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EK
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Ö
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SÖZCÜKTE ANLAM

ETKİNLİK – 1
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını işaretleyiniz.
Gerçek
Anlam

CÜMLELER

Mecaz
Anlam

Terim
Anlam

✔

Üç kişi, cihazın kullanma kılavuzunu zor anladık.

Şu tatil bir gelse de kafamdaki ağırlıkları bir atsam.

Tİ
R

Ne zaman gökyüzüne baksam kendimi özgür hissederim.

Gittiğimiz küçük kafede genellikle sanat etkinlikleri düzenlenir, sanat konuları konuşulur.
Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen Jüpiter’dir.

İki çocuk çabucak kaynaşmış, yedikleri içtikleri ayrı gitmez olmuştu.

EK

Dürüst insan ne olursa olsun yalan söylemekten rahatsız olur.
Araştırma ödevim için önce yazılı kaynakları taradım.
İstiklâl Marşı’mızın bestesini Zeki Üngör yapmıştır.
Her cümlenin sonuna nokta konmaz.

R
N

Bu ekip çalışmasında en zor işlerin kendisine verilmesine sinirlendi.

Bu küçük sahil köyü bahar gelince yeşilin en güzel tonlarına bezenir.
Dünyanın tatlı su rezervlerinin çoğu kutuplarda donmuş halde bulunmaktadır.
Kitap, hiç ilgilenmesek de bize gücenmeyen, bizi güler yüzle karşılayan bir dosttur.

Ö

Duruma ve zamana göre insanların beğenileri de değişebilir.
Sahnelerin tozunu yutmuş emektar bir sanatçıydı.

O kadar uyardım ama bu işin içinde bir oyun olduğunu kendi anladı sonunda.
Çalışma boyunca hiç kimseden destek alamamaktan yakındı.
Maçın uzatma dakikaları yeni bir golle sonuçlandı.
Herkes hata yapabilir, önemli olan hatalardan ders almaktır.
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ETKİNLİK – 2
Aşağıda verilen sözcükler kullanıldıkları cümlelerde farklı anlamlar kazanmıştır. Bu anlamlarla cümleleri eşleştiriniz.

Açmak

Cümleler

Anlamlar
Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek.

a

Pencereyi açıp odayı havalandırdı.

Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan
şeyleri bu durumdan kurtarmak

b

Sıcaktan bunalınca klimayı açıp pencereleri kapattı.

Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik
oluşturmak

c

Ceketinin düğmelerini açıp koltuğa rahatça oturdu.

Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak

d

Burası çok gürültülü beni çok açmadı, yemeği başka bir yerde
yiyelim.

Yakışmak, güzel göstermek

e

Pompanın kapalı ucunu açınca hava gelmeye başladı.

Birbirinden uzaklaştırmak

f

Beğenmemek

g

EK

Sarı sana pek yakışmıyor ama mavi seni açmış.

Tİ
R

Kollarını açıp bana doğru koşmaya başladı.

Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak

Bahçeye bir su kuyusu açtırmak istiyormuş.

1

3

4

5

R
N

Tutmak

2

7

Cümleler

8

Anlamlar
Gereğini yapmak, yerine getirmek

a

Tuttuğu takım maçı kazanamayınca ciddi ciddi üzülüyor.

Avlamak

b

Verdiği sözü tutmuş kimseye mahcup olmamıştı.

Yaklaştırmak

c

Yazı geçirmek için deniz kenarında küçük bir ev tuttu.

Desteklemek, birinden yana çıkmak

d

Spor yapmak insanı zinde tutar.

Bir kimsenin yerini almak

e

Ağır kokudan rahatsız olup mendilini burnuna tuttu.

Bir şey düşünmek

f

Bu konuda kimse senin yerini tutamaz.

Hizmetine almak veya kiralamak

g

Haydi, herkes aklından bir sayı tutsun!

Herhangi bir durumda bulundurmak

h

Ö

Baba oğul birlikte balık tutmaya gittiler.

1
8

6

h
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6

7
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ETKİNLİK – 3
Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını örnekteki gibi yazınız.
Eş anlamlısı

Sözcük

abide

anıt

buyruk

ev

acayip

caka

faktör

adale

calse

hayat

adıl

çamur

içten

akıl

delil

kanun

bellek

deneyim

mağlup

berrak

dize

ETKİNLİK – 4
Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını örnekteki gibi yazınız.
Zıt anlamlısı

azınlık

çoğunluk

barbar
batmak
birleşik

Zıt anlamlısı

Sözcük

genel

eski

gizli

süslü

rica

tutumlu

sağlam

tümsek

sert

unutmak

R
N

cömert

Sözcük

Sözcük

Eş anlamlısı

olanak

EK

Sözcük

Eş anlamlısı

Tİ
R

Sözcük

darmadağın

sevinmek

üşüşmek

derin

seyrek

zevzek

Zıt anlamlısı

ETKİNLİK – 5

kı
r

ar
ı

so

lu
k

al
ay

do
lu

Ö

Aşağıdaki sözcükleri eş sesli olacak biçimde birer cümlede kullanınız.
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ETKİNLİK – 6
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimleri örnekteki gibi anlamları ile eşleştiriniz.
Maddi veya manevi çok acı duymak, çok üzülmek

2

Gücüne güvenerek herkesi korkutup gözdağı
vermeye kalktı.

Eşit görmek, eşit saymak

3

Bu adamın ağzı iyi laf yapıyor, herkesi kolayca
ikna eder.

4

Yaptığı yemeklerin hiç tadı yoktu, belli ki işin kolayına kaçmıştı.

5

Güzel anılar biriktirdiği eski evinin önünden geçtikçe burnunun direği sızlıyordu.

Sonradan verilecek bir ceza ile korkutmak, çaydırmaya çalışmak

6

Tarlayı satmamak için ha bire işi yokuşa sürüyordu.

Hiçbir etkiye aldırış etmeyerek doğru bildiği davranışı sürdürmek

7

İki çocuğu arasında hiçbir zaman ayrın yapmamış onları bir tutmuştu.

Kolay konuşma yeteneği olmak

Tİ
R

1

Ağzından girip burnundan çıkarak ikna etti annesini.

Türlü yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek.

Ö

R
N

EK

Karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek

İşler iyice dal budak salmış içinden çıkılmaz bir
hal almıştı.

Kendince bir yargıya varmak, yorumlamak

9

Konuşmasını dinledim ama son söylediklerine
nasıl bir anlam vereceğimi bilemedim.

Derinliğine araştırmadan basit düşünmek, tembellik etmek

10

Çok inatçıydı, bildiğinden şaşmaz, kimseyi dinlemezdi.

Bir konuda güçlük çıkarmak

8

10
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TEST-1

SÖZCÜKTE ANLAM

BİLGİ

ÇOK ANLAMLILIK NEDİR?

1.
Sözcüklerin gerçek anlamlarından uzaklaşarak kazandıkları yeni anlamlara sözcüğün mecaz
anlamı denir. Örneğin “Hava gün geçtikçe ısınıyor.” cümlesinde “ısınmak” sözcüğü gerçek
anlamda ve ısısı artmak anlamında kullanılmıştır. “Daha ilk görüşte ona ısınmıştım.” cümlesinde ise “ısınmak” mecaz olarak hoşlanmak, benimsemek anlamında kullanılmıştır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “korumak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

İki yıl sonra okul bitince doktor
çıkacaktı.
(Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak)

Tİ
R

A) Beni kendi kardeşi gibi sever, düşmanlarımın hışmından korurdu.

Sözcükler zamanla cümlede kullandıkları yere ve duruma göre
yeni anlamlar kazanabilir.

B) Canları pahasına cepheyi korumuş, düşmanı geçirmemişlerdi.

C) Orayı tozdan, yağmurdan korumak için her türlü tedbiri almışlardı.
D) Yöre halkı, bayramlarda yaşlıları ziyaret etme geleneğini koruyor.

Adamcağız borçlu çıktı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun değildir?
Elinde büyükçe bir paket tutuyordu.

B)

Bu mücadelede ben seni tutuyorum.

Desteklemek, birinden yana çıkmak.

C)

Geç de olsa verdiği sözü tutmuştu.

Gereğini yapmak, yerine getirmek

D)

3.

Kullanmak

Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi bir sözcük kullanıldığı
cümleye göre birbirinden farklı
anlamlar kazanabilir. Buna çok
anlamlılık denir.

R
N

A)

Ö

2.

EK

(Herhangi bir durumda olduğu
anlaşılmak)

Çalışmak insanı zinde tutuyor.

Herhangi bir durumda bulundurmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Hikâyenin duygulandırmayan kuru bir anlatımı vardı.
B) Karşıdaki kuru tepelerde ot bile yetişmezdi.
C) Her sabah kuru bir öksürükle uyanıyordu.
D) Kuru ekmekleri ziyan etmez, bir şekilde değerlendirirdi.
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4.

BİLGİ

GERÇEK ANLAM

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuk, keskin zekasıyla öğretmeninin dikkatini çekmişti.
B) Kırıcı davranışlarıyla çevresindekileri üzüyordu.

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

C) Ayakkabısının içinde sert bir cisim olduğunu fark etti.
D) Adaletin sustuğu yerde haksızlık başlar.

Bozuk paralarını sayıp kumbarasına attı.
5.

I Kendine ulaştırılmak, iletilmek

II Örtmek, giymek

Çocuğu okuldan babası aldı.
III Satın almak

Soğuk bir kış sabahı yola koyuldu.

Çıkarken paltosunu sırtına aldı.

Tİ
R

(Bir şeyin kaç tane olduğunu
anlamak için bunları birer birer
elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak)

IV İçeri sızmak

Botları kışın su alıyormuş.

Karne hediyesi olarak oğluna bisiklet aldı.

(Isının üşütecek kadar az veya
düşük olması durumu)

Numaralanmış bölümlerin hangisinde “almak” sözcüğü verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Bu ev iki yıldır boş.

A) I.

Yukarıdaki sözcükler temel anlamlarıyla kullanıldığından gerçek anlamlıdır.

6.

MECAZ ANLAM

B) II.

EK

(İçinde hiç kimse veya hiçbir şey
bulunmayan, dolu karşıtı)

C) III.

D) IV.

I. Bu işlerin tamamı yarına yetişmeli.

R
N

II. İşlerimi bitirip ben size yetişirim.

Bazı sözcükler gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak
yeni anlamlar kazanabilir. Buna
sözcüğün mecaz anlamı denir.

III. Daldaki kırmızı elmalara yetişemedi.

IV. Boğulmak üzereyken cankurtaran yetişti.

Herkes onu sayar, severdi.

Aşağıdakilerden hangisi “yetişmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri
değildir?
A) Tamam olmak, bitmek				

B) Uzanamamak

Soğuk bir tavırla selamlaştılar.

C) Yardımına koşmak					

D) Vakit bulmak, yapabilmek

Ö

(Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye
değer vermek, hürmet etmek)

(Duygudan, sevgiden yoksun
olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz)
Boş gözlerle yüzüme baktı.
(Anlamsız)
Yukarıdaki sözcükler gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak mecaz anlam kazanmıştır.
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7.

Aşağıdakilerin hangisinde “kaldırmak” sözcüğü mecaz anlam taşımaktadır?
A) Bahçe duvarını bir metre daha kaldırmışlar.
B) Kırılacak eşyaları ortadan kaldırmasını söyledi.
C) Onun bu duruma düşmesini yüreği kaldırmadı.
D) Yeryüzünde hayâli kaldırın, geriye hiçbir şey kalmaz.

SÖZCÜKTE ANLAM
8.

BİLGİ

Bu ilaç bir müddet dişinin ağrısını kesecektir.

Yol açabilmek için ormandaki
ağaçları kesmişler.

Kızartmalık patatesleri ince
ince kesti.

Faturayı ödemeyince elektriği
kesmişler.

Aşağıdakilerden hangisi “kesmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri
değildir?
A) Ara vermek				

B) Düzgün parçalara ayırmak

C) Dibinden ayırmak				

D) Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek

UNUTMA!

Bazı sözcükler zihnimizde birden fazla gerçek anlam çağrıştırır. Böyle sözcüklere eş sesli
sözcükler diyoruz. Bunlar mecaz anlamlı değildir.

gri renk

9.

boş ve
geniş yer

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ağzından çıkan kötü sözlerin onu kıracağını düşünmedi.
B) Rüzgârda savrulan ince bir yaprak gibi titriyordu.
C) Türk tarihinin en ağır görevlerinden birini üstlenmişti.

UNUTMA!

Her sözcüğün mecaz anlamı olmak zorunda değildir.

EK

D) Bu konu hakkında siz kısa bir bilgi vereceğim.

10. Bundan 15 bin yıl önce Eski Taş Çağı’nın son dönemlerinde, Anadolu’da insanlar küçük topluluklar hâlinde yaşıyorlardı. İşte tam bu dönemde, bugün Manisa’nın Kula ilçesinde sönmüş bir yanarI

II

dağ harekete geçti ve kül püskürtmeye başladı. Bir süre sonra da yeniden suskunlaştı. Bu arada,
III

R
N

ikisi yetişkin, biri çocuk üç insan bu küllerin üzerinden yürüdü ve onların ayak izleri günümüze kadar korundu.
IV

kır(mak)

Tİ
R

kır

TERİM ANLAM
Bir sözcüğün bilim, sanat, spor,
meslek alanında özel bir kavramı
karşılayan anlamıdır.
Hücre, canlıların yapı taşıdır.
(Biyoloji terimi)

Metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlam taşımaktadır?
B) II.

Ö

A) I.

C) III.

D) IV.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A)

Futbola olan merakı derslerinden
geri kalmasına neden oluyordu.

Düşkünlük, heves

B)

Orada kaldığım yıllarda gece yarılarına kadar çalışma huyu edindim.

İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü

C)

Ceviz ağacının gölgesi bahçe
kapısının dışına kadar düşüyordu.

Vurmak, değmek, rastlamak

D)

Her sabah taze nane yapraklarıyla
bir çay hazırlardı.

Kuru olmayan, körpe

Bugün kümeler konusuna giriş
yaptık.
(Matematik terimi)

Hakem penaltıyı vermedi.
(Spor terimi)
Ağaçlar erozyonu önler.
(Yer bilimi terimi)
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bitmek” sözcüğü “sona ermek” anlamı taşımaktadır?

BİLGİ

UNUTMA!

Bazı sözcükler birkaç alanda terim olabilir:
Çiçeğin kökü çürümüş.
(Biyoloji terimi)
“Başla-” kelimesinin kökü “baş”
tır.

UNUTMA!

Bilim, sanat, spor, meslek adları
ve bunların dalları olan adlar terim değildir:

Evdeki bütün yemekler bir öğünde bitmişti.

B)

Ay sonu gelmeden cebindeki parası bitmişti.

C)

Evde okuyacak kitap kalmamış, hepsi bitmişti.

D)

Gerçekler ortaya çıkınca iki arkadaşın tartışması da bitmişti.

Tİ
R

(Dil bilgisi terimi)

A)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bastırmak” sözcüğü “gidermek” anlamında kullanılmıştır?
A) İtfaiye çıkan yangını zorlukla bastırmıştı.

B) Heyecanını bastırmak için derin derin nefes aldı.

C) Öğretmenin sesi, çocukların gürültüsünü bastırmıştı.

Edebiyat, fizik, tiyatro gibi

EK

D) Bir anda karanlık bastırınca herkes evlerine dağıldı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun değildir?
A) Yolda nerede çeşme gördümse durdum. (Bir yerde bir süre oyalanmak)
B) Türklerin yüzlerce yıl önceki anıtları hâlâ duruyor. (Canlılığını sürdürmek)

R
N

C) Kapının önünde saatlerdir duruyor. (Beklemek, dikilmek)
D) İstanbul’da çok durmadık. (Kalmak)

Ö

15.

Dünyanın en güney ucunda
bulunan Antarktika’nın her yeri
buzlarla kaplıdır.

Kıtanın %99’unda buz oluşumu
bulunmaktadır.

Gezegenimizdeki tatlı su kaynaklarının neredeyse %70’i burada
bulunmaktadır.

Buz kütlesinin yaklaşık 4 km altında
devasa bir göl daha bulundu.

“Bulunmak” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam
taşımaktadır?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

16. “Perde” sözcüğünü müzik dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir
öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir?
A) Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi.
B) Parmakları sazın perdeleri arasında ustalıkla geziniyordu.
C) Perde ayaklılardan olan kazlar iyi birer yüzücüdür.
D) Yazın durmadan pencere kapatıyor, perde çekiyorum.
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TEST-2

SÖZCÜKTE ANLAM

1.

BİLGİ

EŞ SESLİ(SESTEŞ)
SÖZCÜKLER

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

Anlamları farklı yazılışları aynı
olan sözcüklerdir.

Henüz yüze kadar sayabiliyordu.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır?
A) Varını yoğunu eğitim vakıflarına bağışlamıştı.

Tİ
R

B) Bu küçücük evde mutlu mesut yaşıyorlardı.
C) Eşi dostu onun buradan taşınmasına üzülmüştü.

D) Bu akşam televizyonda izlenecek doğru dürüst bir şey yok.

Dünyaca ünlü peribacalarını görmek için her yıl binlerce kişi Kapadokya’ya geliyor. Burayı gezerken sanki başka bir çağda hatta başka bir gezegende dolaşıyormuşsunuz hissine kapılırsınız.
Fotoğrafçılar için eşsiz bir yer olup çoğu turistik kısa filmde bahsi geçer. Her noktası ilgiyle gezilen peribacaları, daha çok yabancı turistlerin fotoğraf makinalarını ellerinden düşürmediği yer haline geldi.

EK

2.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

C)

Yüzyıl

B)

Duygu

D)

Benzersiz

R
N

Meşhur

Ö

3.

A)

(Doksan dokuzdan sonra gelen
sayının adı)

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir:
Siyah-beyaz, iyi- kötü, gelmek- gitmek vb.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Yüzünde sivilceler çıkmıştı.
(Başta, alın, göz, burun, ağız,
yanak ve çenenin bulunduğu ön
bölüm)
Bu cümlelerdeki “yüz’’ sözcüklerinin aynı seslerden oluşmaları dışında hiçbir anlam ilgileri
yoktur.

UNUTMA!

Eş sesli bir sözcük zihnimizde en
az iki gerçek anlam çağrıştırmalıdır.

Ağırlık birimi
ton
Rengin
koyuluk derecesi

UNUTMA!

Yazılışları ve okunuşları aynı gibi
görünen sözcükler arasında eş
seslilik yoktur.
Hala/hâlâ, kar/kâr, adet/âdet…

A) Dün kaybettiği parasını her yerde arıyordu.
B) Bu mücadelenin sonunda ya kazanacak ya da hepten kaybedecekti.
C) Onu sevip sevmediğinden emin değildi.
D) Mutluluk ve mutsuzluk sınırlarını bilmediğimiz iki kavramdır.
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4.

BİLGİ

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ)
SÖZCÜKLER
Yazılışları farklı ancak aynı anlama gelen ve birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir.
*sözcük/kelime

A)

Unuttuklarını almak için eve geri döndü.

B)

Önemli önemsiz ayırt etmeden birçok ayrıntıya dikkat ederdi.

C)

Anahtarı olmadığı için kapıyı kapatmayıp biraz aralık bıraktı.

D)

Geçirdiği kazanın etkisiyle ayılıp bayılıyordu.

*cevap/yanıt

5.

Eş anlamlı sözcükleri aynı cümlede kullanmak anlatım bozukluğuna neden olur.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası’nda canlarını ortaya
koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe “kahraman birlik” olarak altın harflerle yazdıran
19. Tümen’e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.
Bu cümledeki sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) “Muharebe” sözcüğünün eş anlamlısı “savaş” tır.
B) “Düşman” sözcüğünün zıt anlamlısı “dost” tur.

Ben görev ve vazifelerimin farkındayım.

C) “Yürüyen” sözcüğünün zıt anlamlısı “koşan” dır.

EK

UNUTMA!

Tİ
R

*görev/vazife

D) “Millet” sözcüğünün eş anlamlısı “ulus” tur.
UNUTMA!

Yakın anlamlı sözcükler eş anlamlı değildir.

6.

1 ve 2. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi, 2 ve 3. sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi
vardır.

yalan - yanlış
doğru - dürüst

Ö

mutlu - neşeli

R
N

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir?
1

2

3

A)

Barışmak

Darılmak

Kırılmak

B)

Faydasız

Faydalı

Yararlı

C)

Kuru

Islak

Nemli

D)

Soru

Cevap

Yanıt

7.

Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcükler eş seslidir. Örneğin
“Günlerce süren deniz yolculuğundan sonra nihayet kara görünmüştü.”,
“Kara kaşlı, kara gözlü bir delikanlıydı.” cümlelerindeki “kara” sözcükleri eş seslidir.
Verilen bilgiye göre “O koşuşturmada ayakkabısının bağının çözüldüğünü fark etmemişti bile.”
cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Onunla benim aramdaki bağı kimse koparamaz.
B) Köpeği görünce korkudan dizlerimin bağı çözülmüştü.
C) Köyün girişinde sizi yemyeşil üzüm bağları karşılar.
D) Adam, çuvalın ağzındaki bağı iyice kontrol etti.
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8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler zıt anlamlıdır?
A) Evdeki tüm eski püsküyü toplayıp attı.

BİLGİ

UNUTMA!

B) Dünden beri yoldan tek tük araba geçiyordu.

Bir sözcüğün eş anlamlılık özelliğine bakılırken o sözcüğün
cümlede taşıdığı anlama dikkat
edilmelidir.

C) Öğretmene evirip çevirip aynı soruları soruyordu.
D) Bütün doğrular er geç ortaya çıkacaktır.

1.Gökyüzü birden kara bulutlarla
kaplandı. (kara : siyah)

A)

B)

C)

10.

1 ve 2. cümlelerdeki “kara” sözcüklerinin eş anlamlıları farklıdır.

Uyan yârim, sesler geldi derinden,
Karanlık oynadı, koptu yerinden.
Dokunulmamış düşlerim vardı benim.
Kimseye söylemediğim.
Ağaç misali düştüm yere
Şansım döndü bir kere.

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI
SÖZCÜKLER

Elbet bir gün bu acılar dinecek
İnsanların yüzü hep gülecek.

R
N

D)

Tİ
R

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

EK

9.

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

Anlamca birbirinin karşıtı olan
sözcüklerdir.
dost - düşman
açık - kapalı
inmek - çıkmak
ağlamak - gülmek

I. Çocukluğundan beri bu hastalığı çekiyordu.
II. Bu kamyon en fazla bir ton yük çeker.

UNUTMA!

III. Sebzelere zarar vermesinler diye etrafına ince bir çit çekti.
IV. Evin önünü aydınlatmak için iki direk arasına geçici olarak kablo çekti.

Ö

“Çekmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde “güç durumlara dayanmak katlanmak” anlamında kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bir sözcüğün olumsuzu onun
karşıtı değildir.
Sözcük Olumsuzu Karşıtı
tatlı

tatsız

acı

verimli

verimsiz

kıraç

gelmek gelmemek gitmek

11. “Hafif” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Evin kapısını açar açmaz kendisini ağır bir
duman karşıladı.” cümlesindeki “ağır” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Hafif bir ceza ile kurtulabileceğini düşünmekte yanılmıştı.
B) Hafif bir şeyler atıştırıp hazırlandıktan sonra dışarı çıktı.
C) Oda, hafif bir aydınlık içindeydi; perdelerin de rengi solmuştu.
D) Bu yaştan sonra ancak hafif işlerde çalışabilirdi.
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Notlarım

12. Övülmek her kişi için, hele yaptığı işi kendine gerçekten dert edinmiş her kişi için, gerekli azıktır.
Özenli bir çalışmayla ortaya koyduğumuz şey beğenilsin, benzerlerini ilgilendirsin isteriz. Pazara
götürdüğü mala alıcı bulamayan adamın içi ne oluverir, bir düşünün! Bu dünya pazarında hepimiz
bir malın satıcısıyız; alıcı çıkmadı mı, öz güvenimize bir kurt düşmüştür. Neymiş eksiğimiz, söyleseler bari... Yerme de çünkü bir bakıma, övmenin kardeşidir, bir ilgi gösterir.
Bu metindeki bazı sözcüklerin karşıt anlamlıları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu
sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
		 Kötülenmek
		 Üstünkörü
		 Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik

Tİ
R

Alıcıya bir şey satan kimse

3

EK

1

4

R
N

2

ANAHTAR SÖZCÜK

Ö

1
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A)

C)

2

3
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K
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K

A

L

E
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B)

		

D)

K

Ü
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L

Ü

L
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TEST-3

SÖZCÜKTE ANLAM

1.

DEYİMLER

Küsmesem de onlarla mecbur kalmadıkça konuşmuyordum artık. Yaptıkları her şey çok ağırıma
gidiyordu. Aslında benimle aralarını iyi tutmaya çalışıyorlardı. Bilmiyorum, belki de benden iyilerdi ama muhabbetim olmuyordu onlarla. Bazı durumlarda gurura kapılmak gerçekten gerekli olan
eylem mi yoksa onun arkasına mı sığınıyoruz?
Aşağıdakilerden hangisi metindeki altı çizili sözlerden herhangi birinin anlamı değildir?
C) Sevgi beslemek					

D) Büyüklenmek

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?
Adım atmak
Bir işe ilk kez girişmek

B)

Geri adım atmak
Pişman olmak

C)

Adım atmamak
Gitmemek, uğramamak

D)

Adımını attırmamak
Sürekli denetim altında bulundurmak

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

A) Hayatı, olmasını istediği gibi değiştirmeye çabalamak

B) Dünyaya dair algıladıklarını sağlıklı yorumlayamamak
C) Hayattan kendini soyutlayarak yaşamak

Ö

D) Hayal gücünü kullanarak dünyasını zenginleştirmek

“İnsan; önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.” anlamına
gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

B)

“Aklı başına gelmek” deyimi
“davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak” anlamına gelmektedir.

1. En az iki kelimeden oluşan kalıplardır:

“Ben dünyada değil de kafamın içinde yaşarım hayatı. Çünkü gerçek hayat çok sıkıcı.” diyordu yazar son kitabında.

A)

Yaşadığı son olaylar aklını başına getirdi.

Deyimlerin Özellikleri

A)

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Kavramları, olayları mecaz yoluyla daha etkili anlatan kalıplaşmış söz gruplarıdır.

Tİ
R

B) Herhangi bir şeyi yapmak zorunda bulunmak

R
N

3.

A) Onuruna dokunmak veya gücüne gitmek

EK

2.

BİLGİ

2. Genellikle mastar durumundadır:
Gözüne girmek, ağzı kulaklarına
varmak…

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)

Ağaç yaprağıyla gürler.
Bir ağaçta gül de biter diken de.

5. Kalıplaşmış sözlerdir, eş anlamlıları kullanılamaz:
Kafasını şişirmek

C)

Yalnız kalanı kurt yer.

D)

Armut dalının dibine düşer.

Başını şişirmek
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5.

BİLGİ

Türkiye, internet ve sosyal medya yaygınlığı açısından dünyanın öncü
ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle toplumun nabzını tutmak ve
istatistiksel tanımlamalar yapmak için internet son derece ideal bir araştırma sahası oluşturuyor.

ATASÖZLERİ
Halkın, gözlem ve deneyimlerine
dayanarak oluşturduğu, akıl verip yol gösteren kalıplaşmış özlü
sözlerdir.

Bu metindeki “nabzını tutmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Ev alma, komşu al.

A) Nabzını saymak için bileğini tutmak

Bugünün işini yarına bırakma.

B) Düşüncesini, niyetini, eğilimini anlamaya çalışmak
C) Toplumun düşünceleri istenilen yöne doğru değiştirmeye çalışmak

Son pişmanlık fayda etmez.

Tİ
R

D) Toplum yapısının görünenden farklı olduğunu ortaya koymak

UNUTMA!

Kalıplaşmış sözlerdir ve kelimelerin yeri değiştirilemez, eş veya
yakın anlamlıları kullanılamaz:

6.

Ağaç yaşken eğilir.

Jüpiter’in yörüngesindeki çalışmalarına devam eden uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.
Bu cümledeki “gözler önüne sermek” deyiminin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Fidan yaşken eğilir.

EK

A) Ünlü telefon firması yeni telefonlarını bir reklam filmiyle sergiledi.
B) Son çalışmalarıyla herkesin beğenisini kazandı.
C) Yeni filmiyle uzun süre gündemde kaldı.

Atasözü ile deyimi nasıl ayırt
edelim?

D) Duvardaki tablonun güzelliği hâlâ gözümün önünde.

R
N

*Atasözleri yol gösterir, öğüt verir; deyimler bunu yapmaz, anlık
bir durumu karşılar.
Gülü seven dikenine katlanır.
(atasözü)

7.

Ağzından baklayı çıkarmak. (deyim)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini
yitirir; çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.” anlamına gelmektedir?
A) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.		

B) Emeksiz yemek olmaz.

C) Alet işler, el övünür.				

D) Akan su, yosun tutmaz.

Ö

*Atasözleri geniş zaman veya
emir kipindedir ve bu kalıp değişmez:
İyilik eden iyilik bulur. (geniş zaman)
Ev alma komşu al. (emir kipi)

*Deyimler kişiye göre çekimlenebilir:

8.

Bu kitabı bu kadar özel kılan ve bilindiklerin ötesine geçiren şey içindeki öykülerdi.
Bu cümlede “bilindiklerin ötesine geçmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Hayal gücünü zorlamak

B)

Bilgi ağırlıklı olmak

C)

Olağandışı olmak

D)

Diğerlerinden farklı olmak

Gözden geçir(mek)
Gözden geçir(di.)
Gözden geçir(ir.)
Gözden geçir(meli.)
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9.

Açık söylemek

Anlaşılmayan yön bırakmadan anlatmak

Açık konuşmak

Gizlenmek istenen bir durumu ortaya koymak, açıklamak

Açık etmek

Açık vermek

BİLGİ

Gerçeği çekinmeden söylemek
Sırrını açığa vurmak

Yukarıdaki deyimlerle anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
					

A)

B)

İKİLEMELER
Anlamı güçlendirmek için aynı
sözcüklerin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt
veya sesleri birbirini andıran
sözcüklerin yan yana kullanılması yoluyla oluşturulan söz gruplarıdır.
Aynı sözcük tekrarı ile:

				

D)

Yavaş yavaş yürüyor.

Tİ
R

C)

Yakın anlamlı sözcüklerle:
Eş dost toplandı.

EK

10. En çok okuduğum bir kitabın en çok okuduğum bir satırı bile bazen bana başka şeyler söyleyebilir.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Fark edemediği şeyleri fark etmek

C) Hayal gücünü harekete geçirmek		

D) Okuması hızlanmak

R
N

11.

A) Başka anlamlar çıkarmak			

Ö

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
B) Aklı durmak

C) Aklı almamak

Sınavı er geç kazanacağım.

Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle:
Eğri büğrü bir yoldan geçtik.

İkisi de anlamsız sözcüklerle:

Deyimler dilimizin zenginliğidir. Birer söz hazinesi olarak yüzyılların süzgecinden
geçip gelen deyimlerimizin her birinde etkili bir söyleyiş vardır. Örneğin “çok korkmak”
anlamında “aklı çıkmak” deyimini, “doğruluğunu kabul etmek” anlamında “aklına
yatmak” deyimini, “çok istemek” anlamında “aklına koymak” deyimini, “bir şeyi
anlayamamak” anlamında “----” deyimini kullanır, söyleyişimize güç katarız.

A) Aklı kesmek

Zıt anlamlı sözcüklerle:

D) Aklı takılmak

Abur cubur zararlıdır.

İkinci sözcüğün başına -m getirerek:
Kitap mitap ne varsa topladım.

12. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ifade “belki” anlamında kullanılmıştır?
A) Olan oldu artık elden bir şey gelmez.
B) Oldu olacak müziğin sesini aç da biz de duyalım.
C) Ola ki geç kalırsam dolapta yemek var.
D) Cebindeki paranın olup olacağı beş lira.
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SÖZCÜKTE ANLAM
13. Sabahattin Ali çok iyi bir gözlemcidir ve onun çevre betimlemelerinde yaşadığı ortamın izini rahatlıkla sürebiliriz öykülerinde.

BİLGİ

UNUTMA!

Bu cümledeki “iz sürmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

İkilemelerin arasına herhangi bir
noktalama işareti konmaz:

A)

Bulmaya çalışmak

B)

Arkasından gitmek

Yavaş, yavaş ya da iyi-kötü yanlıştır.

C)

Ayak izlerini takip etmek

D)

İzlemek

UNUTMA!

güle oynaya, irili ufaklı, baştan
başa

Tİ
R

*İkilemeler yapım ve çekim eki
alabilir:

14. Çok yoğun çalıştığım bir döneme denk düştü, tatil fırsatını değerlendiremedim.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A) Tanıdığım insanlar kimi zaman gönlüme denk düştü.

B) Sahilde boş kalmış güzel bir masa denk düştü bana.

AYNI KAVRAM ALANINA
GİREN SÖZCÜKLER

C) İstediğim fiyata bir araba denk düştü hemen aldım.

D) Arkadaşımın gelişi tam da doğum günüme denk düştü.

*Dolu – kar – yağmur (Yağış türleri)

15. “Haritadan silinmek” deyimi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Uzun süren savaşlardan sonra Rumeli, imparatorluk haritasından silinmişti.

R
N

*Irmak – nehir – dere (Akarsu
türleri)

EK

Farklı anlam taşısalar da benzer
işler için kullanılan varlık ve kavramları karşılayan sözcüklerdir.

B) Büyük kasırga bu yerleşim yerini adeta haritadan sildi.

*Peynir – yoğurt – ayran (Süt
ürünleri)

C) Tarih boyunca depremler birçok şehrin haritadan silinmesine neden oldu.
D) Haritadan silinip gitmiş Eski Çağ medeniyetleri gizemini koruyor.

Ö

16. Obanın yaşlıları güneşin, bulutların, rüzgârın, suların dilinden anlardı. Konuştular, tartıştılar ve üç
gün içinde göç hazırlıklarının başlaması gerektiğine karar verdiler.
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Bu parçada altı çizili deyiminle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Bir canlının çıkardığı seslerden onun ne demek istediğini anlamak

B)

Tanıdığı birinin hareketlerinden ne demek istediğini anlamak

C)

Söz konusu olan şeyin özelliklerini bilmek

D)

Konuşma yeteneği olmayan bir varlık konuşmak

SÖZCÜKTE ANLAM
TEST-4

SÖZCÜKTE ANLAM

1.

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

ÖRNEK
“Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?
A) Okumayı öğreniyorum yavaş yavaş.

A) Acı şeyler mideme dokunuyor.

B) İşsiz güçsüz dolaşırsan olacağı budur.
C) Güzel mi güzel bir yemek yapacağım şimdi.

B) Köpeğini kaybetmenin acısıyla ağlamaya başladı.

D) Dağlar, dağlar kurban olam; yol ver geçem!

2.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
Can boğazdan gelir.

A)

İnsan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir.

Can çıkmadan huy çıkmaz.

B)

Bir şey yaparken çok zorluk çekmek

Can candan şirindir.

C)

EK

Bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır.

Canımı sokakta bulmadım.

D)

3.

Tİ
R

C) Acı bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Tehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

D) Biberin acısı tüm yemeğe
sinmiş.

ÇÖZÜM

A, C ve D seçeneklerinde “acı”
sözcüğü akla ilk gelen anlamıyla yani gerçek anlamıyla kullanılmıştır. B seçeneğinde ise
“üzüntü, keder” anlamıyla kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.
Cevap: B

R
N

A) Aşağı yukarı üç yıldır bu proje için çalışıyorum.

B) Gerçekleri asla saklamaz hep doğruları söylerdi.

C) Yere saçılan boncukları toplayayım derken daha kötü dağıttı.
D) Bu dar vakitte dünya kadar iş beni bekliyor.

Ön yargı; bir şekilde kişiye hak etmediği vasıf, güzellik ve meziyetleri yüklemektir. Bir insanı olduğundan aşağı görmek ya da olduğundan yukarı görmek arasında bir fark yoktur.

Ö

4.

Metindeki altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Şekil

Yol, yöntem, tarz

Yüklemek

Bir yere taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç
gereç koymak

Aşağı görmek

Küçümsemek

Yukarı görmek

Yüceltmek
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SÖZCÜKTE ANLAM
ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

5.

Atasözleri ve deyimler anlatımı güçlendiren, sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran
kalıplardır. Bu kalıplar yıllar öncesinden dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes
tarafından bilinir. Örneğin öfkeli, sert kimsenin zararının daha çok kendisine olduğunu
anlatmak için - - - -, bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliğinin ortaya çıktığını anlatmak için - - - bazı durumlarda susmanın konuşmaktan daha iyi sonuç vereceğini anlatmak için - - - - sözlerini kullanırız.

ÖRNEK
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi
yoktur?
A) Turnalar gitti biz gittik,
Bitmedi peşimizdeki nal sesleri.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur		

B) Keskin sirke küpüne zarar

C) Foyası meydana çıkmak§			

D) Söz gümüşse sükût altındır

Tİ
R

B) Ben gidersem sazım sen kal
dünyada,
Gizli sırlarımı aşikâr etme.
6.

Siyah saçları kadar karamsardı.

Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun
kavram yazılacaktır.
konuşma

D) Her yandan duyarım bir gül
kokusu,

anlaşma

Meltemle dağıtır uzak bahçeler.

millet

iletişim

1

acıma

toprak

sevgi

2

öfke
3

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

ÇÖZÜM

1

B seçeneğinde “saz” sözcüğü
telli, uzun saplı çalgı, bağlama
anlamıyla kullanılmıştır. Bu sözcüğün sesteşi ise “genellikle su
kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış”
anlamındadır.

2

7.

D seçeneğinde “gül” gülgillerden
kokulu çiçek anlamıyla kullanılmış, sesteşi ise gül- eylemidir.
A seçeneğinde “nal” yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası
anlamındadır ve bu sözcüğün
sesteşi yoktur.
Cevap: A

3

His

Vatan

Dil

B)

Duygu

Dil

Vatan

C)

Dil

Vatan

His

D)

Vatan

Dil

Duygu

R
N

A)

Ö

C seçeneğinde “kara” siyah anlamıyla kullanılmış, bu sözcüğün
sesteşi “yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak”
anlamındadır.
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bayrak

EK

C) Kara gözlerindeki umut,

İnsan dayanabildiği kadar vardır bu hayatta ve var olduğu kadar kıymetlidir. İnsan nasıl ilk
H
n
durakta bindiğinde bir heyecanla bakarsa oturacak bir koltuk bulabilmek için aynen öyle de bir
s
ümitle gelir bu dünyaya ve rahat edebilmek için çalışır. Fakat insan bazen öyle her umduğunu bu
l
lamaz ama ümitsiz de olmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi metinde sembollerle gösterilen sözcüklerden herhangi birinin
anlamı değildir?
A) Bir şeyden güç almak
B) Değerli

C) Sevinç, korku vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
D) Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey

SÖZCÜKTE ANLAM
8.

Dilimizde “el” sözcüğüyle oluşturulmuş birçok deyim vardır. Örneğin “bir şey üzerinde çalışmaya başlamak” anlamında ele almak, “vazgeçmek” anlamında el çekmek, “başkasına devretmek
I
II
anlamında ele vermek, bir kimsenin yardımıyla geçinmek” anlamında eline bakmak deyimleri
III

kullanılır.

IV

B) II.

C) III.

ÖRNEK
I. Şiddetli yağışlar bölgedeki
derelerin taşmasına neden
oldu.

Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) I.

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

D) IV.

II. Kızılırmak ülkemizdeki en
büyük ırmaklardandır.

9.

Tİ
R

III. Göllerimizin suyu acı ve tuzludur.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde istenen karşılıklarını bulunuz ve bulmacadaki ilgili yerlere yerleştiriniz.
K

L

M

N

O

I.
II.
III.

Numaralanmış cümlelerdeki
altı çizili sözcüklerden hangisi
diğerleriyle aynı kavram alanına girmez?

EK

IV.
Cümleler,

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

I. Tek amacım istediğim bölümü kazanabilmek. (eş anlam)

ÇÖZÜM

II. Ahmet Bey cimriliğiyle tanınırdı. (eş anlam)

Verilen cümlelerdeki altı çizili
“dere, ırmak ve akarsu” durağan
değil, akan sular kavram alanı
içinde yer alır. “Göl” ise durağan
sulardandır ve akan sular kavram alanına dâhil edilemez.

III. Kurduğu her cümleye dikkat ederdi. (eş anlam)

IV. Sınav öncesi çok heyecanlı görünüyordu. (zıt anlam)
B) ETCİ

C) TECİ

D) TİCE

Cevap: C

Ö

A) ETİC

R
N

Buna göre bulmacanın N sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?

10.

IV. Yurdumuz akarsu bakımından zengindir.

Kitaplar, bebek ve çocukların öğrenme ve konuşma becerilerinin gelişmesine önemli katkıda
bulunan araçlardır. Bebekler tüm beyin hücreleri biçimlenmiş olarak doğarlar. Ancak nöronlar
arasındaki bağların oluşması, sayısında artma ve karmaşıklaşma ve biçimlenme doğumdan
sonraki özellikle ilk 3 yıl içinde gerçekleşir. Bu üç yıl içinde aldığı çevresel uyaranlar, gördüğü
ilgi, edindiği deneyimler bir heykeltıraşın kaya parçasını oyarak biçimlendirmesi gibi çocuğun
doğuştan var olan beyin yapısını biçimlendirir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisini karşılayan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği
B) Çevre ile ilgili
C) Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak
D) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?
A) Ağaçların dibinde öbek öbek mantar vardı.
B) Anlattıklarım bir kulağından girip öbüründen çıkmış.

ÖRNEK

C) Dünya âlem duydu senin başarılarını.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

D) Evli barklı adam hâlâ çocuk gibi oyun oynuyor.

A) Mesaj bildirimi alır almaz telefonundaki iletilere baktı.
12.

Varsın kıraç olsun tarlam.
Taşlarını ayıklayacağım,
Kazmayı sallayacağım.
Karar vermişim,
Toprakla başa çıkacağım.

Tİ
R

B) Buraya taşındığından beri ne
rahatı kalmıştı ne huzuru.
C) Bayramlarda kırgınlıklar, dardargınlıklar unutulur.
D) Gecenin karanlığında önünü
görmeden ilerlemeye çalışıyordu.

Şiirdeki “başa çıkmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

ÇÖZÜM

C) Gücü yetmek		

D) Ezmek

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Ayağını yere basmak isterken çiğnediği çiçekleri fark etmemişti.
B) Gelir gelmez babasının boynuna sarıldı.

R
N

B seçeneğinde “rahat ve huzur”,
C seçeneğinde “kırgınlık ve dargınlık”, D seçeneğinde “karanlık ve gece” yakın anlamlıdır. A
seçeneğinde ise “ileti ve mesaj”
sözcükleri eş anlamlıdır.

B) Mücadele etmek		

EK

A) Katlanmak		

C) İleri geri konuşmalarıyla herkesi rahatsız etti.
D) Dağınıklıktan kurtulmak için iyi bir temizlik yaptı.

Cevap: A

Ö

14.

İnsan yaşadığını öğrenir. Öğrenmenin en etkili ve kestirme yolu yaşamaktır. Nitekim sürekli eleştiri yağmuruna tutulan çocuklar, kınama
ve ayıplamayı; kin ortamında büyütülen çocuklar kavga etmeyi; alay edilip aşağılananlar sıkılıp utanmayı; utanç duygusuyla eğitilenler ise
kendini suçlamayı öğrenir. Birbiri ile karıştırılan alışkanlık ve öğrenme aynı şeyler değildir.

Başından geçmek
Gerçekten, hakikaten
Can sıkıntısı duymak
Bir şeye alışmış olma
durumu

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerin anlamı yanda karışık olarak verilmiştir.
Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Alışkanlık		
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B) Nitekim			

C) Kınama		

D) Yaşamak

SÖZCÜKTE ANLAM
TEST-5

ÖĞRENİYORUZ – UYGULUYORUZ

SÖZCÜKTE ANLAM
ÖRNEK

Odayı havalandırmak için pencereyi açık bıraktı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı
bir yolla oluşturulmuştur?

B)

Temizlik yapmanın da püf noktaları vardır.

A) Bebekler, yürümeyi düşe kalka öğrenir.

C)

Yerinden su mu çıktı bir türlü oturmadın?

D)

Damdan düşer gibi mi söylenir bu şimdi?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış bir ifade yoktur?

2.

B) Eğri büğrü sokaklardan geçip eve vardık.

Tİ
R

A)

C) Konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vardık.
D) Masada irili ufaklı birçok
meyve vardı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

EK

1.

A) Dargın iki arkadaş sonunda barışmış.

B) Fazla eşyalarını her yıl ihtiyaç sahiplerine verirdi.
C) Topu tutamayınca oyun dışı kaldı.

3.

R
N

D) Çekingen tavırları, onun korktuğunu düşündürmüştü.

Ay’ın bize hep aynı yüzünü göstermesi nedeniyle Ay’ın arka yüzü uzun yıllar bir sır olarak
I

ÇÖZÜM

A seçeneğinde “düşe kalka”, C
seçeneğinde “enine boyuna”,
D seçeneğinde “irili ufaklı” ikilemeleri zıt anlamlı sözcüklerin
tekrarıyla oluşturulmuştur. B seçeneğinde ise “eğri büğrü” biri
anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşturulmuştur.
Cevap: B

kalmıştır. Gerçi Ay yörüngesinin tamamen dairesel olmaması nedeniyle toplam görülebilen yüzey
II
III
IV
miktarı biraz daha fazladır ama arka tarafta kalan yüzeyin büyük kısmı görülemez durumdadır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “yan, taraf” anlamında kullanılmıştır?

4.

B) II.

C) III.

Ö

A) I.

D) IV.

“Burun” sözcüğü diğer sözcüklerle kalıplaşarak birçok deyimde kullanılmıştır. Örneğin gerekmeden her işe karışmak anlamında “burnunu sokmak”, bir şeyi beğenmemek, küçümsemek anlaI
mında “burun kıvırmak”; çok pis kokmak anlamında “burnunun direği sızlamak”; birini çok özlemek
II

III

anlamında “burnunda tütmek” deyimlerini kullanırız.
IV
Metindeki numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) İstediğim parayı vermemek için ipe un seriyordu.

ÖRNEK

B) Araba sürmeyi öğrenene kadar akla karayı seçtim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işin veya yerin yönetimini
üstlenmek” anlamına gelen bir
deyim kullanılmıştır?

D) Çok çalışır gibi yapıyor, göz boyuyordu.

B) Bu mağaza el değiştirdiğinden beri kimse uğramaz
oldu.

İnsanın yaptığı işler; onun dünyaya bakış açısını, yeteneklerini ortaya koyar. Bir kimsenin
nasıl bir kişi olduğunu anlamak istersek yaptığı işlere bakmamız yeterlidir. Bu işin niteliği, o
kişinin yeteneğini, huyunu, tutumunu belli eder. Atalarımız bu düşünceyi “…” sözüyle ifade
etmişlerdir.

Tİ
R

6.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

C) Nereye el atsa bir şeyleri bozuyor.
D) Güzelim araba elinden gitmişti.
7.

A) İş bilenin, kılıç kuşananın.		

B) İş insanın aynasıdır.

C) İş olacağına varır.				

D) İşine hor bakan boynuna torba takar.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisi gerçek anlamlıdır?

EK

A) Evin, çiftliğin işlerini eline
aldı.

C) Onu bu işe ikna etmek için bin dereden su getirdim.

A) Kütüphanenin büyüklüğünü görünce ağzım açık kaldı.

ÇÖZÜM

B) Dün, arkadaşlarla senin kulağını çınlattık.
C) Dilimin ucuna geldi ama söyleyemedim.

D) Hırsız, yükte hafif pahada ağır ne varsa götürmüş.

R
N

B seçeneğinde “el değiştirmek”,
bir şeyin kullanımı veya mülkiyeti bir kimseden başka bir kimseye geçmek anlamına; C’de “el
atmak”, birisinin işine karışmak,
müdahale etmek anlamına; D’de
“elden gitmek”, bir şeyi yitirmek
anlamına gelmektedir. A seçeneğinde ise “eline almak” deyimi,
bir işin veya yerin yönetimini üstlenmek anlamına gelmektedir.

8.

(I) Faruk’tan gördüğüm dostluğu çocukluğumdan beri kimseden görmedim ben. (II) Belki ben de
yeteri kadar dostluk göstermedim kimseye ama ben çaresizlik içinde kıvranırken değil elimden tutan, bir çıkar yol gösteren bile olmadı. (III) Onun zor zamanlarında gerçi çocuktum ama yetişkin de
olsam onun yaptıklarını yapamazdım herhalde. (IV) Herkesin benden kaçtığı hiç kimsenin selam
bile vermediği zamanlarda yanı başımdaydı.

Ö

Metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde “yardım etmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) I.			

B) II.			

C) III.			

D) IV.

Cevap: A

9.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A)

Oğlunun başarıları karşısında çok duygulanmış, gözleri yaşarmıştı.

B)

Bayram yaklaştıkça evin içindeki işler gözünde büyümeye başlamıştı.

C)

Adamın gözleri dalmış, uzaklara bakıyordu.

D)

Ticarette tecrübe kazandıkça gözü de açılıyordu.

SÖZCÜKTE ANLAM
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dayanmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun
kullanılmamıştır?
Yaşlı adam duvara dayanıp biraz
dinlendi.

Bir yere yaslanmak

B)

Yaşadığı son acılara dayanamayıp
hastalanmış.

Sabredememek, tahammül edememek

C)

Bu eski gemi çok şiddetli fırtınalara bile
dayanır.

Birinden, bir şeyden güç almak

D)

Ordunun hücumuna düşman çok dayanamadı.

Karşı koymamak

EK

Tİ
R

A)

Notlarım

11. Güneş - - - - , martılar haykırıyor, karabataklar sudan - - - -, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli
gibi çırpınıyorlar, ayı balığı büyük bir nefesle çıkıyor. Büyük bir nefesle tekrar - - - - . Martılar geliyor, karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir gürültü içinde, kırmızı dalgalar esmer kayaları dövüyor.

R
N

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
B) doğuyor - uçamaz - giriyor

C) çıkınca - korkuyor - çıkıyor			

D) kayboluyor - ayrılmıyor - uçuyor

Ö

A) batıyor - çıkmış - dalıyor			

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “Herkes dengiyle iş yapar.” anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır?
A)

C)

Gülü seven, katlanırmış dikenine
Yeter ki batmasın dikeni kalbine.

Kör satıcının, kör alıcısı olsa da
Verme kalbini sen, gönlü kör olana.

B)

D)

Uzaktan davulun sesi hoş gelir insana
Oysa benim derdim ağır gelir sana.

Doğru olan dağlar aşar da
Şaşkın düz yolda şaşar, unutma!
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Notlarım

13. İnsanoğlunun başını yukarıya kaldırıp, gök cisimlerini, gök olaylarını izlemeye başladığı ilk günlerden bu yana oldukça uzun zaman geçti. Bu süre içerisinde gelişmelerin ivme kazanmasını
sağlayan bazı olaylar, kişiler gök bilimine yön vermiştir. Her şeye karşın, bugünkü düzeye ulaşılmasındaki en büyük pay, geçmişten gelen bilgi birikimlerinin yanı sıra, son 50 yıl içerisindeki bilgisayar ve teknolojideki çok hızlı gelişmelerdir. Ancak unutulmaması gereken en önemli konu, yeni
bilgilerin, önceki bilgi birikimlerinin üzerinde yeşeriyor olmasıdır.
Bu metindeki bazı söz gruplarının anlamları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu
söz gruplarını metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
Yeni bir biçim, yeni bir düzen vermek
Hızlanmak
Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere verilen
ortak ad

Tİ
R

Birlikte

EK

3

R
N

2

Ö

1

4
ANAHTAR SÖZCÜK
1

					

2

3

4

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

C)
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