıkmak

ağlamak - gülmek

UNUTMA!

Bir sözcüğün olumsuzu onun 
karşıtı değildir.

UNUTMA!  

Sözcüklerin karşıt anlamlı olabil-
mesi için her ikisinin de ya ger-
çek anlamlı ya mecaz anlamlı 
olması gerekir.

Eski komşularımız bizi çok sıcak 
karşıladı.

Mecaz anlam

Bu soğuk havada dışarı çıkmayı 
göze alamadım.

Gerçek anlam

*Bu cümlelerde “sıcak” ve “so-
ğuk” sözcükleri zıt anlamlı de-
ğildir.

sözcük olumsuzu karşıtı

tatlı tatsız acı

verimli verimsiz kıraç

gelmek gelmemek gitmek

BİLGİ 11. 

Bu bulmacada aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) Geride duruyor, hiçbir şeye karışmıyordu.
B) Derse geç kaldığı için adımlarını hızlandırdı.
C) Bu işin ustası olmuş, her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmişti.
D) Bu yoldan düz giderseniz aradığınız evi bulursunuz.

12. • Onun hayat hikâyesi hepimizi duygulandırmıştı.
• Evin rutubetli olması onun sağlığını iyice bozmuştu.
• Adam sürekli bir pürüz çıkarıyor, bizi oyalıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan sözcüklerden herhangi birinin eş anlam-
lısı değildir?

A)  B)  C)  D) 

 

13. Ahmet şimdiye dek eve varmıştır.

Suçlu benmişim gibi yüzüme baktı.

Kedim yanıma sokulup uyudu.

Ben dilinden hiç düşürmez.

I.

II.

III.

IV.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

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

A C E M İ

E Ü R İ T

Ğ S K N A

R E E R İ

İ S N E M

öykü sıhhat nemli arıza

ÖRNEKTİR
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“çıkmak” sözcüğü “bulaşmak” 
anlamında kullanılmıştır?

A) Bayramın son günü ikisinin de 
işi çıkmış. 

B) Akıllı çıktı da arkadaşına uy-
madı. 

C) Kravatın boyası gömleğe çık-
mış. 

D) Yola çıkmadan eve gidip uyu-
mak istedim.

“Çıkmak” sözcüğü, A seçene-
ğinde “Olmak, bulunmak, var ol-
mak” anlamında; B seçeneğinde 
“davranışta herhangi bir niteliği 
bulunmak” anlamında, C seçene-
ğinde “bulaşmak” anlamında, D 
seçeneğinde “bir yere varmak için 
bulunduğu yerden ayrılarak yolcu-
luğa başlamak, harekete geçmek” 
anlamında kullanılmıştır.

Cevap: C

BİLGİ

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ

TEST-4

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir?

A)

B)

C)

D)

Her dinin kendine göre bir ibadet yeri vardır. 
Yağmur dinince yola çıkarız.

Vatan uğruna yıllardır nice canlar feda edildi. 
Canım hiçbir şey yapmak istemiyor bugün.

Uzun süre kestirmediği saçları çok uzamış. 
Eşyalar gelişigüzel etrafa saçılmış gibiydi.

Artan yemekleri bir kap içinde sokak hayvanlarına verdi. 
Çantasını kaptığı gibi dışarı fırladı.

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yanlış gösterilmiştir?

A)

B)

C)

D)

Hiçbir yere uğramadan doğru eve gidin.

Bu kadar geniş bir evde oturduğunuzu bilmiyordum.

İki devlet arasındaki barış görüşmeleri devam ediyor.

Boş odalara bakıp içten içe üzülüyordu.

yanlış

dar

savaş

dolu

3. 

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
nemli

 B) 
kuru

 C) 
sulu

 D) 
yaş

Islak çamaşırları kurutmak için çamaşırları peteğin üstüne serdi.

ÖRNEKTİR



26

SÖZCÜKTE ANLAM

Aşağıdakilerin hangisinde altı 
çizili sözcük, mecaz anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) Birdenbire yüzünde bir çocuk 
sevinci parladı. 

B) Şahin, karşıdaki kayalıklara 
kadar uçtu. 

C) O gece, ateşi kırktan aşağıya 
düşmedi. 

D) Yaprakların hafif hışırtısını du-
yarak çalılıkları geçtik.

“Uçmak, ateş, hafif” sözcükleri 
gerçek anlamlarıyla, “parlamak” 
ise “belirmek” anlamını verecek 
biçimde mecaz anlamıyla kulla-
nılmıştır.

Cevap: A

BİLGİ 4. 

Yukarıda şekilde ortada verilen cümledeki “kalın” sözcüğünün zıt anlamlısının kullanıldığı 
cümleyi gösteren ok aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)  C)  D) 

5.  

Sobanın borusun-
daki kurumu bir türlü 
temizleyemiyordu.

Caddenin solun-
da tek tük ağaçlar 

vardı.

Yüzmek en iyi spor-
lardan biridir.

Kır çiçeklerini hep 
sevmişimdir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş sesli-
sinin anlamı değildir?  

A) Beyazla az miktarda siyah karışımından oluşan renk
B) Kol ve bacak hareketleri ile su içinde ilerlemek
C) Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı
D) Fa ile la arasındaki nota

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Bu derde düştü düşeli bir derman bulamamıştı.

Bir yandan müzik dinliyor, bir yandan ders çalışıyordu.

Dün gece hiç uyumadığı için koltukta uyukluyordu.

Haberi alınca mutluluk gözyaşı dökmeye başladı.

A)

B)

C)

D)

İnce bir çocuk 
sesi duyuldu.

Bahar gelince ince bir temizlik başlar.

İnce bir kitap alıp yerine geçti.

Bu kalın duvarı aşmak zordu. İnce davranışlarıyla 
beğeni kazandı.

ÖRNEKTİR
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Aşağıdakilerin hangisinde karşıt 
anlamlı sözcükler bir arada kul-
lanılmıştır?

A) Ev halkı tarafından sıcak karşı-
lanması ona huzur vermişti. 

B) Önce arkasından seslendik, 
sonra yanına kadar gittik. 

C) Dikiş kutusunun dışı, mavi ka-
difeyle kaplıydı. 

D) Beş dönüme yakın bahçesi bir 
ormanı andırırdı.

B seçeneğinde “önce” ve “sonra” 
sözcükleri karşıt anlam oluştura-
cak biçimde kullanılmıştır.

Cevap: B

BİLGİ7. 

Öğretmen öğrencilerden yukarıdaki sözcükleri zıt anlamlarıyla birer cümlede kullanmalarını iste-
miştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin isteğini gerçekleştirirken yanlışlık yapmıştır?    

Cansu

Ersin

Sena

Erdal

A) B)

C) D)

Otobüslerde yaşlılara yer 
vermek gerekir.

Dalgalı denizlerde yüzmek 
tehlikelidir.

Bu kalemlerden benim çok 
var.

Yalan söylemek kötü bir 
davranıştır.

8. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur? 

A)

B)

D)

C)

Gözlerini siyah ufka dikmiş uzaklara bakıyordu.

Kara haber tez duyulur, demiş atalarımız.

Ülkemizde birçok doğa harikası vardır.

Bahar gelince tabiat canlanır.

Bu okulun olanakları daha iyiydi.

Sana verilen imkânları değerlendirmelisin.

Ressamın çalınan tablosuna kıymet biçilemiyordu.

Arabasını değerinin üstünde bir fiyata satmış.

9. 

Altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Haberi alır almaz buraya geldik. B) Hızlı adımlarla eve doğru yürüdü.
C) Birden fenalaşıp yere yığıldı. D) Çabuk buraya gel, diye seslendi.

• az  • genç  •   bulanık   • gerçek

Sözcüklerin eş anlamlı olabilmesi  için ikisinin de gerçek anlamda 
olması gerekir. Biri gerçek diğeri mecaz olursa eş anlamdan söz 
edemeyiz.

Aniden yola çıkmaya karar verdi.
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Yatağım, yorganım, halım toprak 
Katığım, ekmeğim, balım toprak! 

Bu dizelerdeki “ekmek” sözcüğü-
nün sesteşi aşağıdakilerin han-
gisinde kullanılmıştır?

A) Odayı, kızarmış ekmek kokusu 
bürümüştü. 

B) Boş tarlasını ekmek için biraz 
tohum istemişti. 

C) Güvercinlerine kendi eliyle ek-
mek yedirirdi. 

D) Kuru ekmek ile zeytin peynir, 
vazgeçilmez kahvaltısıydı.

A, C ve D seçeneklerinde ve ve-
rilen dizedeki “ekmek” sözcüğü 
“tahıl unundan yapılmış hamu-
run fırında, sacda veya tandırda 
pişirilmesiyle yapılan yiyecek” 
anlamını karşılamaktadır. B seçe-
neğinde ise “ekmek” sözcüğü “bir 
bitkiyi üretmek için toprağa tohum 
atmak veya gömmek” anlamı ta-
şımaktadır. Bu sözcük diğerlerinin 
sesteşi olarak kullanılmıştır.

Cevap: B

BİLGİ 10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

Ağustos böceği bütün yaz 
saz çalıp türkü söylemiş.

Kaza geliyorum demez.

Sel suları arabaları bile 
sürüklemiş.

Sen aşağı in, ben geliyorum.

A) B)

C) D)

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yerine eş anlamlısı kullanılamaz?

A) Yoksul ailelerin çocukları daha başarılı oluyorlar.
B) Bu işten bir netice çıkacağını sanmıyorum.
C) Al al yanakları vardı çocuğun.
D) Olayların hepsinde o çocuk başı çekiyordu. 

12. 

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

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

Bir an bile çıkmadın aklımdan.

Onun sorduğu soruya ben cevap 
verdim.

Dışarıda lapa lapa kar yağıyor-
du.

Her akşam yatmadan süt içerdi.
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DEYİMLER
Kavramları, olayları mecaz yo-
luyla daha etkili belirten kalıp-
laşmış söz gruplarıdır.

Buraya gelince içim açılıyor. 

İçi açılmak deyimi “ferahlamak” 
anlamına gelmektedir.

Deyimlerin Özellikleri

1. En az iki kelimeden oluşan ka-
lıplardır:

Dile gelmek, içi cız etmek, ağzı 
var dili yok vb.

2. Genellikle mastar durumun-
dadır:  

Gözüne girmek, ağzı kulaklarına 
varmak vb.

3. Yol gösterme ve öğüt verme 
amacı taşımaz, bir durumu etkili 
şekilde anlatmak için kullanılır:

Aba altından sopa göstermek 
(tehdit etmek)

4. Çoğu mecaz anlam taşır:

Burun kıvırmak

(beğenmemek)

5. Kalıplaşmış sözlerdir, eş veya 
yakın anlamlıları kullanılamaz:

Kafasını şişirmek

Başını şişirmek

BİLGİ

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM, DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

TEST-5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimseye sezdirmeden ve çok kısa bir zaman içinde, çabucak” 
anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

A)

B)

C)

D)

Evimizi boyayan adam işi aceleye getirdiği için annem evi beğenmedi.

Manav, kaşla göz arasında ne kadar çürük elma varsa bizim poşete doldurmuş.

Yeni açılan mağaza indirim yapınca bütün malları kapış kapış gitti.

Yemeğe yetişmek için hızlı adımlarla eve doğru gitti.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “Bir üzücü olay gerçek anlamda ona uğrayan kişilere acı verir; onların 
yüreklerini yakar.” anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır?

A)

C)

B)

D)

Ateş düştüğü yeri 
yakar.

Bal bal demekle 
ağız tatlanmaz.

Ateş olmayan yerden 
duman çıkmaz.

Başa gelen çekilir.

3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir tehlikeden, güç bir durumdan kaçarken daha kötüsüyle kar-
şılaşmak” anlamına gelir?

A) Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak B) Ok yaydan çıkmak
C) Ateş bacayı sarmak   D) Burnu sürtülmek

4. Toplantıda bu konuyu enine boyuna değerlendirelim.
Bu cümledeki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisin-
de vardır?

A)
Uzun zamandır buraya kimse 
ayak basmıyor.

C)
Bu sınava uzun süredir 
çalışıyordu.

B)
Yemekleri beğenince tıka basa 
yedi.

D)
Bu durumu tüm ayrıntılarıyla 
konuşmalıyız.
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ATASÖZLERİ

Halkın, gözlem ve deneyimlerine 
dayanarak oluşturduğu, akıl ve-
rip yol gösteren kalıplaşmış özlü 
sözlerdir.

Ev alma, komşu al.

Bugünün işini yarına bırakma.

Son pişmanlık fayda etmez.

UNUTMA!

Kalıplaşmış sözlerdir ve kelime-
lerin yeri değiştirilemez, eş veya 
yakın anlamlıları kullanılamaz:

Ağaç yaşken eğilir.

Fidan yaşken eğilir.

Atasözü ile deyimi nasıl ayırt 
edelim?

*Atasözleri yol gösterir, öğüt ve-
rir; deyimler bunu yapmaz, anlık 
bir durumu karşılar.

Gülü seven dikenine katlanır. 
(atasözü)

Ağzından baklayı çıkarmak

(deyim)

*Atasözleri geniş zaman veya 
emir kipindedir ve bu kalıp de-
ğişmez:

İyilik eden iyilik bulur.
(geniş zaman)

Ev alma komşu al.
(emir kipi)

*Deyimler kişiye göre çekimle-
nebilir, kipi değiştirilebilir:

Gözden geçir(mek)

Gözden geçir(di.)

Gözden geçir(ir.)

Gözden geçir(meli.)

BİLGİ 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?

Saman altından su yürütenleri hiç sevmediğini söylüyordu.

Yaptığı iyilikleri devamlı söyleyip başımıza kakardı.

Kızını çok sever, bir dediğini iki etmezdi.

Son çaldığı kapıdan da eli boş dönüşmüştü.

A)

B)

C)

D)

6. Salonda üç aşağı beş yukarı 70 kişi vardı.
Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Bu şehirde yaklaşık on üç senedir yaşıyoruz.
B) Boyu neredeyse benimki kadar oldu.
C) Dostluğumuz tam on yıldır devam ediyor. 
D) Sınavdan hemen hemen aynı notu almışız seninle.

7. 

Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

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

8. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “önem vermemek, umursamamak” anlamındadır?

Kulak tıkamak

Kulak asmamak

Kulak vermek

Kulağına çalınmak

A)

C)

B)

D)

İletişim gücümüze çok önemli katkıları olan deyimleri günlük hayatta sık kullanırız. 
Mesela cömert, çok para harcayan, sakınmadan para verebilen kişileri anlatmak 
için (1)“eli açık”; kolay para harcamayan, cimri, çok tutumlu kişileri anlatmak için 
(2)“eli sıkı”; dokunmamak, hiç değmemek anlamında (3)“el sürmemek”; birine 
muhtaç olmak anlamında (4)“elinden tutmak” deyimlerini kullanırız.
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