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TÜRKÇE

7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri
SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARINDA ANLAM

Cümlenin anlamlı en küçük birimine sözcük (kelime) denir. Türkçede bir kelimenin sadece tek bir anlamı yoktur. Sözcükler
kullanıldıkları cümleye göre farklı anlamlar kazanabilir. Buna “çok anlamlılık” denir.
ÖRNEK: “Bulmak” kelimesi kullanıldığı cümlelere göre yeni anlamlar kazanır.
● “Kristof Kolomb Amerika’yı buldu.” cümlesinde “bir yeri keşfetmek, ortaya çıkarmak “ anlamında,
● “Edison, ampulü buldu.” cümlesinde “yeni bir şey icat etmek” anlamında,
● “Aradığım kitabı sonunda buldum.” cümlesinde “aranılan şeye kavuşmak, ulaşmak” anlamında kullanılmıştır.

ÇÖZÜM:

“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“bir işi başka zamana ertelemek” anlamında kullanılmıştır?

A seçeneğinde “saklamak”, B seçeneğinde “bir görevi
başkasına devretmek”, D seçeneğinde “bir işle uğraşmaktan vazgeçmek” anlamında kullanılmıştır.

A) Kazandığının bir kısmını kenara bırakırsan rahat edersin.

CEVAP: C’dir.

E

R

ÇIKMIŞ SORU

B) Dünkü toplantıda, görevi kardeşine bıraktığını açıkladı.

L

C) Yağmurdan dolayı gezmeyi haftaya bıraktık.
D) Yirmi üç yıldır yaptığı kuyumculuğu bıraktı.

M

Sözcükler, anlam özelliklerine göre gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere üç başlıkta incelenir:
1. Gerçek (Temel) Anlam: Bir kelimenin akla ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek
anlamlarıdır.
2. Mecaz Anlam: Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni ve farklı anlamlara denir.

ÖRNEKLER:

Z

Ü

3. Terim Anlam: Bir meslek, sanat veya bilim dalına ait kavramları karşılayan ve bu alanlara özgü kullanımı olan sözcüklere denir.

● “Annem evimize yeni perdeler diktirdi.” cümlesinde “perde” kelimesi akla ilk gelen “görmeyi, ışığı engellemek ya da
bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü” anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle gerçek anlamlıdır.

Ö

● “Gözündeki perde gerçekleri görmesine engel oluyordu.” cümlesinde “perde” sözcüğü doğruyu, gerçeği görmeyi
önleyen ruhsal bir durum” u anlatmak için kullanılmış ve gerçek anlamından uzaklaşmıştır. Bu nedenle mecaz anlamlıdır.

Ç

● “Dün akşam izlediğimiz tiyatro üç perdeden oluşuyordu.” cümlesinde “perde” sözcüğü “bölüm” anlamında tiyatroya
ait bir terim olarak kullanılmıştır.
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● Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.
CÜMLELER
1

Yazar gençlerimize yol gösteren bir insandı.

2

Fen dersinde bugün ışık konusunu işledik

3

Evdeki bütün eşyalar toz içinde yüzüyor.

4

Olaylara pozitif bir açıdan yaklaşırdı.

5

Okumaktan tat almayan pek çok insan var.

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

✔

✔
✔
✔
2

Terim Anlam

✔

TÜRKÇE
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ

● Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler: Yazılış ve okunuşları farklı anlamları aynı olan, aynı kavramı karşılayan sözcüklere
denir.
ÇIKMIŞ SORU

● cevap - yanıt

● anı - hatıra

● hayat - yaşam

● uygarlık - medeniyet

● ileti - mesaj

● model - örnek

● özgün - orijinal

● misafir - konuk

A) Dans etmeyi bir arkadaşından gelişigüzel öğrendiğini
söyledi.

● dil - lisan

● fiil - eylem

B) Hafta sonu arkadaşlarıyla günübirlik bir gezi planladı.

● ilginç - enteresan

● varsıl - zengin

● çaba - gayret

● istikbal - gelecek

D) Dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini
seyrederdi.

● yıl - sene

● zarf - belirteç

CEVAP A’dır. Gelişigüzel ile üstünkörü eş anlamlıdır.

“İşini üstünkörü yaptığı için istediği sonucu elde edemedi.”
Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamını veren sözcük
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

E

R

C) Tatilden önce giderayak bütün işlerini tamamladı.

● Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler: Anlamca birbirinin tersi durum veya kavramları karşılayan sözcüklere denir.

● sıcak - soğuk

● dar - geniş

● gelmek - gitmek

● inmek - çıkmak

● alçak - yüksek

● ıslak - kuru

ÇIKMIŞ SORU

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler
birlikte kullanılmıştır?

L

● ak - kara

A) Hapsolmuş bir şafak gibi derinde
Zamana gülecek hüznün ve neşen

M

● iyi - kötü

B) İnsan yaşamaktan bıkar, usanır
Hülyaya dalmaktan usanmaz

C) Biri hareketsiz, cansız yatıyor

Almak: almamak - olumsuzu

Ü

Bir kelimenin olumsuzu zıt anlamlısı değildir.

Birinin dinmeyen gözyaşları var

D) Nasıl hatırlamazsın o türküyü

vermek - zıt anlamlısı

Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü

Z

CEVAP: A’dır. “Hüzün” ve “neşe” zıt anlamlı kelimelerdir.

● Eş Sesli Sözcükler: Yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere denir.
ÇIKMIŞ SORU

“Akşam yemekten sonra çay içtik.”

Ö

Çay:

Bursa’da bir eski cami avlusu,

“Çay kenarında piknik yaptık.”

I
Küçük şadırvanda şakırdayan su;

Ç

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Gül:

II

“Annemin en sevdiği çiçek güldür.”

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

“Anlattıklarına herkes güldü.”

III
Eliyor dört yana sakin bir günü.

Var:

IV

“Komşumuzun bir kedisi var.”

Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

“Otobüs Ankara’ya iki saatte vardı.”

A) I.
Yüz:

“Matematik sınavından yüz aldım.”

B) II.

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM: A,B ve D seçeneklerinde “herhangi bir” anlamında C seçeneğinde ise “aynı, eşit” anlamında kullanılmıştır.
Cevap C’dir.

“Kadının yüzü çok tanıdık geldi.”

3
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● Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler: Bazı sözcükler kullanım amacı aynı olan veya benzer özelliklere sahip kavram veya nesneleri karşılar. Bu kelimeler benzerlikler veya karşıtlıklar çağrıştırabilir. Bunlara aynı kavram alanına giren
sözcükler denir.
ÖRNEK: Koltuk, kanepe - ayran, süt, yoğurt - ayakkabı, terlik, bot - vapur, tekne, gemi…
● Algılanabilmelerine Göre Sözcükler: Beş duyu organımızdan biri ile algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı, duyularımızdan herhangi biri ile algılayamadığımız kavramları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcük
denir.

● Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

R

ÖRNEK: Sevgi, rüya, hayal, mutluluk: Soyut anlamlı Işık, ses, rüzgar, koku, insan: Somut anlamlı

Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar
kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.

E

ÖRNEK: varlık - canlı - bitki - çiçek - papatya (genelden özele sıralama)
● Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler

L

Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.
Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklere “nitel
anlamlı sözcükler” denir.

M

ÖRNEK: ● Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var. (nicel) ● Ağacın uzun dallarını testereyle kestim. (nicel)
● Annemin lezzetli yemekleri burnumda tütüyor. (nitel) ● Cimri insanların kimseye hayrı dokunmaz. (nitel)

Ü
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● Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz. (Bir sözcüğün birden çok anlam
özelliği bulunabilir.)

Z

CÜMLELER

Eş Anlam Zıt Anlam Eş Sesli Somut Anlam Soyut Anlam

✔

1 Bizim sınıfımızda beş tane erkek öğrenci var.

Ö

2 Otobüse evin önündeki duraktan bindi.

3 Öğretmen sınavdan yüz alanlara hediye verdi.
4 Kış mevsimi gelince meyve çeşitliliği azalıyor.
5 Dost kara günde belli olur, demiş atalarımız.

Ç

6 Dere kenarına bina yapmak çok risklidir.

7 Dün gece rüyamda sınavı kazandığımı gördüm.
8 Dışarıdaki rüzgâr ağacın ince dallarını kırdı.

9 Öğretmenimizin yumuşak bir sesi vardı.
10 Başındaki beyaz saçlar her geçen gün artıyor.
11 Söyledikleri çok acıydı, hepimizi üzdü.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

12 Üzerinde ince bir gömlek vardı.
13 Haritadan ülkemizdeki vadileri gösterdi.
14 Bebeğin pamuk gibi yumuşak elleri vardı.
15 Tok satıcıdır, hiçbir zaman indirim yapmaz.
4

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
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Ağlamak

Geniş

Harp

Hayal

Gül

Hasret

Sevinmek

Ak

Doğal

Hatırlamak

Özgür

Var

Saç

Gece

L

E

R

Rüzgâr

● Yukarıdaki kelimeleri anlam özelliklerinin yazılı olduğu kovaların üzerine yazınız.

rüzgar, harp,
hayal, hasret,

ağlamak, genş,
harp, hayal,
sevnmek, ak,
doğal,
hatırlamak,
özgür, var,
gece

gül,
ak,
var,
saç

Z

özgür

EŞ SESLİ

Ü

ak, doğal,
hatırlamak,

ZIT ANLAM

M

EŞ ANLAM

SÖZCÜK GRUPLARININ ANLAMI

Ö

● KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI:

DEYİMLER: Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan
ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir.

Ç

● Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bu şekilde bir kullanım anlatım bozukluğuna yol açar.
● Ayakkabısı dama atılmak(Yanlış)
● Pabucu dama atılmak (Doğru)

● Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır.
● Etekleri zil çalmak, gözden düşmek, kılı kırk yarmak…
● Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır.
● Sır saklamak, el sürmemek…
● Deyimler bir kavramı ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Ders verme amacı taşımaz.
● Kulak kabartmak, gizlice dinlemek; etekleri tutuşmak, telaşlanmak…

5
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ÇIKMIŞ SORU

ÇIKMIŞ SORU

1. Çocuklarıma onu örnek gösterdiğimi, ağzı kulaklarına
vararak dinliyordu.

Köşe yazarı suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme
aldı.

2. Bu çalışmada ağzı laf yapandan çok, eli işe yatkın kişilere ihtiyacımız var.

Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?

3. Havanın kararmasıyla tekneler körfezin ağzına sıra
sıra dizildi.

A) Sorularına inandırıcı olmayan cevaplar verdi.
B) Konuşmasında kimseyi eleştirmemiş, ortaya konuşmuştu.

4. Öyle kişiler var ki konuştuklarında ağızlarından bal
damlıyor sanırsın.

C) Arkadaşları tarafından çok sevilen, sözü dinlenen biriydi.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü, bir deyim içinde kullanılmamıştır?
B) 2

C) 3

D) Derenin kenarına oturup elini, yüzünü yıkadı.

D) 4

ÇÖZÜM:

ÇÖZÜM:

R

A) 1

E

Suya sabuna dokunmamak, “davranışlarında, sözlerinde
kimsenin incinmeyeceği bir yol tutmak, sakıncalı konulara
hiç girmemek” anlamında bir deyimdir. Bu nedenle,

A’da “ağzı kulaklarına varmak,” B’de “ağzı laf yapmak”
D’de “ağzından bal damlamak” deyimdir. C’de ağız kelimesi terim anlamda kullanılmıştır.

CEVAP: B’dir.

L

CEVAP: C’dir.

İKİLEMELER: Anlamı kuvvetlendirmek için art arda kullanılan sözcüklerdir.

M

● Aynı kelimenin tekrarıyla yapılabilir: ağır ağır, hızlı hızlı…

● Zıt anlamlı kelimelerle yapılabilir: aşağı yukarı, gece gündüz…
● Yakın anlamlı sözcüklerle yapılabilir: eş dost, doğru dürüst…

● Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle yapılabilir: çoluk çocuk, ufak tefek…

Ü

● İki anlamsız sözcükle yapılabilir: mırın kırın, ıvır zıvır, abuk sabuk…
● Yansıma sözcüklerle yapılabilir: şırıl şırıl, tıkır tıkır…

ÇIKMIŞ SORU

Z

SÖZ GRUPLARI (ÖBEKLERİ) : Bazen bir durum veya kavramı anlatmak için iki veya daha çok sözcükten oluşmuş söz
grupları kullanılabilir. Bu söz grupları genellikle mecaz anlamda kullanılırlar.
ÇIKMIŞ SORU
Çocuk kitaplarına oldum olası meraklıydım. Çocukken
meraklı olmam normaldi. Ancak yetişkinlik dönemlerimde
de bu merak devam etti. Küçük zihinlerde büyük evrenler kuran bu kitapların kudretine inanarak onları okumayı
sürdürdüm. Bu sayede kendimi bazen Ay’da bir konakta,
bazen de Mars’ta bir çiftliğin ortasında bulurdum.

Ö

Picasso her dalından başka bir meyve sarkan büyük bir
ressamdı. Öğleye kadar portre; öğleden sonra beş gözlü,
dokuz kollu bir insan resmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının
başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı.

Ç

Bu metindeki altı çizili sözle Picasso’nun hangi özelliği vurgulanmıştır?

Bu metindeki altı çizili kelime grubuyla çocuk kitaplarının hangi yönü belirtilmiştir?

A) Alışılmadık resimler çizmesi
B) Dünyaca tanınması

A) Hayatı sevdirmesi

C) Diğer sanatçıları etkilemesi

B) Hayal dünyasını zenginleştirmesi

D) Farklı sanat dallarında eser vermesi

C) Öğreticilik yanının ağır basması
D) Okuma isteğini artırması

ÇÖZÜM:

ÇÖZÜM:

Parçada resim, çini ve heykelle uğraştığından söz ediliyor.
Bu nedenle,

Yazar “büyük evrenler” kurmak sözüyle hayal dünyasını
genişlettiğinden, düşüncelerini geliştirdiğinden söz etmektedir.

CEVAP: D’dir.

CEVAP: B’dir.
6
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●

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını altlarına yazınız.
2. Sırra kadem basmak

1. Ağzında bakla ıslanmamak

3. Belini doğrultmak

Birdenbire ortalıktan yok olmak,
nereye gittiği ne olduğu bilinmez
olmak

Sır saklayamamak

Bozulmuş olan işini yoluna koyarak
paraca güçlenmek

5. Yangına körükle gitmek

Çok büyük bir dikkatle, iyice anlama,
kavrama çabasıyla dinlemek

Bir anlaşmazlıkta her iki yanı da
kışkırtıcı bir yol izlemek, gerginliği,
uzlaşmazlığı artıracak biçimde
davranmak; birini kötü davranışında
güçlendirici işler yapmak, onu
yüreklendirmek

6. Havanda su dövmek
Sonuç alınamayacak bir işle uğraşıp
durmak, boşuna uğraşmak

R

4. Can kulağıyla dinlemek

9. Suya sabuna dokunmamak

8. Hem kel hem fodul

7. Yükte hafif pahada ağır

Davranışlarında, sözlerinde kimsenin
incinmeyeceği bir yol tutmak,
sakıncalı konulara hiç girmemek

E

Hiçbir yeteneği olmayan ama
üstünlük taslayan insan

Taşınması kolay, değerli (eşya)

L
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● Aşağıdaki ikilemeleri yapılış yöntemlerine göre ilgili alana yazınız
b- Hısım akraba

c- Çıtır çıtır

e- İyi kötü

Ü

d- Ses seda

h- Yarım yamalak

f- Fokur fokur

I- Çoluk çocuk

i- Eğri büğrü

YAKIN ANLAMLI
SÖZCÜK

ZIT ANLAMLI
SÖZCÜK

YANSIMA
SÖZCÜK

BİRİ ANLAMLI
BİRİ ANLAMSIZ

C, F, G

b, ç, d

a, e

c, f

h, ı, i

Ö

AYNI
SÖZCÜK

Z

g- Baş başa

ç- Güçlü kuvvetli

M

a- Dost düşman

ETKİNLİK - 7

Ç

● Aşağıda açıklaması verilen deyimi ilgili boşluğa yazınız.
A- Emrivaki yapmak, geri dönülmesi güç ve
imkânsız bir durum oluşturmak.
B- İşine son verilerek bir yerden uzaklaştırılmak, ölmek ya da öldürülmek.
C- Birlikte yapılması gereken işten tek taraflı
vazgeçmek.

1. Oldubittiye getirmek

2. Kulak kesilmek

3. Oyunbozanlık etmek

4. Defteri dürülmek

5. Kulak kabartmak

6. Defteri kapamak

D- Çok iyi, bütün dikkatini vererek dinlemek;
dikkatini toplayarak duymaya çalışmak.
7

A: 1

B: 4

C: 3

D: 2
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TEST

1

1. Mehmet öğretmen sözcük anlamı konusunu anlatırken tahtaya bazı cümleler yazmıştır.

I.

Antbyotk kullanımı ülkemzde çok yaygındır.

II. Dostlarla br arada olmak nsana huzur verr.
III. Engeller aşmada alemzden yardım almalıyız.

R

IV. Sandalyenn kırık ayağı sürekl hareket edyor.

E

Mehmet Bey’in yazdığı cümlelerdeki altılı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.

D

A) I. cümledeki sözcük, terim anlamlı bir sözcüktür.

L

B) II. cümledeki sözcük, gerçek ve soyut anlamlıdır.
C) III. cümledeki sözcük, mecaz ve soyut anlamlıdır.

M

D) IV. cümledeki sözcük, gerçek ve somut anlamlıdır.

Z

Ü

Gıdaları uzun süre bozulmadan saklamak için antik çağlardan bu yana tuzlama, tütsüleme ya da
turşu yapma gibi yöntemlere başvurulur. Ancak günümüzde paketli gıdaların uzun süre saklanmasını ve bir yerden başka bir yere bozulmadan taşınmasını sağlamak için genellikle gıdalara
bazı katkı maddeleri eklenir. Gıdalara eklenen katkı maddelerinin ülkelerce kabul edilmiş çeşitli
kısaltmaları bulunur. Ülkemizde kullanılan katkı maddelerinin kısaltması “E” harfiyle başlar ve
bunu katkı maddesinin türüne göre bir sayı takip eder.

Ö

2 ve 3. Soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

2. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.

B

A) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

Ç

B) Bütün sözcükler gerçek anlamlıdır.
C) Aynı kavram alanına ait sözcükler vardır.
D) Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parçadaki altı çizili sözcüklerden birinin eş anlamlısına yer yerilmemiştir?
3.

A

A) Yapılan bilimsel çalışmaların sağlık alanına pek çok yararı vardır.
B) Sanatçının tablolarını yıllardır muhafaza ediyor müze görevlileri.
C) Duvar birbirinden farklı küçük kâğıtlara basılmış resimlerle süslüydü.
D) Dedem bize geldiğinde çoğunlukla balkonda oturmayı tercih eder.
8

7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri
4. Günümüz insanı belirsizliklerden pek hoşlanmıyor, kesinlik istiyor. Bilimin de yaşamdaki belirsizliklere panzehir sunmasını bekliyor herkes.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime zıt anlamlısıyla beraber kullanılmıştır?
7.

B) Bu problemi çözmek veya çözmemek senin bileceğin bir durum.

B

A) Bir toplumun gelişmesinde katkısının olması
B) Çağımız insanının endişelerini giderebilmesi

C) Kötü günler için kenarda iyi denilebilecek bir miktarda para biriktirmiş.

C) Toplumun beklentilerine cevap vermesi

D) Yaşlı insanlara saygı, küçüklerimize ise sevgi göstermemiz gerekir.

R

D) Yaşamın gerçeklerini aktarması

5. (I) Sanat, bilim gibi araştırmacıların nesnel çabalarının
adım adım ilerlediği bir alan değildir; tersine, dünyayı
ayrımlarıyla renklendirir. (II) İşte okul dönemindeki sanat
eğitimi, gençlere bu anlamda bir eğitim verebilmelidir.
(III) Genç; özgür bir anlayış içinde yaşamanın en ince
ayrıntılarına kadar inebilmeli, zaman ve mekân açısından en uzağı bile anlamlandırabilmeli ve bu yolla yaşamı renkli, diri, insanlığa dönük hale getirebilmelidir.(IV)
Onu, bu gücü zirveye taşıyacak bir düzeye eriştirebilmelidir.

E

8. Türkçe öğretmenimiz, sınıfa girdiği ilk gün bize biyografinin
				

L

			

			
hesaplaşmaya yönlendirse.

Ü

III. cümlede zıt anlamı olan sözcükler kullanılmıştır.
IV. cümlede terim anlamlı bir kelime yoktur.

8.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Z
C) II ve III

D) III ve IV

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D

B) II. sözcük “neden, amaç ” gibi anlamlarda kullanılmıştır.
C) III. sözcük yerine “ katkıda bulunmak” sözü getirilebilir.
D) IV. sözcük “hatalarının farkına varmak” anlamındadır.

6. Üç katlı eski bir apartmanın, burnumu sızlatan nem
kokulu, soğuk merdivenlerini tırmanırken doğrusu muhatabımı da merak etmeye başlamıştım. Sonunda bir
kapının önünde durdum, zili çaldım, uzun süren bir kuş
cıvıltısından sonra kapı açıldı. Karşımda ışıl ışıl gözlerle
bakan bir kadın. Oldukça sade döşenmiş bir salon. Camın hemen önünde, buyur edildiğim koltuk. Karşımda
nefis bir İstanbul manzarası.

Ç

9. Tarihi konularda roman yazan pek çok yazar vardır. Bu
büyük sorumluluklar gerektirir. Sanatçı her şeyden önce
yazdığı dönemin sosyal yapısını, politik, ekonomik, tarihsel ve benzeri durumlarını aktarırken bir bilim adamı
kadar gerçekçi anlatmalıdır.
Bu parçada geçen “bir bilim adamı kadar gerçekçi”
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu metinde aşağıdakilerden hangisini karşılayan bir
sözcük kullanılmamıştır?
6.

IV

A) I. sözcük yaşamöyküsü ile aynı anlama gelmektedir.

Ö

B) I ve III

III

tüm öğretmenler öğrencilerini iç dünyalarıyla

II. cümlede mecaz anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.

A) I ve II

II

anlayamamıştım. Bugün, düşünüyorum da bu çalışma
öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayabilir. Keşke

I. cümledeki sözcüklerin tümü gerçek anlamlıdır.

D

I

ne olduğunu anlatıp kendimizinkini yazmamızı söylemişti. O zaman, bu çalışmanın gerekçesini

M

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili

5.

A

A) Arkadaşlarımla kaygısızca gülüştüğümüz günleri hatırlayınca ağlarım.

Bu parçada geçen altı çizili sözle bilimle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
4.

1

TEST

9.

B

A) Olayları yorumlarken kişisel görüşlerini karıştırmak

C

A) Rahatsız etmek, hoşa gitmemek

B) Tarafsız bir bakış açısıyla olayları değerlendirmek

B) Gösterişi olmayan, yalın durumda

C) Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurmak

C) Kolay anlaşılır ve sanatsız olmak

D) Yazdığı her ayrıntının üstünde düşünmek

D) Elleriyle tutunarak bir yere çıkmak
9
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TEST

I.

Burun kıvırmak

IV. Kulak vermek

II.

Kulak kesilmek

V.

III. Burnunun dikine gitmek

2

Dudak bükmek

VI. Boyun eğmek

1 ve 2. Soruları yukarıdaki deyimlere göre cevaplayınız.
1. Numaralanmış deyimlerden hangileri anlamca bir birleriyle çelişmektedir?
1.

C

B) II ve V

C) III ve IV

D) IV ve VI

E

R

A) I ve II

2.

L

2. Aşağıdakilerden hangisinde numaralanmış deyimlerin açıklaması yanlış verilmiştir?
A

A) II numaralı deyim, konuşan insanları belli etmemeye çabalayarak dinlemek anlamındadır.

M

B) III numaralı deyim, kendisine verilen öğütleri dinlemeyip kendi bildiğini yapan kişiler için söylenir.
C) V numaralı deyim; bir şeyi umursamadığını, beğenmediğini, küçümsediğini belli etmek demektir.

Ö

Z

Ü

D) VI numaralı deyim, karşısındakinin gücünü kabul edip ona karşı durmayı bırakmak anlamındadır.

3.

2.METİN
Karşılaştığımız kişilerin bizim hakkımızda fikir oluşturması,
sergilediğimiz davranışlarla yakından ilgilidir. Başkalarının
gözüne girmeye çalışmadan önce kendi gözünüze girmeyi
başarmalısınız. Öncelikle kendinizi kabul etmelisiniz. Başkalarının gözünde saygınlık kazanmanın yolu, kendi gözümüzde saygınlığımızı korumak ve güçlendirmektir.

Ç

1.METİN

Geçmişten bu yana insanoğlu diğer insanlarla iletişim hâlinde olmaya ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacı yüz yüze karşılayabileceği gibi gelişen teknolojiyle beraber iletişim araçlarıyla da karşılayabilir hâle gelmiştir. Artık her an iletişim
kuracağımız, malumat alıp vereceğimiz, sosyal medya
aracılığıyla binlerce kişiye ulaşacağımız araçlara sahibiz.

Bu iki metinde altı çizili sözcüklerin çağrıştırdığı kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
3.

B

1. METİN

2. METİN

A)

Mektup

Öz saygı

B)

Cep telefonu

Öz güven

C)

İnternet

Empati

D)

Telgraf

Öz eleştiri
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4. Dünya sahnesinde öyle insanlar görülmüştür ki çağları
aşarak, yapıt ve düşünceleriyle gelecek nesillere ışık tutarlar. Onların karakter ve eserlerinde geleceğin tohumları gizlidir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir
yolla yapılmıştır?
7.

A

A) Öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler.

Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
4.

2

TEST

B) Çamurlu yolda bata çıka ilerliyordu.

A

C) Buraya taşınalı aşağı yukarı iki ay oldu.

A) Gerçek sanatçıların eserlerinin unutulmayacağı

D) Gece gündüz durmadan ders çalışıyordu.

B) Yazarların fikirlerinden etkilenenlerin çokluğu
C) Sanatçılara ayak bağı olan insanların olabileceği

R

D) İnsanı anlatan eserlerin evrenselliği yakalayacağı

5. Aynur öğretmen sözcük anlamı konusunu daha eğlenceli hale getirmek için sınıfta küçük bir yarışma yapar.
Öğrencilere verdiği kartlar üzerine cümleler yazmalarını
ister. Cümlelerde geçen terim anlamlı kelimeler 5 puan,
deyimler 10 puandır.
Öğrencilerin yazdıkları cümleler aşağıdaki gibidir:

L

E

8. Zaman akıp gider ve bizler de bakıp dururuz. Parmaklarımızın arasından akıp giden yıllar için öfkelenmemeliyiz! Ardında bıraktıklarını, gülümseyerek teslim edebilmeliyiz geçmişe. Bir gün dönüp arkaya baktığımızda
başımızı taşlara vurmak yerine, yüzümüzde kocaman
bir tebessüm olsun.
Bu metindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Ceyda: Havada birçok gaz bulunmaktadır./ Hayat boyu
ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız.

8.

B

A) Kendisine verilen öğütlere kulak asmamak

Aylin: Fen bilgisi dersi en sevdiğim derstir. / Kardeşim
inatçıdır hep burnunun dikine gider.

C) Büyük sıkıntı ve zahmet çekmek

M

Dilan: Türkçe dersinde sıfatlar, matematikte üçgenleri
işledik./ Karşıma köpek çıkınca paniğe kapıldım.

B) Fırsatı kaçırdığı için çok pişman olmak
D) Eziyet ederek bir kimseyi çok üzmek

Ü

Beril: Dedeme hastanede tomografi çekildi. / Trafik polisleri kapalı yolu açtılar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aldığı bir puan olamaz?
D

B) 10

C) 20

D) 30

Ö

A) 5

Z

5.

6. (I) Hiçbir şey için gerçekten geç değildir. (II) Her şeye yeniden başlamalı, hayatımızda yepyeni bir sayfa açmalı
ve kaybolan cesaretimizi yeniden ayaklandırmalıyız.(III)
Goethe der ki: “Mal kaybeden bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir, cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.” (IV) Ben bu sözde buldum
kendimi, bu sözle yeniden başladım en baştan hayata.

9. Tüm insanların her iletişim eyleminde ikna etmek,
			

Ç

eğitmek gibi bir dizi amacı vardır. Bu amaçların bir kısmı,
karşılığını hemen elde etmek istediğimiz amaçlardır, bir
		

II 		

III

kısmı uzun vadeli beklentilere dayanır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6.

I

		

D

IV

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek
anlamıyla kullanılmamıştır?

A) I. cümlede eş sesli bir sözcük kullanılmıştır.
B) II. cümlede mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

9.

B

A) I

C) III. cümlede zıt anlamı olan sözcükler kullanılmıştır.

B) II

C) III

D) IV

D) IV. cümlede sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.
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TEST

3

1 ve 2. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.
Türkçe dersinde deyimler konusunu anlatan öğretmen öğrencilerinden içerisinde deyim kullanılmış ikişer cümle yazmalarını
istemiştir.
Öğrencilerin cümleleri aşağıdaki gibidir:

BERRİN

Kimsenin işine burnunu sokmadan, huzur içinde ömür sürmek en iyisi.
Nasıl fark edemedik, bu meyvelerin hepsinin içi çürümüş.
Her yerde kendinden söz ediyor, başkalarını hiç beğenmez.
Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.

R

MERT

O kadar yolu, bu kadar zamanda nasıl geldin aklım almıyor.

Babasının gölgesinde yaşamak istemiyordu.

E

FATİH

Benim için hava hoş, sen mecburen bu dersi çalışacaksın.

Onu görünce elim ayağım dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım.

L

AYŞE

1. Hangi öğrenciler, yazdıkları iki cümlede de deyim kullanmıştır?
1.

A

B) Fatih ve Berrin

C) Ayşe ve Mert

D) Fatih ve Mert

M

A) Ayşe ve Berrin

2.

Ü

2. Öğrencilerin cümleleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B

A) Ayşe, cümlelerinde “şu ya da bu şekilde olması arasında bir fark olmamak ” anlamında bir deyim kullanmıştır.
B) Fatih, cümlesinde “içten büyük bir üzüntü duymak, acısını dıştan belli etmemek” anlamında bir deyim kullanmıştır.

Z

C) Mert’in kullandığı deyim, “bir şeyi her fırsatta söyler olmak, sürekli tekrar etmek” anlamındadır.

Ö

D) Berrin, cümlelerinde “sürekli başkasının korumasında yaşamak” ve “telaşlanmak” anlamında iki deyim kullanmıştır.

Ç

3. Ülkemizde tiyatro, televizyonun ve sinemanın amansız rekabeti karşısında ayakta kalma direncini sürdürüyor. Tiyatroda dev boyutlu mali sorunlarla birlikte yerli yazar sıkıntısı da çekiliyor, Kültür Bakanlığı yerli tiyatro eserlerinin basımı
konusunda hiç de küçümsenmeyecek bir çaba gösteriyor ama henüz yazarları teşvik edecek bir projeleri yok. Ancak,
iyi niyetleri var.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parçadaki altı çizili sözcüklerden biriyle aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmamıştır?

3.

D

A) Yıllar süren büyük emeklerden sonra kendini sanat dünyasına kabul ettirebildi. Her kitabının ardından acımasızca
eleştirilirdi ama o bunlardan bile güzel sonuçlara ulaşmasını bildi.
B) Yayın uğraşını on beş yıldır devlet olanaklarına yaslanmadan kendi çabalarıyla sürdüren Arkeoloji ve Sanat Yayınları
zorluklar karşısında yıkılmadı.
C) Eserleriyle dünya edebiyatına yön vermiş, klasik denilebilecek yapıtlar kaleme almış nice sanatçı var ki hayatları
boyunca maddi sıkıntılarla mücadele etmiştir.
D) Ülkemizde son dönemlerde azımsanmayacak sayıda kitap basılıyor ama pek çoğu okunmuyor, bazıları evlerin kitaplığını süslüyor çoğu zaman.
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4. Ev o kadar kalabalıktı ki neredeyse hiç kimse birbirinin
sesini duymuyordu.

3

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken mecaz anlama gelerek soyutlaşan bir sözcük
kullanılmıştır?

Bu cümlede altı çizili sözün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
4.

TEST

7.

A

A) Hayatın dikenli yollarından geçmeden başarılı olunamayacağını bilmelisiniz.

D

A) Artık toplumun sanatsal zevki büyük ölçüde değişmiş görünüyor.

B) Günümüzde gençler, akıllarına geleni söylemeyi özgürlük zannediyor.

B) Adamın sokakta yaşadığını sanırım ailesinden hiç
kimse fark etmedi.

C) Her eserin kendi içinde, ona sanatsal değer kazandıran bir kurgusu vardır

C) Kütüphaneden aldığım kitapları vakit geçirmeden
okuyup değerlendirmeliyim.

D) Sanatı duygu dolu bir gönlün söze dönüşmesi diye
nitelendirebiliriz.

E

R

D) Dün gece buz tutmuş kaldırımda yürürken az kalsın
düşecektim.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yapılışı
yönüyle diğerlerinden farklıdır?

5.

8.

C

A) Bana olanları anlatırken gözleri ışıl ışıl oldu.

L

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansıma
sözcüklerle kurulmuştur?

C

A) Sen de gidersen buralardan, çoluk çocuk sefil olur.
B) Adamın elinde ufak tefek hediye paketleri vardı.

C) Tamirat sırasında takır tukur sesler çıkarıyordu.

C) Evdeki onca işimizi dün güç bela bitirebildik.

D) Pırıl pırıldı gözleri ayakkabı boyayan çocuğun.

D) Üzeri çer çöp ile örtülmüş bir yığın eşya vardı orada.

Ü

M

B) Kuşun neşeli neşeli ötmesi çocukların hoşuna gitti.

9. Gül bahçesindeki çalı çırpı da gül kokar çünkü onlar
gece gündüz güllerle beraberdir. Gülün rengini, şeklini
alamasalar bile gül kokusu üzerlerine siner.

Z

6. (I) Dostlarımı bir yere sürüklerken önce coşturuyorum,
sonra da kendi başlarının çaresine bakmalarını istiyorum. (II) Çünkü mutlaka aksaklıklar çıkıyor, buna karşın
herkes bu duruma razı olduğundan kendimizi doğanın
çılgınlığına bırakıyoruz. (III) Yapılan tüm yolculuklar yazmak için değil, gezmek, kendi gerçeğimizin dışındaki
gerçeklere tanık olmak, onların gizemlerini çözmek ya
da efsanelerini yakalamak içindi. (IV) Bu nedenle deniz
yolculuğunda arkadaşımın teknesiyle akla gelmeyen
yerlere gittik.

Ö

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
9.

A) İnsanlar konuşurken genelde sevdiği insanlardan
bahsetmekten hoşlanır.

Ç

B) İnsanlarda çevresindeki güzelliklerin yansımasının
görülmesi kaçınılmazdır.

Bu parçayla ilgili,
I.

B

C) Kötü niyetli insanlar, kendi düşüncesine yakın olanlarla birlikte olur.

cümlede anlamına uygun kullanılmamış bir deyime
yer verilmiştir.

D) Önemli işler yapmak hayat boyu bazı zorluklara katlanmalıdır.

II. cümlede hem gerçek anlamlı hem de mecaz anlamlı
sözcükler vardır.
III. cümlede somut anlamlı bir sözcük mecaz anlamda
kullanılarak soyutlaşmıştır.
yargılardan hangileri söylenebilir?
6.

B

A) I ve II

B) Yalnız II

C) II ve III

D) Yalnız III
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1.

TEST

4

Braille yazı ------- altı noktadan oluşan ve Braille hücresi denen bir şekil kullanılır. Bu
şekilde noktalar iki sütun ve üç satır oluşturacak şekilde dizilidir. ------ her bir noktanın dolu ya da boş yani kabarık ya da düz olması durumu, farklı ------- ifade eder. Her
bir sembol bir Braille bölümü kadar yer kaplar. Görme engelli kişi parmak uçlarını
Braille hücresi üzerinde gezdirir. Hangi noktanın boş, hangi noktanın dolu olduğunu
hisseder. Bu sayede sembolü tanır ve yazılanları okur.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

1.

A

A) sisteminde - Hücredeki - sembolleri
B) alfabesinde - Kitaptaki - duyguyu

R

C) düzeneğinde - Bölümdeki - rengi

E

D) alanı - Bölümdeki - duyguyu

2. Rüzgârda savrulan yaprakların hışırtısı, uzaktaki bir derenin suyunun şırıltısı, bahçede koşuşturan çocukların şen
I										

II

		

L

kahkahaları... Doğayı dinlemek çok güzel bir duygu diye düşünüyordu içinden. Tam o sırada bir kişneme sesi duydu.
Birden içini bir heyecan kapladı. Kentten evlerinin önüne uzanan yoldan gelen at arabasının sesini duyabiliyordu.
III				

M

İşte bu onun sesi dedi içinden.

IV

Sözlük Anlamı:
● Boylu boyunca yatmak

Ü

● Dağılmak, saçılmak
● Etkisinde bırakmak, doldurmak

● Neşe veren, neşelendiren, eğlenceli

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı kullanıldığı cümleye göre yanlış verilmiştir?
D

Z

2.

B) II

Ö

A) I

C) III

D) IV

3. Şair, dış dünyada gözlemlediği nesneleri seçer, sanatçı duyarlılığı ve hayal gücüyle seçilen bu nesneler arasında
			

⭐

♦

değişik ilişkiler ve bağlantılar kurar. Gözlemlediği nesnelerin kopyası olmayan yeni bir tasarım oluşturur. Etkileyici,

Ç

💚			

						

heyecan verici, hayranlık uyandırıcı bu kullanımlara “imge” denir.

🔵

Bu metinde şekillerle belirtilmiş kelimelerin anlamları hangisinde doğru verilmiştir?
3.

C

⭐

♦

💚

🔵

A)

Oy vermek

Hassaslık

Benzer

Hayal

B)

Ayırmak

Alınganlık

Aynı

Dizayn, biçim

C)

Ayırmak

Hassaslık

Benzer

Dizayn, biçim

D)

Üstün görmek

Önemsemek

Eşdeğer

Biçim, şekil
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük,
cümleye “kesintisiz bir biçimde” anlamı katmaktadır?
4.

TEST

4

7. Eline aldığı sert bir cisimle sınıftaki bütün eşyalara zarar
verdi.

C

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı
aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Okuldan öğrendiklerini eve gelince mutlaka tekrar
eder.

7.

B) Teyzemin bizi görmeden geri gitmesine çok şaşırdık.

D

A) Dedesi sinirli olmasına rağmen yumuşak sözlerle torununu ikna etmeye çalışıyordu.

C) Sınıftaki öğrenciler derslerde sürekli konuşuyordu.

B) Yumuşak huylu insanlar etrafında sevilip sayılır ve iş
yaşantılarında başarılı olur.

D) Görevliler, eşyaları arabaya çok çabuk yüklediler.

C) Annemin rahatsızlığı nedeniyle iklimi yumuşak bir
bölgeye taşınmamız gerekiyordu.

E

R

D) Anaokulundaki tüm oyuncakların yumuşak maddelerden yapılması gerekir.

II. Yapılacak olan şenliklere spor dünyasından önemli
pek çok kişi katılacak.

8. Yaşamımızı kolaylaştıran teknolojik icatlar kuşkusuz sürekli bir çalışmanın ürünüdür. Bütün mucitler icatları için
uzun yıllar emek sarf eder. Emeksiz, hiçbir yetenek meyve veremez. Bunun için ortaya bir icat koymak sürekli bir
çalışma ve sıkı bir disiplin ister.

III. Şenlikte sergilenen resimlerin birçoğu sanatseverler
tarafından satın alındı.

Bu parçadaki “meyve veremez” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şenlikler bu yıl nihayet yapılıyor.

L

5. I.

8.

B

M

IV. Konserin verileceği salona girdiğimizde salonun havası bizi hemen büyüledi.

A) Düzenli çalışmanın gerekliliği
B) Eser ortaya koyulamayacağı

Numaralanmış cümlelerde, altı çizili sözcüklerden
hangi ikisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

C) Ünlü kişi olmanın kolay olmayacağı

B

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

D) Yetenekli kişilerin icadının olduğu

Ö

Z

A) I ve II

Ü

5.

9. Geçmiş artık yoktur, gelecek ise henüz gelmemiştir.
Eğer sürekli yas içindeyseniz geçmişiniz sizi kontrol
ediyor demektir, sürekli korkuyorsanız geleceğiniz sizi
kontrol ediyor demektir. Eğer yasla ve korkuyla başa
çıkmışsanız bugününüzü kontrol edebilir, geleceğinizi
planlayabilirsiniz.

Ç

6. “Dün gece çocukluk yıllarımı düşündüm. Yaşadıklarım,
şahit olduklarım canlandı gözümde. Yurtta kaldığım
günler neydi öyle - - -” cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse, “yaşanan günlerin kötü olduğu” anlaşılır?
6.

D

A) keşke bir daha dönebilsem o günlere.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) her anına ömrümü veresim geliyor.

9.

C) hatırası bile bir ömre bedel.

A

A) Anılarının insanı yönlendirebileceği

D) kâbus diye buna derler herhalde.

B) Geçmişin izlerinin zamanla silinebileceği
C) Geçmişin, geleceği şekillendirdiği
D) Hatıraların insanı etkilemediği
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