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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 ANLAMSÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 1

Aşağıdaki altı çizili sözcükleri cümledeki anlamlarına göre “✔” işaretiyle belirtiniz.

Senin bütün tahminlerin doğru çıktı.

İki nokta arasından tek bir doğru geçer.

O, kurallara uyan doğru bir adamdır.

Yapım eki almamış sözcükler kök hâlindedir.

Onun kökleri bir Osmanlı paşasına uzanıyormuş.

Fırtına, ağaçları kökünden sökmüştü.

Gerçekleri öğrenince gözlerindeki perde kalktı.

Bu oyun üç perdeden oluşuyor.

Bahar gelince evdeki bütün perdeler yıkandı.

CÜMLELER
Gerçek
Anlam

Mecaz
Anlam

Terim
Anlam

ETKİNLİK – 2

Aşağıda verilen sözcükleri gerçek ve mecaz anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

ha
şla

m
ak

ke
sk

in
oy

un

Gerçek Anlam

Gerçek Anlam

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 3
 

Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden zıt anlamlı olanların başına “✔” işareti koyununuz.

Acemi - usta

Paralı - parasız

Kirli - temiz

Uyumlu - uyumsuz

boş - dolu

erken - geç

Aç - tok

Zengin - yoksul

Canlı - cansız

Dar - geniş

başlamak - bitirmek

eski - yeni

Savaş - barış

Uyumak - uyumamak

Kızgın - mutlu

Akıllı - akılsız

cimri - cömert

kuru - nemli

ETKİNLİK – 4

Aşağıda verilen sözcüklerden eş seslisi olanların başına “✔” işareti koyununuz.

burun

bal

yol

çok

kan

iç

alay

el

çay

diz

kurt

at

arı

yar

taş

hala

seç

bağ
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 5

Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerin yapılış şekillerini örnekteki gibi karşılarındaki boşluklara yazınız.

Odasını baştan başa posterlerle donatmış. Aynı sözcüklerin tekrarıyla

Bu işi yapabilmek için güçlü kuvvetli birine ihtiyacımız vardı.

Onunla bu eski evde acı tatlı hatıralarımız geçmişti.

Havalar ısınınca çoluk çocuk pikniğe gittik.

Markete kızıyla gidince ne kadar ıvır zıvır varsa almak zorunda kalmıştı.

Derenin şırıl şırıl akan suyu bütün sıkıntılarını gidermişti.

Ne kadar malı mülkü varsa çocuklarına bırakmıştı.

Konuyu daha sonra enine boyuna tartışırız.

Yarım yamalak bir şeyler geveleyip gitti.

Boşu boşuna bu kadar telaşlanmışız.

ETKİNLİK – 6

Aşağıda verilen deyimleri açıklamaları ile eşleştiriniz.

1 kafa yormak Çabucak elde edilmek

ocağına düşmek Bir iş, bir konu üzerinde çokça düşünmek

kâğıt üzerinde kalmak Bir kimseye muhtaç olmak

çantada keklik Kolay para harcamayan, cimri

eli sıkı  Yapılması kararlaştırıldığı hâlde uygulanmamak

3

5

2

4
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 7

Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1

6

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Horozu çok olan köyün sabahı geç 
olur.

Güzel bir şeyi elde etmek isteyen kimse, bunun 
getirdiği zorluklara da katlanmayı bilmelidir.

Sorumluluğu çok olanın, her zaman üzüntüsü, sı-
kıntısı olur.

Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

Tavşan dağa küsmüş, dağın habe-
ri olmamış.

İşler kötü gidince akıl verenler çoğalır.

Güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü 
çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin 
altında bulundurmalıdır.

Dağ başı dumansız olmaz.

Aklına geleni işleme, her ağacı taş-
lama.

Çoğu zarar, azı karar.

Kara gün kararıp kalmaz.

Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa sonuca 
ulaşmak gecikir.

Hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır.

Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin 
umurunda bile olmaz.

Sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, her-
kese sataşan kimse bu davranışının büyük zararla-
rını görür.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Dikensiz gül olmaz.

Bir şeyin değeri ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman 
anlaşılır.

Sadece tatlı söz söylemekle güzel bir şey gerçek-
leşmez.

Bir baş soğan bir kazanı kokutur.

Canı kaymak isteyen, mandayı ya-
nında taşır.

Kötü bir insan, kötü bir davranış, kötü bir söz, bütün  
toplumun huzurunu kaçırır.

İnsanın sıkıntılı zamanı sürüp gitmez, arkasından 
iyi  günler de gelir.

3

8

5

10

11

12

2

7

4

9
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SÖZCÜKTE ANLAM

BİLGİ

ÇOK ANLAMLILIK NEDİR?

Sözcükler başlangıçta tek an-
lamlıdır. Zamanla bu sözcükler 
cümlede kullandığımız yere ve 
duruma göre yeni anlamlar ka-
zanabilir. Bu duruma çok anlam-
lılık denir.

Bu sabah evden erken çıktım. 
(İçeriden dışarıya varmak ayrıl-
mak)

Dörtten iki çıkarsa iki kalır. 
(eksilmek)

Bebeğin patiği çıktı. (sıyrılmak)

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

BİLGİ

SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-1

1. 

Buna göre altı çizili sözcüklerle verilen anlamlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 

A) Neşter B) Yola çıkmak C) Köprüleri yıkmak D) Doğru

2. Türk sinemasında “Sultan” lakabıyla anılmaktadır. 1960’larda sinema ile 
tanışmış, ilk sinema ödülünü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festiva-
li’nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu olarak almıştır. Toplam-
da 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın “en çok film 
yapan” kadın oyuncusudur. Türkan Şoray’ın sinema hayatı, aynı zamanda 
Türk sinemasının tarihine ışık tutan birinci elden tanıklık özelliği taşır. 
Parçada “birinci elden tanıklık” sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Yaşananları yeniden kurgulamak
B) Anlatıcıların yorumlarına yer vermek
C) Yaşananlara bizzat şahit olmak
D) Olaylara şahit olanların söylemlerine yer vermek

3. I. Köpek, sahibini görür görmez tanıdı. 
II. Sincapları yakından tanırım.
III. Çocuğa kendine çekidüzen vermesi için iki gün süre tanıdı. 
“Tanımak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kulla-
nılmamıştır? 

A) Bir kimse veya şeyle ilgili, doğru ve tam bilgisi bulunmak 
B) Sorumlu bilmek
C) Bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek 
D) Hatırlamak 

Montaigne, “Bana doğru gelen hiçbir şey 
yoktur ki yanlış gibi de gelmesin.” diyerek 
alıyor neşteri eline ve şüphenin keskin 
ellerine teslim ediyor kendini. “Kendimizi 
bilmezsek neyi bilebiliriz ki?” cümlesin-
den yola çıkıp kelimelerle insan arasın-
daki köprüleri yıkıyor yerine yenilerini 
yaparak. 

ANLAMLAR
• Herhangi bir şeyi esas almak, 

oradan başlamak
• Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü 

değişmeyen, eğri ve çarpık olma-
yan, düz

• Cerrahide kesme işlemlerinde 
kullanılan bıçak

• Bağlarını koparmak

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

BİLGİ

GERÇEK ANLAM:

Temel anlam veya sözlük anlamı 
da denilen gerçek anlam, sözcük 
duyulduğunda akla gelen ilk 
anlamdır.

Ormanlarımız yanmasın.

Pamuk yumuşaktır.

Yukarıdaki cümlelerde;

yanmak sözcüğü “ısı ve ışık ya-
yarak kül durumuna geçip yok 
olmak”

yumuşak sözcüğü “sert, katı” 
karşıtı” olarak kullanılmıştır. 

Bu sözcükler temel anlamlarıy-
la kullanıldığından gerçek an-
lamlıdır. 

UNUTMA!

Bazı sözcükler zihnimizde bir-
den fazla gerçek anlam çağrış-
tırır. Böyle sözcüklere eş sesli 
sözcükler diyoruz.

boy

uzunluk

kabile

Bunlar mecaz anlamlı değildir.

BİLGİ 4. Zaman zaman yaşadığımız anı, aynı yerde aynı koşullarda tekrar yaşıyor hissine kapılırız. İnsanlar 
bu olayı genellikle doğaüstü olarak yorumlar. Ancak dejavu denilen bu olay bilimsel anlamlar taşı-
maktadır. Oldukça karmaşık olan dejavu hakkında çok farklı teoriler vardır. Aslında bilimsel anlam-
da açıklaması oldukça basit. Beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman 
farkı ile çalışması, bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için, geç algılayan tarafın bu olayı daha 
önce yaşamış gibi görmesi ile gerçekleşiyor.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu sözcük-
leri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 Anlaşılması güç olan (durum)
 Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan
 Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan  
 Bir olayın, işin, eylemin yeniden ortaya çıkması yinelenmesi  

1

3

2

4

             1 2 43

ANAHTAR SÖZCÜK

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) 
S I R A

 B) 
S A R I

C) 
A S I R

 D) 
I R S A

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

MECAZ ANLAM

Bazı sözcükler gerçek anlamla-
rından uzaklaşarak yeni anlamlar 
kazanabilir. Buna sözcüğün me-
caz anlamı denir.

Beni anlamadın ya ona yanıyo-
rum.

Kardeşine karşı hep yumuşaktır.

Yukarıdaki cümlelerde,

yanmak sözcüğü “çok üzülmek” 
anlamında,

yumuşak sözcüğü “hırçın olma-
yan, uysal” anlamında kullanıl-
mıştır. 

Bu sözcükler, gerçek anlamların-
dan tamamen uzaklaşarak me-
caz anlam kazanmıştır.

UNUTMA!

Her sözcüğün mecaz anlamı ol-
mak zorunda değildir.

BİLGİ5. 
Karşı kıyıya gitmek için kürek çekmek bana düşmüştü. 

Bu kamyon en fazla bir ton yük çeker. 

Sebzelere zarar vermesinler diye etrafına ince bir çit çekti. 

Evin önünü aydınlatmak için iki direk arasına geçici olarak kablo çekti.

I.

II.

III.

IV.

 “Çekmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde “yürütmek, sürmek” anlamında 
kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır? 

A) Günlerdir ağzına bir lokma sürmeyince iğne ipliğe dönmüştü. 
B) Hiçbir zaman zora gelemez, disiplinli bir çalışmaya dayanamazdı. 
C) Otobüsü beklerken biraz vakit geçirmek, oyalanmak için arkadaşımın yanına uğradım. 
D) Bayram arifesinde her yer o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi.

7. Aşağıdakilerin hangisinde “açmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla karşısında ve-
rilen anlam uyuşmamaktadır?

A) Kapıyı yavaşça açıp içeri girdim.
Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma 
getirmek

Kollarını iki yana açıp sarılmamı 
bekledi. Birbirinden uzaklaştırmak

Görevliler kar yağışı sonrası ka-
panan yolları açtı.

Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak

Radyoyu açıp yol boyunca mü-
zik dinledik. Bir aygıtı çalıştırmak

C)

B)

D)

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

TERİM ANLAM

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

Öğrenciler iki perdelik bir oyuna 
hazırlanıyor. (tiyatro terimi)

Şiirlerinde uyak kullanmıyor. 
(edebiyat terimi)

Hakem penaltıyı vermedi. (spor 
terimi)

Ağaçlar erozyonu önler. (yer bi-
limi terimi)

UNUTMA!

Bazı sözcükler birkaç alanda te-
rim olabilir.

Bugün sıcaklık 32 dereceyi gös-
teriyor. (fizik terimi)

Geniş açılar 90 dereceden bü-
yüktür. (geometri terimi)

UNUTMA!

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

“Sanat ve bilim arasında etki-
leşimler olabilir.” cümlesindeki 
altı çizili sözcükler terim değildir.

BİLGİ 8. Kapının arkasında olduğunu biliyorum. Sessizliğinden biliyorum ve tıkırtılarından. Küçük bedenini 
saklayıp büyük gözlerini aralıktan kara bir uçurtma gibi salmandan biliyorum bunu. Elinle kapat-
san da ağzını, parmak aralarından dökülen kıkırtılarından… Küçük bedenini saklayıp büyük göl-
geni duvara bir sır tablosu gibi asmandan biliyorum. Hem saklanıyor hem yerini işaret ediyorsun. 
Korkarım, büyüsen de vazgeçmeyeceksin bu huyundan. 
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
B) Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem
C) Kaygı duymak, endişe etmek
D) Korumak, esirgemek

9. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)
En ağır işçi benim;
Gün yirmi dört saat, seni düşünüyorum.

Donmuş dallar esen ılık rüzgâra
Çiçek açar çekingen.

Kâğıttan bir gemi yaptım küçücük
Ya beş öpücük sığar içine ya on öpücük

O sabah yine maviydi gökyüzü
Başladı az sonra kuşların türküsü

D)

B)

C)

10. Biz insanlarda iyi niyet, cömertlik, dürüstlük, açık sözlülük ve duyarlılık gibi özelliklere hayranlık 
duyuyoruz. Böyle bir insan karşımıza çıktığı zaman onu öve öve bitiremiyoruz. Ancak günümüzde 
bu özellikler insanı başarılı yapmaya yetmiyor ne yazık ki.
Aşağıdakilerden hangisi metindeki sözcüklerden herhangi birinin açıklaması değildir?

A) Hassaslık     B) Eli açıklık
C) Çok beğenmek     D) Tüketmek

Sözcüklerin gerçek anlamlarından uzaklaşarak kazandıkları yeni anlamlara sözcüğün mecaz 
anlamı denir. Örneğin “Sert cisimler çocuklar için tehlikeli olabilir.”cümlesinde “sert” sözcüğü 
gerçek anlamda ve yumuşak karşıtı olarak kullanılmıştır. “Sert bir disiplin anlayışı vardı.” cüm-
lesinde ise “sert” mecaz olarak titizlikle uygulanan, sıkı anlamında kullanılmıştır.

ÖRNEKTİR
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SÖZCÜKTE ANLAM

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) 
SÖZCÜKLER

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

*sözcük/kelime

*mazi/geçmiş

*cevap/yanıt

*görev/vazife

*Sorularınızı şimdi yanıtlaya-
bilirim. 

*Suallerinizi şimdi cevaplaya-
bilirim.

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

BİLGİ

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-2

1. 

Buna göre, 
Benim ilkem şudur: Yaptığım işlerin ne kadar çok kişiye ulaştığına bakmam, bir tek kişiye ulaştığın-
da bile ne kadar faydalı olduğuna bakarım. Başka bir ilkem de ne kadar kısıtlı olursa olsun hiçbir 
anlatma ve paylaşma imkânını kaçırmak istemem. 
Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlam-
lısı değildir?

A) Az B) Erişmek C) Yararlı D) Olanak 

2. 

I

III
IV

II
Ansızın gelen hastalık köydeki 
bütün hayvanları kırdı.

Gücünü azaltmak

Biraz şeker ilacın acılığını 
kırmıştı.

Etkisini azaltmak

Arabayı almaktan vazgeçtiğimi 
gören satıcı son anda fiyat kırdı.

Fiyatı düşürmek

Bu davranışınla beni çok kırdın.

Gücendirmek, üzmek

Numaralanmış bölümlerin hangisinde “kırmak” sözcüğü verilen anlama uygun kullanılma-
mıştır?

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

3. • Sağ olmak
• Geçinmek
• Mutlu olmak, işleri yolunda olmak
“Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Bu kazançla yaşamak kolay değil. 
B) Savaşın bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı. 
C) Bu iş de istediğimiz gibi sonuçlanırsa yaşadık.
D) 94 yaşındaki dedesi hâlâ yaşıyormuş.

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Örneğin 
“başarı” sözcüğü ile “muvaffakiyet” sözcükleri yazılışları farklı olmasına rağmen aynı 
anlama gelmektedir.

ÖRNEKTİR
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UNUTMA!

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

Gökyüzü birden kara bulutlarla 
kaplandı. (kara = siyah)

Kara günler geride kaldı. (kara 
= kötü)

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Anlamca birbirinin karşıtı olan 
sözcüklerdir.

dost/düşman

açık/kapalı

inmek/çıkmak

ağlamak/gülmek

UNUTMA!

Bir sözcüğün olumsuzu onun 
karşıtı demek değildir.

sözcük olumsuzu karşıtı

tatlı tatsız acı

verimli verimsiz kıraç

gelmek gelmemek gitmek

UNUTMA!

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

Bizi çok sıcak karşıladı. (mecaz 
anlam)

Bugün hava düne göre daha so-
ğuk. (gerçek anlam)

Bu cümlelerde sıcak ve soğuk 
sözcükleri zıt anlamlı değildir.

BİLGİ 4. 

Buna göre, 
“Perdelerin açılıp kapanmadığı, seyircilerin sirk izler gibi çadırın dört tarafından oyuncuları kuşat-
tığı, dekorun gözler önünde yenilendiği bir 19. yüzyıl oyununda kahraman kendisini çılgınlar gibi 
alkışlayacak seyircinin gözüne bakarak şunları söylüyordu: Tanrım! Ne boş geliyor dünya bana!”
metninde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri tiyatro terimleri sözlüğünde yer alır?

A) Sirk, göz, seyirci, oyun   B)  Perde, oyuncu, çılgın, alkış
C) Perde, seyirci, oyun, dekor D)  Oyuncu, dekor, alkış, çılgın

5. Aşağıdakilerin hangisinde “kısmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılma-
mıştır?

A) Televizyonu biraz kısar mısınız? (Sesi azaltmak)
B) Gözlerini kısarak uzaklara baktı. (Biraz kapamak)
C) Bu ay etten biraz kısacağız. (Azaltmak)
D) Ocağın altını biraz kısayım. (Alçaltmak)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Toplantıdan bir sonuç çıkmayınca yumruklar konuştu.
B) Kapkaçılar şehrin göbeğinde bir kadının çantasını çalmış.
C) Bu usta her zaman işini sağlam yapar.
D) Severek giydiği ayakkabısının burnu açılmaya başlamış.

7. 

Aşağıdakilerden hangisi metindeki sözcüklerden herhangi birinin karşıladığı anlamlardan 
biri değildir?

A) Üzerinde bitki olmayan   B)  Geri gitmek
C) Bir şeyi düşünmekten kendini alamamak D)  Az bulmak 

Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim 
denir. Örneğin “üçgen” matematik, “korner” futbol, “uyak” edebiyat terimidir.

Tepelerde ağaçlar vardır yalnız, bir yolculukta fark ederiz onları. Çıplak bir yamacın 
üzerinden küçümseyerek bakarlar yola. Penceremizde birkaç saniye kaldıktan 
sonra nöbet yerlerine dönerler. Dönerler ve belli etmezler akıllarının kaldığını.

ÖRNEKTİR
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EŞ SESLİ (SESTEŞ) 
SÖZCÜKLER

Anlamları farklı, yazılışları aynı 
olan sözcüklerdir. 

*Sol taraftaki evde oturuyoruz. 
(sağ karşıtı, yön)

*Sol notası, fa ile la arasında yer 
alır. (bir sesi gösteren nota işa-
reti)

Bu cümlelerdeki “sol” sözcükle-
rinin aynı seslerden oluşmaları 
dışında bir ilgileri yoktur, tama-
men farklı sözcüklerdir.

UNUTMA!

Eş sesli bir sözcük zihnimizde en 
az iki gerçek anlam çağrıştırma-
lıdır.

kır

renk

dağ, bayır

kır(mak)

BİLGİ8. “Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir yalnız, nasıl görül-
düğü de önemlidir.’’ diyor Montaigne. Nasıl gördüğün nerede durduğuna bağlı. Kayığın üstündeki 
dalgıç, denizin dibindeki ahtapotu görebilir mi? ‘’Bir göz ne kadar yetenekli olursa olsun herhangi 
bir şeyin manasını tüketmeye yetmez.” diyor Carlyle ve ekliyor “En basit bir varlıkta insan gözünün 
görebildiğinden çok daha fazlası vardır.”
Bu metinde “manasını tüketmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamsız gelmek    B) Bütün detaylarıyla anlamak
C) Yeterince anlayamamak  D) Anlam derinliğini fark etmek

9. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçük” sözcüğü nicel anlamdadır?

A) Misafirlerin çocuklarını küçük odada yatırdılar.
B) Bazen küçük şeylerle mutlu olmasını bilmeli insan.
C) Küçük hayaller kuranlar büyük ideallere sahip olamazlar.
D) Her yerde beni küçük düşürmeye çalışıyordu.

10. 
Bu kadar işe imkânı yok yetişemem.

Sen eve doğru git, ben sana yetişirim.

Tam sıkıştığım anda imdadıma yetiştin.

I.

II.

III.

“Yetişmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kulla-
nılmamıştır?

A) Vaktinde varmak, vaktinde bulunmak.
B) Yardım etmek, yardımına koşmak.
C) Bir işe başlamış olanlara veya gidenlere sonradan katılmak.
D) Vakit bulmak, yapabilmek.

Herhangi bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen durumunu bildiren sözcükler 
nicelikle ilgilidir.

ÖRNEKTİR



18

SÖZCÜKTE ANLAM

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.

Dişlerini her gün fırçalar.

Çocuk dilini ısırdı.

Tarağın dişleri kırıldı.

Konuştukları dili anlamıyorum. 

Çok anlamlılık

Eş seslilik

UNUTMA!

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

Hala/hâlâ, kar/kâr, adet/âdet…

BİLGİ 11. Tiyatro nedir? Ya onu ölümsüz yapan? Taş devrinden bu yana insanoğlu niçin bu kadar değer ver-
miştir oyuna taklide ve onunla birlikte yaşamaya? Bunun iki temel nedeni vardır: Biri, insanın ken-
dinden ötede olmaya yönelik içgüdüsel eğilimi, öteki de onun, bilinmeyen şeylere, kutsal ve gizemli 
olana karşı duyduğu korkuyla karışık özlemidir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu söz-
cükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, mukaddes
 Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, öykünme
 Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, ebedî
 Esrarengiz

1

32

4

    1 2 43

ANAHTAR SÖZCÜK

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) 
E S K İ

 B) 
K E S İ

C) 
S E K İ

 D) 
E K S İ

ÖRNEKTİR
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İKİLEMELER

Anlamı güçlendirmek için aynı 
sözcüklerin tekrarlanması, an-
lamları birbirine yakın, karşıt 
olan veya sesleri birbirini andı-
ran sözcüklerin yan yana kulla-
nılması yoluyla oluşturulan söz 
gruplarıdır.

*Güle güle git. (aynı sözcük tek-
rarı ile)

*Eş dost toplandı. (yakın anlamlı 
sözcüklerle)

*Sınavı er geç kazanacağım. (zıt 
anlamlı sözcüklerle)

*Eğri büğrü bir yoldan geçtik. 
(biri anlamlı diğeri anlamsız söz-
cüklerle)

*Abur cubur zararlıdır. (ikisi de 
anlamsız sözcüklerle)

*Kitap mitap ne varsa topladım. 
(m ile yapılmış.)

UNUTMA!

*İkilemelerin arasına herhangi 
bir noktalama işareti konmaz: 

Yavaş, yavaş ya da iyi-kötü yan-
lıştır.

BİLGİ

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-3

1. İşin ciddiyetini fark etmemiş olmalı ki üstünkörü bir hazırlık yaptı.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Odasını toplamadan dışarı çıkmasına izin vermedi.
B) Önündeki kâğıtları gözden geçirerek konuşmasına başladı.
C) Ne kadar gereksiz eşya varsa dışarı çıkardı.
D) Okul kıyafetlerini gelişigüzel katlayarak dolabına koydu.

2. 

1.

2.

3.

4.

Güneş arabanın rengini almış Soldurmak

Bu oda ancak otuz kişi alır.

Pantolonun boyundan alalım biraz.

İçine sığmak

Kısaltmak

Kaşla göz arasında elindeki kalemi aldı. Yok etmek

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü karşısında verilen anlamda kullanılma-
mıştır?

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

3. Bu işlerin üstesinden nasıl gelirim diye sabaha kadar kafa yordum.
Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çokça düşünmek    B) Anlamaya çalışmak
C) Çözüm bulmak    D) Gereksiz yere düşünmek

4. 

Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan, tek bir kişiye ya 
da bir şeye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, özel olmayan söz-
cüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise 
özel anlamlı sözcükler denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamda kullanılmıştır?

A) Annesi, çocuğu kucakladığı gibi oradan uzaklaştı.
B) Elindeki kitabı bırakıp uykuya daldı.
C) Adam, elinde bir demet çiçekle eve gelince eşi çok mutlu oldu.
D) Baba, yaslandığın çınar ağacıdır.

ÖRNEKTİR
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UNUTMA!

*İkilemeler yapım ve çekim eki 
alabilir: 

güle oynaya, irili ufaklı, baştan 
başa…

UNUTMA!

*İkilemeler ayrı yazılır, pekiştir-
meler ikileme değildir: 

mosmor, tertemiz

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 
kalıplardır:

• Dile gelmek, içi cız etmek, 
ağzı var dili yok…

2. Genellikle mastar duru-
mundadır: 

• Gözüne girmek, ağzı kulakla-
rına varmak…

BİLGİ 5. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sınıfa girer girmez seni sordu.
B) Alarm çalmayınca az kalsın okula geç kalıyordum.
C) Her şey kaşla göz arasında olup bitti.
D) Biraz hızlı gidersek onlara yetişebiliriz.

6.    

Elmas dünyada nadir olarak bulunduğu için çok kıymetlidir.
Bu sorunun cevabını hepimiz merak ediyorduk.
Baharın gelmesiyle tabiat yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı.
Bugün yine bir sürü nasihat dinledim.

C A N İ Y
S A T S A
İ M K A N
D O Ğ A I
Ö Ö Ğ Ü T

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı bulmacada yer al-
mamıştır?

A) Nadir B) Cevap C) Tabiat D) Nasihat 

7.         

Ellerimde çiçekler,
Kapında sırılsıklam,
Görürsen bir gün,
Şaşırma!

Bu dizelerde altı çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Elinde avucunda ne varsa hepsini harcamış.
B) Ellerinle yaptığını dilinle yıkıyorsun.
C) Bebeğin elleri yumuk yumuktu.
D) El, elin eşeğini türkü çığırarak ararmış.

8. Bugün çevremizde güzellikle bezenmiş çok insan göremiyoruz çünkü kendi dünyamızda güzele 
önem vermiyoruz. Peki, ne oldu da daha bir asır geçmeden biz böyle soğuk, renksiz, ciddi bir top-
lum olduk? Elbette hicvederek söylüyorum. Allah her insana çeşit çeşit kabiliyetler bahşetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu metindeki sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir?

A) Yeryüzü B) Süslenmek C) Yetenek D) Yüzyıl

Okulumuza yeni atanan müdür ayağının tozuyla ilk toplantısını yaptı.

ÖRNEKTİR
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BİLGİ9. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisinin sözlük anla-
mı yanlış verilmiştir?

A)
Uyur uyumaz düş görmeye başlıyor.
(Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü)

Buz gibi su olsa da içsek.
(Dış karşıtı)

Eve haber saldım, misafir gelecek diye.
(Düz ve korkuluksuz ırmak taşıtı)

Yeşilin her tonunu severim.
(Bin kilogramlık ağırlık birimi)

D)

B)

C)

10. 

Bu cümlede altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkes tarafından kolay anlaşılma B)  Geçmişi eski tarihlere dayanma
C) Güçlü bir bağlılıkla kurulma D)  Eskime, güncelliğini kaybetme

11. Deniz insandan eskidir. Şaşırtmıştır insanı. İnsanlar, denizleri aşmak için önce tomrukları birleş-
tirerek sallar yapmışlar; daha sonra ağaç gövdelerini oyarak ilk kayıkları suya indirmişler; yelkeni 
keşfettiklerinde ufuk çizgisiyle yarışmaya başlamışlar. Ufuk çizgisi evet, peşine düşenlerle alay 
etmiştir hep. Göz göre göre gökle denizi buluşturarak kıtaları birleştirme düşleri kuran denizcilere 
büyük gemi hayalleri kurdurmuştur.
Metinde kullanılan sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşmak, geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek anlamındadır.
B) Kayıkları suya indirmek “vazgeçmek” anlamında bir deyimdir.
C) Eski; yıpranmış, harap olmuş anlamındadır.
D) Düş kurmak “özlenen şeyi düşünmek” anlamında bir deyimdir.

Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcükler eş seslidir. Örneğin “Günlerce süren deniz 
yolculuğunda nihayet kara görünmüştü.”, “Kara kaşlı, kara gözlü bir delikanlıydı.” cümlelerin-
deki “kara” sözcükleri eş seslidir.

Bazı dostluklar geç başlasa da çok derinlere kök salabilir.

3. Yol gösterme ve öğüt verme 
amacı taşımaz, bir durumu et-
kili şekilde anlatmak için kul-
lanılır:

• Aba altından sopa göstermek 
(tehdit etmek)

4. Çoğu mecaz anlam taşır:

• Burun kıvırmak (beğenmemek)

5. Kalıplaşmış sözlerdir, eş an-
lamlıları kullanılamaz:

• Kafasını şişirmek

• Başını şişirmek

6. Deyimler cümle biçiminde 
de olabilir: 

• Dostlar alışverişte görsün.

 

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.

BİLGİ
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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 12. Ünlü yazarın müzik tutkusu da su yüzüne çıktı. 
Yukarıdaki cümlede altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangi-
sinde vardır?

A) Başına geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksın.
B) Bu iş kimin yaptığı elbet bir gün ortaya çıkacaktır.
C) O düşündüklerini söyler, kimseden saklamazdı.
D) Uzun süredir gözükmeyen komşumuz nihayet ortaya çıkmıştı.

13. 
Doktor bu ilaçları gün aşırı almam gerektiğini söyledi.

Neredeyse her gün Türkçe dersimiz var.

Hastalık onu günden güne zayıflatıyordu.

Annesini iki günde bir mutlaka ziyaret ediyordu.

1.

2.

3.

4.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri aynı anlama gelmektedir?

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

14.       

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamış-
tır?

A) Burada kalıp kalmamak arasında kararsızdı.
B) Arabanın hem içi hem dışı tertemiz olmuştu.
C) Evin koridoru dar olmasına rağmen odaları genişti.
D) Hayatta üç yanlış değil her yanlış bir doğruyu götürüyor.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir: siyah-beyaz, iyi- 
kötü, gelmek- gitmek vb.ÖRNEKTİR
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Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de “kızgın” sözcüğü mecaz an-
lamda kullanılmıştır?

A) Kızgın soba gürül gürül yanı-
yordu.

B) Tavadaki kızgın yağ üzerime 
sıçradı.

C) Kızgın kumlar ayaklarını ya-
kıyordu.

D) Odaya kızgın bir ihtiyar girdi.

“Kızgın” sözcüğü A, B, C seçe-
neklerinde “çok ısınmış, ısıtılmış 
veya kızdırılmış” anlamında do-
kunma duyusuyla alakalı olarak 
gerçek anlamda kullanılmıştır.

D seçeneğinde ise “kızmış olan, 
öfkeli” anlamında mecaz anlam-
da kullanılmıştır.

CEVAP D

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-4

1. Gönül sözcüğü birçok deyimimizde kullanılmaktadır. Örneğin bir şeyi yapmayı düşünmek, olma-
sını istemek, o şeyi düşünür olmak için “gönülden geçirmek”; (I) bir şeyi verme isteği için “gönlün-
den  çıkarmak”; (II) kırılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmek 
için “gönül almak”; (III) istediği hâlde elde edemediği şey üzerinde isteği devam etmek anlamında 
“gönlü kalmak” (IV) deyimlerini kullanırız.
Metinde, numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış açıklanmıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler arasında eş seslilik ilişkisi yoktur?

B)

D)

A)

C)

Akreple yelkovan sabah olduğunu söylüyordu.
Akrep, tehlikede olduğunu hissedince kendini öldürür.

Yüzündeki benler onu rahatsız ediyordu.
Bu konuyu en iyi ben bilirim.

Sırtındaki ağrı bir türlü geçmek bilmiyordu.
Dağın sırtlarına yeni villalar yapılıyor.

Çocuğun kara gözlerinden iki damla yaş süzüldü.
Deniz tutunca karaya ayak basmak için can atıyordu.

3. (I) İnsan, gördüğü bütün resimleri tek tek anımsayıp en güzelinin o anda karşısında bulunan ol-
duğuna nasıl karar verebilir? (II) Belki o “iyi insan”dan çok daha iyilerini tanımış ama farkına bile 
varmamıştır. (III) Ömrü boyunca dinlediği müzikleri bir anda aklından geçirip içlerinde en harika 
olanın “bu” olduğuna kim kolay kolay emin olabilir? (IV) O ana kadar yaşananlar düşünüldüğünde 
bu kadar bağlayıcı konuşmak çok da doğru olmaz sanırım. 
Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

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

4. • İlber Ortaylı, tarih konusundaki derin bilgisiyle kitleleri aydınlatıyor.
• Elektrikler kesilince derin bir sessizlik hâkim oldu odaya.
• Gözlerini sımsıkı kapatıp derin bir nefes aldı.
• Eski günleri hatırlayınca derin düşüncelere daldı.
Yukarıdaki cümlelerde “derin” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

ÖRNEKTİR
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Hayatı fırtınalarla boğuşmakla 
geçti. Çektiği sıkıntılardan yıl-
madı. Yürüdüğü yol dikenliydi. 
Boş ümitlere bel bağlamadı. İn-
sanlık da onu unutmadı.

Metinde geçen aşağıdaki söz-
cüklerden hangisi, gerçek an-
lamda kullanılmıştır?

A) fırtınalarla 

B) sıkıntılardan

C) yol 

D) boş

A seçeneğinde “fırtına” sözcüğü 
“güç atlatılan kötü durum”, 

C seçeneğinde “yol” sözcüğü 
“gaye, uğur, maksat”,

D seçeneğinde “boş” sözcüğü 
“bir işe yaramayan, yararsız” 
anlamları kazanarak mecaz an-
lamda kullanılmıştır.

B seçeneğinde ise “sıkıntı” söz-
cüğü “ bir bozukluğun, karışıklı-
ğın sebep olduğu etkili ve sürekli 
yorgunluk” anlamıyla gerçek an-
lamda kullanılmıştır.

                                                                                                         
CEVAP B

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ 5. Bir tanıdık geceleyin şehir görüntüsünden söz ederek “Şehrin ışıkları yıldızları engelliyor. Artık gök-
yüzünde yalnızca uyduları görüyor, uyduları yıldız sanıyoruz.” demişti. Ne kadar iç burkucu! Artık 
sanal yıldızlarla oyalanacağız demek ki. Aslında yıldızlar içimizde desem kuru bir avuntu gibi ge-
lecek size. Fakat bu, işin mecazi yanı. İnsan isterse yıldızları kendi içinde bulabilir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu söz-
cükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum
 Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan
 Teselli
 Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan 
araç

3

4

1

2

1 2 43

ANAHTAR SÖZCÜK

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) 
A S M A

 B)  
M Ü Z E

C) 
T E M A

 D)  
M U S AÖRNEKTİR
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Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de “açık”sözcüğü, karşısında 
verilen anlama uygun kullanıl-
mıştır?

A) Açık pencerenin önünde de-
nize karşı saatlerce dertleş-
tik. (Boş)

B) Dükkânları açık olan cadde-
den sola saptılar. (Çalışır du-
rumda olan)

C) Bütün gece kar yağmasına 
rağmen yol açıktı. (Aralığı 
çok olan)

D) Bu adamın her işi açıktır. 

 (Engelsiz, serbest)

A seçeneğinde “açık” sözcüğü 
“açılmış, kapalı olmayan, kapalı 
karşıtı” anlamında,

B seçeneğinde “çalışır durumda 
olan” anlamında,

C seçeneğinde “engelsiz, ser-
best” anlamında,

D seçeneğinde “ gizliliği olma-
yan, olduğu gibi görünen” anla-
mında kullanılmıştır.

CEVAP B

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ6. “Bir kimsenin acısı, başkalarının umurunda değildir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) EI elin nesine, gülerek gider yasına. 
B) El ile gelen düğün bayram.
C) El el ile, değirmen yel ile.  
D) Harman yel ile düğün el ile.

7. Her gün öğle yemeğini yemek için bu lokantaya gelirdi. Küçük bir esnaf lokantasıydı burası. Gar-
sonu beklerken arka masada oturanların konuşması dikkatini çekti. Daha iyi duyabilmek için ar-
kaya doğru yaslandı, çaktırmadan dinlemeye başladı.
Yukarıdaki metinde “çaktırmadan dinlemeye başlamak” sözünü karşılayan deyim aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kulak kesilmek   B)  Kulak kabartmak 
C) Kulak misafiri olmak   D)  Kulak vermek

8. 
Nicel

Nitel

Nicel

Nicel

Öfkeli anlarımızda ağır sözler sarf edebiliyoruz.

Okul yıllarımızda en yakın arkadaşlarımızla paylaşırdık sırlarımızı.

Sıcak gülümsemesiyle ortamın gergin havası dağıldı. 

Yeni evlerinin bahçesi zannettiği kadar büyük değildi.

Yukarıdaki tabloda altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri verilmiştir.
Buna göre hangi cümlede yanlışlık yapılmıştır?

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

9. Doğduğum yerin yaşamımda ayrı bir yeri vardır. Öyle dalmışım ki hayat koşuşturmacasına uzun 
zamandır doğduğum yere gitmediğimi ve orayı özlediğimi fark ettim. Alelacele hazırlanıp yola düş-
tüm. Yemyeşil ormanları, uçsuz bucaksız fındık bahçeleri, akşamüstü evlerine dönen inek sürü-
leri karşıladı beni. Ne güzel bir yerdi burası? Sanki bir ressamın özene bezene yaptığı en güzel 
tablosu gibiydi.
Aşağıdakilerden hangisi metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını kar-
şılamaz?

A) Başka bir şeyle uğraşamayacak veya başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye 
kaptırmak

B) Anlamak, sezmek
C) Yola çıkmak, yol almaya başlamak
D) Karşılık olmak, denk gelmek

ÖRNEKTİR
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Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de zıt anlamlı sözcükler bir ara-
da kullanılmıştır?

A) Dostluktan saygıyı kaldıran, 
onun en büyük süsünü kal-
dırmış olur.

B) Gündüz kandilini hazırlama-
yan, gece karanlığa razı de-
mektir.

C) Mutluluk varacağımız bir is-
tasyon değil, bir yolculuk 
şeklidir.

D) Talihsizlik sırasında bile talih, 
açık kapı bırakır.

Karşıt kavramları karşılayan söz- 
cüklere “zıt anlamlı sözcükler” 
denir. 

Buna göre B seçeneğinde gün-
düz ve gece sözcükleri zıt anlam-
da kullanılmıştır.

CEVAP B

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” sözcüğü “tanımak, hatırlamak”anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Köyde yaşayan herkes bilir, doksan beşine merdiven dayamış Salih dedeyi.
B) Dil üzerine düşünenler bilirler, dilden başka bir hayatımızın olmadığını.
C) Bir doktorun hastasını anlaması, kendini de hasta bilmesi ile mümkündür.
D) Yıllardır nerelerde yaşamış, ne yiyip ne içmiş, nasıl geçinmiş kimse bilmez.

11. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aramak” sözcüğü bu dizelerdeki  anlamıyla kullanılmıştır?

A) Gözü ikide bir babasının boş koltuğuna takılıyor, babasını çok arıyordu.
B) Öğretmen, sinirli bir şekilde öğrencilere bakıyor, gözleriyle tahtaya o yazıyı yazanı arıyordu.
C) Yaşlı adam, elleri titreyerek bütün ceplerini arıyor fakat bir türlü parasını koyduğu zarfı bulamı-

yordu.
D) Telaşla sağa sola koşturuyor, patronun istediği evrakları arıyordu.

12. Olur olmaz lafa girip herkesi daha çok kızdırıyordu.
İkilemenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Ara sıra lafa girip konuşulanlara katılmadığını belirtiyor.
B) Yerli yersiz konuşarak kendini zor duruma soktu.
C) Yine oturduğu yerden boş boş konuşuyor.
D) Sen gidince arkandan ileri geri konuştu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aynı” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Aynı hatayı yine yapmanı istemiyorum.
B) Aynı ayakkabıyı ben de alınca biraz bozuldu.
C) Evlilik yıl dönümünde aynı çiçekle eve geldi.
D) Aynı çocuklar bugün yine kapıya geldi.

“Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor.
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?”

ÖRNEKTİR
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BİLGİ

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST-5

1. 
Birçok sanatçı, sanata başladığı yıllarda kendine başka sanatçıları örnek 
alabilir. Ortaya çıkardığı eserler de onların eserleriyle benzerlik taşıyabi-
lir. Ancak zaman geçtikçe, sanatında ustalaştıkça kendi yolunu çizip artık 
- - - - eserler ortaya koymaya başlar.

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) unutulmaz B)  beğenilen C)  güzel D)  özgün   

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme yoktur?

A) B)

C) D)

Okul yurdun can damarı,
O korur vatanı canı.

İçin için inlemesi,
Ne hoş olur dinlemesi.

Nere senin memleketin?
Yalan yanlış hareketin.

Yel esince hışır hışır
Bütün yaprak titreşir

3. 
Akşama kadar seni bekledik ama arama zahmetinde de bulunmadın.

Limana demirleyen turistik gemiden en son yirmi kadar personel indi.

Son yaşanan tatsız olaylara senin kadar ben de üzüldüm.

Zil çalana kadar ders bitmiş herkes yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı.

I.

II.

III.

IV.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “kadar” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

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

“Yol” sözcüğü aşağıdakilerin 
hangisinde “Bu yolda rahatla-
rını ve servetlerini feda ederek 
ülkeye hizmet ettiler.” cümle-
sindeki anlamıyla kullanılmış-
tır?

A) Hedefe ulaşmanın birden 
fazla yolu vardır.

B) Duyguların eğitimi sanat yo-
luyla olur.

C) Bizim köyü ilçeye taşlı bir yol 
bağlıyordu.

D) Üniversiteyi kazanma yolun-
da çok emek harcadı.

Verilen cümlede “yol” sözcüğü 
“gaye, uğur, maksat” anlamında 
kullanılmıştır.

Seçenekler incelendiğinde D se-
çeneğinde bu anlamda kullanıl-
dığı görülür.

CEVAP D

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

ÖRNEKTİR
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BİLGİ 4. “Öğretmen çocukları karşısına alıp onlara uzun uzun nasihat etti.” cümlesindeki altı çizili söz-
cükle aynı anlama gelen bir ifade aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Arkadaşlarının bu iş konusunda önerilerini duymak istiyordu.
B) Bütün öğütlerime kulak tıkamasaydın başına bunlar gelmezdi.
C) İsteklerinizi yerine getirmek için çabalıyoruz.
D) Taleplerinizi dikkate alıp size dönüş yapacağız.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) İstemesek de zaman akıp gidiyor.
B) Eskiden Sakarya bu köprünün altından akarmış.
C) Dağın eteğinden çıkan kaynak buraya kadar akıyor.
D) Kalabalıkta insanlar omuz omuza caddenin sonuna doğru akıp gidiyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir yolla oluşturul-
muştur?

A) Eski püskü elbiseler içinde bir çocuk soğukta mendil satıyordu.
B) Yarım yamalak İngilizcesiyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
C) Gece çökünce şehirde ses seda kesilmişti. 
D) Ne kadar piknik alanı varsa hepsi çer çöp içinde.

7. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin anlamı yanda karışık olarak verilmiştir. 
Buna göre numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? 

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

Hep derim Sait Faik’in o savruk(I) yapısı 
öykülerinde de var ve okuyucuyu 
sarıyor.(II) Onun öykülerini okurken sıkılmı-
yor ya da “Ne zaman biter?” diye sayfa 
sayısına bakmıyorsunuz. Sait Faik, her 
yazarın tercihi gibi ilk öykülerine gözlemle-
yerek başlamış. Bu bakımdan gözleme 
dayalı bir gerçekçilik(III) görülür ilk hikâye-
lerinde. Nitekim hikâyelerinde toplumsal 
gerçeklikten değil bireysel gerçeklikten 
bahseder. Onun yönü,(IV) insanın kendi 
içindeki kalabalıklarıdır, kuru kalabalıklar 
değil.

Sözlük Anlamı

• Dağınık, düzensiz

• Çevrelemek

• Gerçeğe uygun tutum   
  ve davranış

• Taraf 

“Dilim seni, dilim dilim dileyim.” 
cümlesinde “dilim” sözcükleri 
arasındaki anlam ilişkisi aşa-
ğıdakilerden hangisinde var-
dır?

A) Çivi, çiviyi söker.

B) Her âşık, onunla aşık atamaz.

C) İyi dost, kötü günde belli 
olur.

D) Gül, dedi; bülbül güle.

Verilen cümledeki “dilim” söz-
cüğü

1- Bir bütünden kesilmiş veya 
ayrılmış ince, yassı parça

2- Ağız boşluğunda, tatmaya, 
yutkunmaya, yarayan etli, uzun, 
hareketli organ anlamındadır. 
Aralarında anlam ilgisi bulun-
madığından bu sözcükler eş 
seslidir.

D seçeneğinde “gül” sözcüğü

1- İnsan, hoşuna veya tuhafına 
giden olaylar, durumlar karşı-
sında, genellikle sesli bir biçim-
de duygusunu açığa vurmak

2- Gülgillerin örnek bitkisi an-
lamındadır. “Gül” sözcükleri eş 
seslidir.

CEVAP D

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ
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8. 

I.

II.

III.

IV.

Yeni aldığı ceket üzerine tam oturdu.

İki gün sonra valilik makamına oturdu.

Böyle oturacağınıza çalışsanız olmaz mı?

O günden beri annemle oturuyorum.

Uygun gelmek

Benimsenmek, yerleşmek

Boş oturmak

Biriyle beraber yaşamak

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “oturmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir sıralama vardır?

A) Şehirler içinde en çok beğendiğim İstanbul’dur.
B) Son zamanlarda en çok dinlediğim şarkıcı Sıla’dır.
C) Futbol bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sevilen spordur.
D) Yapılan araştırmaya göre ülkemizde otomobiller içinde en çok satan marka Renault’muş.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?

A) Babası bu ay da yardım etmiş, eksiklerini almış, açığını kapamıştı.
B) O kadar zayıflamıştı ki bir sıkımlık canı kalmıştı.
C) Daha iyi yerlere gelebilmek için herkesi kullanarak atlama taşı yapıyor.
D) Baş başa verip işin üstesinden geldiler. 

11. 

Aşağıdakilerden hangisi altı çizili sözlerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Âlim     B)  Bir şeye başlanılan yer
C) Saklamak, arttırmak    D)  Kendinin olduğunu ileri sürmek

Genel anlamda birçok kaynakta Dede Korkut “Oğuzların bilgini” olarak geçer. Dede 
Korkut hakkında bir öz yaşam ya da yaşam öyküsü yoktur. Biz onu, bize bırakılan ve 
kendi adıyla anılan Kitabı Dede Korkut eserinden biliyoruz. Tahminimizce Dede Korkut, 
bir çıkış noktası olarak düşünülmelidir ki tarihte hemen hemen her Türk milleti bu bilgine 
sahip çıkmış ve bu yüzden de onun hakkında net ve kesin bilgilere ulaşamaz hâle 
gelmiştir.

Notlarım

ÖRNEKTİR
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12. 

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir isim, soyut anlam kazanabilir. 
Örneğin, somut anlamıyla “geçilen yer” demek olan “yol” sözcü ğü “yöntem” 
anlamına gelerek soyut bir anlam kazanmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?

A) Bu çocuktaki kafa hiçbirimizde yok.   B)  Marketler bu saatte kapanmıştır.
C) Bu konudan çocukların haberi olmasın.  D)  Sonunda kış geldi.

13. 
Yalnız kendine özgü bir 
nitelik taşıyan, orijinal

1. – – – –

Birine, bir şeye ait olan, 
has, mahsus

2. – – – –

Benzerlerinden ayrılma-
sını sağlayan bir özelliği 
olan, spesiyal

3. – – – –

Yukarıda yakın anlamlı üç sözcüğün açıklamaları verilmiştir. Bunların hangi sözcükler olduğu açık-
lamaların altına yazılacaktır. 
Buna göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcükler yazılmalıdır? 

A) Özgü Özgün Özel  B)  Özgün Özgü Özel

C) Özel Özgü Özgün  D)  Özgü Özel Özgün

14. 
I.

II.

III.

IV.

Bu iş böyle giderse iflas edeceğiz. Tüketilmek, harcanmak

Bu renk sana hiç gitmemiş. Yakışmamak yaraşmamak

Bu malzeme bize bir ay gider. Yeter olmak

İflas edince ev, araba hepsi gitti. Elden çıkmak

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “gitmek” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır?

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

Notlarım

ÖRNEKTİR
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