6. SINIF TÜRKÇE

DENEME
SINAVLARI

N

Ünite sonlarına,
gerçek sınav
deneyimi sunan
sarmal yeni nesil
denemeler
yerleştirildi.

R

VİDEO
ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm
soruların video
çözümleri, alanında
uzman
öğretmenlerce
oluşturduğumuz
ekiplerimize
yaptırıldı.

Ö

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama
seviyesini ölçen
sorulardan ve analiz
sentez seviyesini
ölçen; “Yeni Konsept
Sorular” dan oluşan
farklı düzeylerde
testler hazırlandı.

EK

Dergi Konseptinde
Yeni Nesil Defter
ürünümüzde konu
anlatımı yapılan
adımlara birebir
uyumlu, ADIM testleri
oluşturuldu.

Tİ

HÜCRELENMİŞ
ADIM TESTLERİ

R

SORU BANKASI

ZİHİNSEL BECERİ
SORULARI
Ünite başlarında; zekâ
gelişimine ve
akademik yeterliliğe
katkıda bulunan,
eğitime farklı bir bakış
açısı kazandıran
TUZDER destekli
Zihinsel Beceri
sayfaları hazırlandı.

QR KODU
Her testin başında;
öğrencilerimizin soru
çözümlerine kolayca ulaşmalarını
sağlayacak aynı zamanda optik
kod olarak da kullanılabilecek
QR Kodlar yerleştirildi.

Ö

R
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N
EK
Tİ
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SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcükte Anlam 1
(Syf. 6 - 13)

N

ADIM - 01:

ADIM - 02: Sözcükte Anlam 2
(Syf. 14 - 21)

R

ADIM - 03: Sözcükte Anlam 3
(Syf. 22 - 27)

Ö

ADIM - 04: Sözcükte Anlam 4
(Syf. 28 - 33)

ADIM - 05: Sözcükte Anlam 5
(Syf. 34 - 39)

DENEME 01 : (Syf. 40 - 49)

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI

Ayakkabı bağcıklarının arka yüzlerinin
görünümleri nasıl olur, bul ve eşleştir.

N

2.

Find and match the reverse appearances
of the shoe laces.

2

3

4

Ö

R

1

Her tür meyve sabit bir ağırlığa sabittir.
Buna göre terazilere bakarak sonucu bul.

Each fruit has a fixed weight. Take into consideration
the scales and find the result.
* Bu soruların çözümlerine www.workwin.net sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Zihinsel Beceri

EK

Tİ
R

1.

01

S ö zcük t e A n la m 1

1. “Kuru” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-

4. Hangi cümlede spor dalıyla ilgili bir terim yoktur?

A) Kuru odun daha iyi yanar.
B) Bu yıl kuru üzüm ihracatımız artmış.
C) Bizi kuru vaatlerle oyalayıp duruyorlar.
D) Torbadan bir parça kuru ekmek çıkardı.

A) Oyuncumuzun asistiyle iki sayı öne geçtik.
B) Ribaund mücadelesinde biz yine galip geldik.
C) Seyircilerin bağırmaları takımı coşturdu.
D) Üç sayılık bir atışla farkı kapatmayı başardık.

EK

Tİ
R

sinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

2. Bu konuyu onunla enine boyuna konuşmalıyız.

A) O daha bizimle görüşmedi
B) Söylenenleri deftere bir bir yazdı.
C) Olanları ayrıntılı bir biçimde anlattı.
D) Yaptığı yanlışı er geç anlayacaktır.

gisinde “sızdırmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Eski borular galiba gaz kaçırıyor.
B) Kurbanlık koyunu ellerinden kaçırmışlar.
C) Çok talihsizim, bu fırsatı da kaçırdım.
D) Sanırım yemeği biraz fazla kaçırdım.

Ö

R

N

6

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün kattığı
anlamın benzeri aşağıdakilerin hangisinde
vardır?

5. “Kaçırmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-

3. “Yürümek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

gerçek anlamda kullanılmamıştır?

cük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Arabaya doğru güçlükle yürüyebildik
B) İki yaşına geldi, hâla yürüyemiyor.
C) Biraz hızlı yürüyelim, çok geç kaldık.
D) İşler bugünlerde çok iyi yürüyor.

A) Üzerindeki gömlek ona yakışmış.
B) Kardeşi en sevdiği bibloyu kırdı.
C) Kocaman, kara gözleri vardı.
D) Onunla biraz sert konuştu.

Türkçe Soru Bankasıı

Sözcükte Anlam 1

Test

7. “Bitmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-

10.

sinde farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Parası bittiği için o kitabı alamadı.
B) Kâğıt bitince hediyeleri saramadım.
C) Fırında ekmek erken bitmiş.
D) Evimiz bitince oraya taşınacağız.

01

I.  Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair, hiçbir
topluluğa katılmamıştır.
II. Dört yaşında okuma yazmayı öğrendim.
III. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
IV. Yorgun oluşu epey bir yol geldiğini açıkça
gösteriyor.

Tİ
R

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

EK

11.

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

Yere devrilmek,
yere serilmek

7

düşmek

Yer çekiminin
etkisiyle boşlukta
yukarıdan aşağıya
inmek

Vücuda bol
gelen giysi aşağı
kaymak

Hangi okun gösterdiği anlam “düşmek” sözcüğünün anlamlarından biri değildir?
A)

B)

C)

D)

Ö

R

N

A) Daracık bir sokaktan geçip eve vardık.
B) Geniş bir adamdır; hiçbir şeye kızmaz.
C) Annesinin fotoğrafını her zaman yanında taşırdı.
D) Yastığın yüzünü geçen gün değiştirdik.

Utancından çok
sıkılmak

9. 1. Dün markete gidip iki kilo domates aldım.
2. Yeşim hastalandığı için dün okula gelememiş.
3. Dün bizi eleştirenler bugün eserlerimizi yere
göğe sığdıramıyor.
4. Dün akşam halamlar bize geldi.
“Dün” sözcüğü, hangi cümlede diğerlerinden
farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Fırtınanın şiddeti hepimizi korkuttu.
B) Yaşadığı karanlık günler geride kaldı.
C) Söylediği sözlerle bizi ezdi.
D) Öğretmenin soğuk bakışları hepimizi korkuttu
Türkçe Soru Bankasıı
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S ö zcük t e A n la m 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade “daha

4. “Sahne” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı olarak kullanılmıştır?

A) Üniversiteyi bitirmiş, üstelik işe bile girmişti.
B) Bu akşam kitap okuyacağım veya film seyredeceğim.
C) Şiiri buldum fakat ezberleyemedim.
D) Beni görmeden gitmişsin oysa sana söyleyeceklerim vardı.

A) Aldığı ödülle adını edebiyat sahnesinde duyurdu.
B) Oyunun üçüncü sahnesinde alkışlar koptu.
C) Odanın kirliliği benim için kötü bir sahneydi.
D) Artık siyaset sahnesinden inme zamanı geldi.

EK

Tİ
R

da ötesi” anlamında kullanılmıştır?

2. Aşağıdakilerin hangisinde “sanki” sözcüğü

lamlı bir sözcük yer almaktadır?

A) Sanki söylenenlere kulak verdin.
B) Sanki bu başarıda bir katkın var.
C) Sanki ciddi bir proje hazırladınız.
D) Sanki sokağın başında onu gördüm.

A) Çekmecedeki makası bana getir.
B) Anahtarı unutunca çilingir çağırdı.
C) Çay yapmayı bilmediğini söyledi.
D) Onun burnunun sürtmesi gerekiyor.

Ö

R

N
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-

cümleye farklı bir anlam katmıştır?

6. Hiç yoktan kavga çıkardınız.

3. 1. Hava akşama doğru bozacak gibi.
2. Adam gibi hareket et.
3. Markete olan borcumuz bitti gibi.
4. Sevinci tıpkı bir çocuk gibi.

Yukarıdaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
“gibi” sözcüğü “gerçekleşebilme ihtimali” anlamında kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Türkçe Soru Bankasıı

A) Koca salonda tanıdık kimseyi göremedim.
B) Sabahtan beri bizi yok yere dolaştırdınız.
C) Evdeki fazla eşyaları tavan arasına çıkardık.
D) Laboratuvardaki malzemeleri boş bir yere çıkardık.

Sözcükte Anlam 1

Test

7. “Gün” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin-

02

10. Aşağıdakilerden hangisinde “yürümek” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) O gün de aynı konuyu konuştuk.
B) Günümüzün doktorları daha güler yüzlü.
C) Günün ihtiyaçlarını karşılamıyor bu proje.
D) Günümüzün öğrencileri daha çok ilgi istiyor.

A) Atın iyi olup olmadığı yürüyüşünden anlaşılır.
B) Önüne bakmadan yürüyünce direğe çarptı.
C) İşlerin nasıl yürüdüğünü bilmeden konuşuyorsun.
D) Öyle yürüdüğüne bakma, ayakları hepimizden sağlam.

EK

Tİ
R

de diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

8. 1. Bu işte hepimiz iyice piştik.

11. “Düşmek”

sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “aşırı ilgi göstermek” anlamında
kullanılmıştır?

2. Beyin göçünü engellemeliyiz.
3. Kadın, her konuda bilgi küpüydü.
4. Su, yüz derecede kaynar.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?
B) 2

C) 3

D) 4

Ö

R

N

A) 1

A) Sen bu işin üzerine çok düştün.
B) Bana da bu görevi yapmak düştü.
C) Bu konuşmayı yapmak size düşer.
D) Çocuk, iyi bir öğretmene düşmüş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalp” sözcü-

cük gerçek anlamda kullanılmamıştır?

ğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Babam, yılandan çok korkar.
B) Onunla bütün bağlarımız koptu.
C) Masanın üzerindeki kalemi görmedi.
D) Dağların arasında yolculuk güzelmiş.

A) Dün gece, kalp ağrısından uyuyamamış.
B) Anne, bebeğinin kalp atışlarını ilk defa duydu.
C) Babamın ameliyatını ünlü bir kalp cerrahı yapacak.
D) Dedem kötü düşünmeyen, temiz kalpli bir insandı.
Türkçe Soru Bankasıı
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Sözcükte Anlam 1

1.

Tİ
R

“Sıcak” sözcüğü “Bu çay çok sıcak.” dediğimizde akla gelen ilk anlamı olan ısısı yüksek
anlamında kullanılmış dolayısıyla gerçek anlamda kullanılmıştır. Fakat “Bizi çok sıcak
bir aile ortamı bekliyordu.” dediğimizde kast edilen şeyin ısısı yüksek değil samimiyet,
dostluk olduğunu görüyoruz. Bu sebeple sıcak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.
Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak
kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Çocuklar, şimdi sizden içinde mecaz
anlamlı kelime olan cümleler söylemenizi istiyorum.

Öğrencilerin cümlelerindeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

B)

A)
Boş sözlerle beni oyalama diyerek
arkadaşına yakındı.

D)

C)

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan
balık yine tavada kızarıyor ve balığın
kokusu tüm binayı sarıyordu.

EK

Bu işin kokusu yakında çıkar ve her
şey gün yüzüne çıkar diye umuyordu.

Öğretmenim bendeki ışığı görmüş
olmalı ki bunun gibi zor bir görevi
gözünü kırpmadan bana vermişti.

10
2.

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

N

Karıştırmak
1.

3.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

2.

– e - i Karışma işini yaptırmak.
Örnek: ............................................................................................... .
– i İçinde ne olduğunu anlamak veya aradığını bulmak amacıyla elle yaklaşmak.
Örnek: ............................................................................................... .
– i Yemeği dibinin tutumaması için kaşıkla altüst etmek.
Örnek: ............................................................................................... .
– i Kurcalamak, oynamak.
Örnek: ............................................................................................... .
– i Göz atmak, araştırmak, incelemek.
Örnek: ............................................................................................... .
– i Üstünkörü okumak
Örnek: ............................................................................................... .

4.
5.

Ö

6.

Yukarıda “karıştırmak” sözcüğünün Güncel Türkçe Sözlük’teki açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamaların bazılarına örnek cümleler yazılacaktır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) Pantolonumun cebini, gömleğimin ve ceketimin ceplerini iyice karıştırdım ama notu bir türlü bulamadım.
B) Siz düşle gerçeği, yalanla doğruyu birbirine karıştırıyorsunuz.
C) Kütüphaneye gidince saatlerce divan şiirleri ile ilgili yazılmış kitapları karıştırdım.
D) Annem, kardeşimi uyutana kadar çorbayı yavaşça karıştırmamı istedi.
Türkçe Soru Bankasıı

A

Sözcükte Anlam 1

Test

03

3. Kelimede çok anlamlılık konusunda oyun oynayan öğrenciler bu sayede daha iyi anlayabildiklerini görmüşler ve çok yönlü bir çok anlamlılık oyununda sekiz arkadaş birbirlerine aşağıdaki soruları sormuşlardır:

Mehmet, Engin’den “ışık”
sözcüğünü “yüksek derecede
ısıtılan cisimlerin veya çeşitli
enerji biçimleriyle uyarılan
cisimlerin yaydığı gözle görülen
ışıma” anlamıyla cümlesinde
kullanmasını istemiştir.

2

Tİ
R

1

Zuhal, Sıla’dan “kurmak”
sözcüğünü “Bir şeyi oluşturan
parçaları birleştirerek bütün
durumuna getirmek, monte
etmek” anlamına gelecek
şekilde cümlesinde
kullanmasını istemiştir.

4

3

Fatih, Remzi’den”açık”
sözcüğünü “bir gereksinim
karşılanması durumu”
anlamını karşılayacak şekilde
cümlede kullanmasını
istemiştir.

EK

Salih, Oya’dan “ağız”
sözcüğünü “belli yerleşim
bölgelerine veya
sınıflara özgü olan konuşma
dili” anlamına gelecek
şekilde cümle içinde
kullanmasını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi sözcüğün verilen anlamına uygun bir cümle kuramamıştır?
A)

11

N

Ben Karadeniz ağzıyla konuşan bazı arkadaşlarımın cümlelerini tam anlayamıyorum.

Oya

R

Düzce’deki kamp alanına vardığımızda öncelikle çadırlarımızı kurduk.

Sıla

C)

Yaptığımız deneyin sonucu bize, ışığın düz çizgiler hâlinde ilerlediğini gösteriyor.

Ö

Engin

D)

Açık bir market bulamadığımız için kardeşime süt alamadık.

Remzi

Türkçe Soru Bankasıı

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

B)

Test
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Sözcükte Anlam 1

4.
Avunmak veya danışmak
üzere söylemek, içini
dökmek

Bir şeyi kapalı durumdan
açık duruma getirmek.

Tİ
R

AÇMAK

Bir aygıtı, bir
düzeneği
çalıştırmak.

Düğümü veya dolaşmış
bir şeyi bu durumdan
kurtarmak.

Aşağıdakilerin hangisinde “açmak” sözcüğü, şekilde verilen anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır?

EK

A) Erzurum’dan Trabzon’a dönerken telefonları açtık.
B) İçeriden gelen sesleri duyunca kapıyı açıp dışarı fırladım.
C) Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu.
D) Yaşadığım bu sıkıntıları aileme açmaya karar verdim.

12
5.

Terim Anlam

Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da bir meslek alanına özgü
kavramları karşılamak üzere kazandığı anlama terim anlam denir.

N
Görüşü, ışığı engellemek,
bir şeyi gizlemek için
pencereye veya bir
açıklığın önüne gerilen örtü.
(Gerçek Anlam)

Kaz, ördek, martı gibi
hayvanların parmaklarını
birbirine bitiştiren zar.
(Biyoloji terimi)

Katarakt adı verilen
göz hastalığı.
(Tıp terimi)

Bir sahne eserinin büyük
bölümlerinin her biri.
(Tiyatro terimi)

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Örnekler

Bu görsel ve bilgi ve örnekten hareketle “yansıma” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde terim anlamıyla
kullanılmıştır?

A) Geceleyin durgun dalgaların yüzeyinde ay ışığının yansıması müthiş görünüyordu.
B) Bugünkü dersimizde doğada çıkan seslerin taklit yoluyla oluşturulduğu kelimelerin yansıma olduğunu
öğrendik.
C) Dersi dinlerken tahtadan yansıyan ışık yazılanları net olarak görmemi engelliyordu.
D) Babamın iş hayatı boyunca yaşadıkları hiçbir zaman evimize yansımazdı.
Türkçe Soru Bankasıı
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6.
kostüm

pede

müzik

Tİ
R

redif

Edebiyat

mısra

Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı ifade eden sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir.
Yukarıda verilen petekte bazı alanlar ve bu alanlarla ilgili sözcükler verilmiştir. Bal arısı, bal yapmaya üzerinde terim anlam olmayan sözcüklerden başlayacaktır.
Buna göre bal arısı bal yapmaya, aşağıda verilenlerden hangisiyle başlamalıdır?

1) Bu işi yapamazsak yandık.

2) Bu işte bence senin de parmağın var.
3) Kasap keskin bir bıçakla erleri doğruyordu.

Ö

4) Kara göründü, diye bağırdı tayfalardan biri.

5) Ödevler yüzünden dersten soğudum.
6) Ona çok ince davranmasına bir anlam veremedim.
7) Akşamki rüzgar ağacın dallarını kırmış.
8) Koyu bir sohbete dalmıştı  trendekiler.

Melike, yukarıda verilen cümlelerden altı çizili sözcüklerden mecaz anlamda kullanılanları karşıdaki
kutuya yazacaktır. Buna göre Melike, aşağıda verilenlerden hangilerini yazmalıdır?
A) 1,2,3,4,5

B) 1,2,3,5,8

C) 1,2,5,6,8

D) 1,2,5,6,7
Türkçe Soru Bankasıı

13

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Sözcükler
cümle içinde kullanılmadan mecaz anlam taşımazlar.

R

7.

D) Edebiyat, müzik

N

C) Edebiyat, mısra

B) Mısra, perde

EK

A) Redif, kostüm

02

S ö zcük t e A n la m 2

1. Dağ başını duman almış

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

Gümüş dere durmaz akar

cük soyut anlamda kullanılmıştır?

Bu dizelerde geçen “duman” gibi herhangi bir
duyu organımızla algıladığımız varlıkları karşılayan kelimeler hangisiyle adlandırılır?

A) Pencerede ince bir tül var.
B) Sesimizi duyan var mı?
C) Burası ahşap evleriyle ünlü bir yerdi.
D) Acı dolu günler geride kaldı.

B) Nitel

C) Genel

D) Somut

EK

Tİ
R

A) Soyut

2. Aşağıdakilerin hangisinde “güzel” sözcüğü somut bir varlığı nitelemektedir?

yansıma sözcük değildir?

A) Ormanın güzel havasını teneffüs ettik.
B) Güzel fikirleriyle herkesi etkilemişti.
C) Yaz tatili için güzel hayallerimiz vardı.
D) Güzel günler çok yakın.

A) Evden şırıl şırıl su sesleri geliyordu.
B) Arka bahçeden takur tukur sesler geliyordu,
kedi dolaşıyordu galiba.
C) Duvar saati tamirden sonra tıkır tıkır işlemeye
başladı.
D) Renk renk bilyelerle dolu bu çekmeceyi açmak istiyordu.

Ö

R

N
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeler

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden
hangisi farklı bir şekilde oluşturulmuştur?

A) Sabah akşam aynı şeyi konuşuyoruz.
B) İri yarı bir adam kapıyı çaldı.
C) Ben de size az çok yardım edebilirdim.
D) Kısa sürede içli dışlı olmuştuk.

Türkçe Soru Bankasıı

6. “Mesafe” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yarışa katılanlar uzun mesafeyi koşarken
zorlandı.
B) Mesafe kısa olmasına rağmen köye gitmek
istemiyordu.
C) Derslerine çalışınca kısa zamanda çok mesafe katetti.
D) Mesafe gözetmeksizin attığını vuruyordu.

Sözcükte Anlam 2
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7. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük

01

10. “Köşe” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamıyla kullanılmıştır?

A) Balkondaki tıkırtının sebebi küçük kediymiş.
B) Herkes gürültüye uyandı.
C) Arıların vızıltıları ses cümbüşü oluşturdu.
D) Bu yarışmada 3. olmak bize avuntu oldu.

A) Konuşmasını bitirince bir köşeye geçip oturdu.
B) Akşam yemeğini, köşe başındaki lokantada
yedik.
C) Kaybolan saatini dolabın köşesinde buldu.
D) Babam, emekli olunca köşesine çekildi.

EK

Tİ
R

yansıma bir kelime değildir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “maske” söz-

11. Aşağıdakilerden hangisinde yansıma bir söz
kullanılmamıştır?

A) Oyun oynamak için yüzüne maske taktı.
B) Gaz maskesi takan polisler kalabalığı dağıttı.
C) Gerçekler ortaya çıkınca kadının maskesi
düştü.
D) Oyunda herkes farklı bir maske takmıştı.

A) Çocuk ağlayınca herkes üzüldü.
B) Rüzgarın uğultusu pencere kenarından duyuluyordu.
C) Köpeğin havlaması küçük çocukları korkuttu.
D) Kapının gıcırtısı bebeği uyandırdı.

Ö

R

N

cüğü soyut anlamda kullanılmıştır?

9. “Tenekeyi attım aşağı, tangur tungur yuvarlandı.”
cümlesinde tenekenin yuvarlanırken çıkardığı
ses “tangur tungur” sözüyle anlatılmıştır.
Böyle sözcüklerin terimsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yansıma

B) İkileme

C) Deyim

D) Terim

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi almış olduğu
ekle soyut hâle gelmiştir?
A) Ayakkabılık

B) Baharatlık

C) Parmaklık

D) İnsanlık

Türkçe Soru Bankasıı
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S ö zcük t e A n la m 2

1. 1. O yıllar sık sık Ankara’ya gelirdi.

4. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi soyut anlamlıdır?

2. Çoban, koyunları ikişer ikişer saydı.
3. Düğüne aşağı yukarı iki yüz konuk geldi.
4. Güzel mi güzel bir ev aldı kendine.
Hangi cümlede ikileme zıt anlamlı sözcüklerle
oluşturulmuştur?
B) 2

C) 3

D) 4

gisinde soyut anlamda kullanılmıştır?

lerin hangisi soyut anlamlıdır?

A) Resim çerçevesini eliyle duvara astı.
B) Panelde çerçevenin dışına çıkanlar uyarıldı.
C) Ressamın tablosunda sadece büyük bir çerçeve vardı.
D) Hediye olarak ona dün güzel bir çerçeve aldım.

A) Pencereden içeri sızan ışık odayı aydınlatıyordu.
B) Sokaktan gelen gürültü hepimizi çok korkutmuştu.
C) Maçtan sonra futbolcuların yaşadığı sevinç
görülmeye değerdi.
D) Rüzgârda pencere çarpınca camlar kırıldı.

R

N
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5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-

EK

2. “Çerçeve” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-

Tİ
R

A) 1

A) Doğayı boyadım nakış nakış
Ve adını sevgi koydum
B) Atla da gel dereyi
Derin oydun yarayı
C) Baharla beraber dağlara sümbül gelir.
		 Evlere elvan elvan kokusu gelir
D) Gide gide bir söğüde dayandım
O söğüdün dallarına boyandım

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük-

Ö

lerden hangisi beş duyu organından herhangi
biriyle algılanamaz?

A) Yakalanan zanlı suçunu itiraf etmişti sonunda.
B) Çiçeğin kokusu hepimizi âdeta kendimizden
geçirmişti.
C) Dışarıdan gelen ses beni eski günlere götürmüştü.
D) Çocuğun bedeninde nedeni anlaşılmayan yaralar vardı.
Türkçe Soru Bankasıı

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut bir kavramı karşılamaktadır?
A) Denizin sonsuz mavisine takıldı gözlerim.
B) Dağların doruklarında yankılandı sesim.
C) Zorlu sınava sadece bir hafta kaldı.
D) Soğuk bir kış günü düştüm yollara

Sözcükte Anlam 2
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma

oluşturan sözcüklerin her ikisi de anlamsızdır?

sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

2. Elindeki parayı çarçur etme
3. Merdivenlerden patır patır çıkıyordu.
4. Gürül gürül akan dereye bakıyordu.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili
sözcükler yansımadır?
A) 1 ve 2

değildir?

A) İyiliğin karşılığını istemek, onun değerini azaltır.
B) Tecrübe, bütün öğretmenlerin en iyisidir.
C) Adaletli davranmak, herkes için bir görevdir.
D) Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

B) 1 ve 4

D) 3 ve 4

R

N

C) 2 ve 3

11. Hangi cümledeki altı çizili sözcük soyut isim

EK

8. 1. Parmağındaki yüzük pırıl pırıl parlıyordu.

A) Kuşların ötüşünü dinliyor.
B) Her yer pırıl pırıldı.
C) Su, şıp şıp damlıyordu.
D) İşler, tıkır tıkır ilerliyor.

Tİ
R

A) Adamın yırtık pırtık elbisesi vardı.
B) Bina yıkık dökük hâl almıştı.
C) Odasının içi ıvır zıvırla doluydu.
D) Önceleri kanlı canlı bir insandı.

Ö

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi soyut
anlam taşımaz?

A) Çocuk evin mutluluk kaynağıdır.
B) Duygu, sınıfımızın en çalışkanıdır.
C) Korkunun ecele faydası yoktur.
D) Bu dünyadaki en büyük hazine sevgidir.

12. 1. Dışarıda gelen sesle irkildik.
2. İçim, bugün kıpır kıpır.
3 Yağmur, şakır şakır yağıyordu.
4. Fırından çıtır çıtır simit aldık.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yansıma
sözcük kullanılmıştır?
A) 1 - 2

B) 1 - 4

C) 2 - 3

D) 3 - 4

Türkçe Soru Bankasıı
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1.

N

A) Çocuk, köpeği yanında olduğu için çok mutludur. Köpeğini sevdiğinden onunla oynamak, onu sevmek en
çok yaptığı iştir.
B) Çocuk, köpeğe sarılmaktadır. Köpeğin tüyleri yumuşacıktır. Bahçedeki hortumla köpeği ıslattığında onun
tüyleri birbirine yapışır.
C) Çocuk, ileriye bakmaktadır. Annesinin ona seslendiğini duyunca başını annesinden tarafa çevirmiştir.
D) Çocuğun saçları topludur. Ablası her sabah onun saçlarını tarayıp toplar, bazen de farklı farklı örgülerle
şekillendirirdi.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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EK

Yukarıdaki resmi betimleyen aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı ifadeye yer verilmiştir?

Ö

2. 12 yaşına gelene kadar çocuklar, soyut kavramları tam anlamıyla düşünemezler. Soyut kavram ve deneyimlerin onlara somut yollarla açıklanması gerekir.Dili etkin olarak kullansalar bile vatan, millet, ülke vb.
soyut kavramları anlayamayabilirler.
Yusuf, bir kitapta yukarıdaki bilgileri okumuştur. 7 yaşındaki kardeşine öğüt vermek isteyen Yusuf, aşağıdakilerden hangisini söylerse kardeşinin gelişim düzeyine uygun bir konuşma yapmış olur?

A) Çevreni her zaman temiz tutmalısın. Odana giren kişilerin kim olduğunu bilmelisin.
B) Ayağını yorganına göre uzat. Elindekinden fazlasını harcayan her zaman zarar görür.
C) Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. Etrafında hep düşünen, akıllı insanlar olsun.
D) İnsanlara yardım etmemek için ipe un serme. Yapamayacağın işleri açık açık karşındakine söyle.
Türkçe Soru Bankasıı
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3. Filiz Öğretmen, somut ve soyut konularını anlattıktan sonra sınıfı dört  gruba ayırmış ve tahtaya karışık şekilde kelimeler yazmıştır. Öğrencilerden yazdığı kelimelerden soyut olanları bir yere toplamalarını isteyen
Filiz Öğretmene gelen cevaplar aşağıdaki gibidir..
II. Grup

Korku
Özlem
İyilik

Saygı
Rüzgar
Dostluk

Tİ
R

I. Grup

III. Grup

IV. Grup

Ahlak
Sıcaklık
Sevgi

EK

Vicdan
Akıl
Çay

Filiz Öğretmenin gruplar için yaptığı yorumların hangisi doğru değildir?
A) Doğru gruplandırma birinci gruptur çünkü bütün kelimler soyuttur.
B) İkinci grup rüzgar kelimesinin somut olduğunu düşünememişlerdir.
C) Üçüncü grupta yalnızca iki kelime soyuttur.
D) Dördüncü gruba soyut kelimeleri toplarken yanıldığı kelime sevgidir.

4. Doğadaki bazı varlıkların çıkardıkları sesler, bazen o varlıklarla ilgili bazen de benzer oldukları başka du-

Ö

rumları ifade eder. Doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardığı seslerden esinlenerek ve o sesleri
taklit ederek ortaya çıkan sözcüklere yansıma sözcük denir. İnsanlar bazen anlatımlarını güçlendirmek için
yansıma sözcükler kullanma ihtiyacı duyar.
Mustafa; akşam okuldan sonra yürüyüşe çıkmış, yorucu bir yolculuktan sonra eve dönmüştür. Susuzluğunu
gidermek için mutfağa yönelen Mustafa, üzerinde “ yansıma” sözcük olmayan sürahiden su içmek istemektedir.
Buna göre Mustafa aşağıdaki sürahilerin hangisini seçmelidir?
A)

Vızıltı

B)

C)

Horultu

D)

Şırıltı

Türkçe Soru Bankasıı

Parıltı
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5.

3

Burak Öğretmen

2

Yakın

Soğuk

4

Sert

Tİ
R

1

Kafa

Burak Öğretmen, tahtaya dört adet sözcük yazmış ve bu sözcükleri sırasıyla Aylin, Necip, Merve ve Murat’tan
aynı sözcüğü, cümlelerinde hem somut hem de soyut anlamıyla kullanmalarını istemiştir. Öğrencilerin kullandıkları sözcük ve cümleler şöyledir:
Boyun sağlığımız için kafamızı ara sıra sağa sola çevirmeli ve yukarı aşağı hareket ettirmeliyiz.
Kafa

20

Günlerdir sınava çalışıyordu. Bu zor soruyu görünce kafası karıştı.

EK

Aylin

Bu soğuk havaların tadını çıkarmak için kayak merkezine akın edenler turizmi canlandırdı.
Soğuk

Sınıfta yaptığı soğuk espriler arkadaşlarının ondan uzaklaşmasına neden oldu.

N

Necip

Akşam çayımıza, yakın semtlerde oturan dostlarımız geldiler.

Merve

Bugüne kadar en yakın arkadaşım olarak bildiğim kişi meğer gerçek arkadaş değilmiş.

R
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Yakın

At arabasının altındaki sert yaylar araba sallandıkça gıcırdıyordu.
Sert
Murat

Ö

Bu sert odunları kırarak sobayı tutuşturmayı düşünüyordu.

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği örnekte öğretmenin isteği tam olarak verilmemiştir?
A) Aylin

B) Necip

C) Merve

Türkçe Soru Bankasıı
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Test

Sözcükte Anlam 2

03

6. ➠Somut anlamlı sözcükler beş duyu organından en az biriyle kavranabilen, soyut anlamlı sözcükler ise
duyu organlarımızla kavranamayan sözcüklerdir.
➠ İkileme, anlamı kuvvetlendirmek için aynı kelimenin tekrarı, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılmasıdır.
➠ Yansıma, doğada çıkan seslere benzer seslerle yapılan kelimelerdir.
Buna göre,
rine yakındır.

Tİ
R

I. “Başkalarının odasına paldır küldür girilmez.” cümlesinde ikilemeyi oluşturan sözcükler anlamca birbiII. “Hafta sonu el birliğiyle yaptığımız temizlik neticesinde ev pırıl pırıl olmuştu.” cümlesinde ikileme yan-

sıma sözcüklerle oluşturulmuştur.
III. “İnsanın düşüncesinin sınırı yoktur.” cümlesinde birden fazla soyut anlamlı kelime vardır.
IV. “Babasının okula geleceğini duyunca tutuştu tabi.” cümlesinde somut anlamlı bir sözcük anlam genişlemesiyle soyut anlamlı olmuştur.
cümlelerin hangilerinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

C) I ve III

D) II ve IV

N

7.

Ö

R

Dedesinin anılarını dinlemeyi çok seven Mehmet, bir akşam sohbetinde dedesinden eskiden tebrik kartı
gönderildiğini öğrenir. Tebrik kartının ne olduğunu çok merak ettiği için dedesine bunun ne olduğunu sorar.
Dedesi “Eskiden telefon, internet gibi yöntemler yaygın değilken bayram, doğum, mezuniyet gibi zamanlarda eş, dost, arkadaş, akraba gibi uzaktaki kişilere kutlama amaçlı gönderilen karttır tebrik kartı. Bu kartların
üzerinde manzara, ünlü, çiçek, hayvan resimleri olurdu genelde. Kartın iç kısımına da tebrik ifadelerini el
yazımızla yazardık. Bizim zamanımızda çok yaygın bir uygulamaydı.” der. Bu bilgiyle çok heyecanlanan
Mehmet gelecek hafta kutlanacak bayram için arkadaşına tebrik kartı göndermeye karar verir. Kırtasiyeden
yukarıdaki tebrik kartını alan Mehmet, kartın içine ne yazabileceğini düşünmeye başlar.
Mehmet, aldığı karta aşağıdakilerden hangisini yazarsa ikileme kullanmış olur?

A) Sevgili Murat,
Sağlık ve neşe dolu nice bayramlar diler, eş dost herkese selam ederim.
B) Sevgili Murat,
Ailenizle geçireceğiniz nice mutlu bayramlar dilerim.
C) Sevgili Murat,
Sevdiklerinizle güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
D) Sevgili Murat,
Bayramınızı kutlar, ailenize selamlar ederim.
Türkçe Soru Bankasıı
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B) III ve IV

EK

A) I ve II
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş
bir sözcük yoktur?

A) Ondan ne mektup ne de bir haber aldık.
B) Ülkeler, sağlıklı ve genç insanların omuzlarında yükselir.
C) Dertlerin bittiği, sıkıntıların tükendiği bir dünya
istiyorum.
D) Bu mutlu günde dost ve akrabalarınızın tamamı yanınızdayız.

A) Bembeyaz elbisesine yemek döktü.
B) Upuzun saçlarını her gün annesine ördürür.
C) Etkileyici bakışları aklımızda kalmış.
D) Sokakta güpegündüz böyle bir şey yaşanıyordu.

EK

Tİ
R

sözcükler eş anlamlıdır?

2. Manzaraya karşı çay içiyor, üşüyen ellerini ısıtmaya çalışıyordu. Manzara moralini   düzeltip
yüzüne neşe getirmişti.
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Bu parçada geçen aşağıdaki kelimelerden
hangisi eş sesli değildir?
A) Çay

Daha böylesini görmemiş deniz.
Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Henüz

B) Üstelik

C) Nitekim

D) Yani

D) El

Ö

R

N

C) Yüz

B) Neşe

5. Bir kayık yaptırdım yelkeni temiz.

3. 1. Öfkeyle kalkan, zararla oturur.

6. Soğuk sıcak demeden

2. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
3. Keskin sirke küpüne zarar verir.
4. Üzüm üzüme baka baka kararır.

Çalışınız kış ve yaz
Uğraşmazsan toprakla
Azın çoğu olamaz.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca
birbirine en yakındır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı şiirde bulunmamaktadır?

A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

A) Sıcak

B) Yaz

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

C) Az

D) Tembel

Türkçe Soru Bankasıı

Sözcükte Anlam 3

Test

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirme

01

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “keder” sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Burada günlerim yapayalnız geçiyor.
B) Güzel mi güzel bir bahçesi olmuştu.
C) Odasının dağınık hali onu rahatsız etmiyor.
D) Yağmura tutulunca sırılsıklam eve döndük.

A) Güneşli havalar beni mutlu ediyor.
B) Kadının üzüntüsü yüzünden okunuyordu.
C) Öğretmenimiz şiiri coşkuyla okudu.
D) Yalnızlığın kötü bir duygu olduğunu söylüyor.

EK

Tİ
R

yoktur?

8. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin
sesteşi yoktur?

yanlış verilmiştir?

Sözcük

Eş anlam

A)

endişe

kaygı

B) 		

yöntem

metot

C)

kalabalık

tenha

D) 		

olanak

imkân

Ö

R

N

A) Zaman kaybetmeden aşağıya in.
B) Otobüse hemen bin.
C) Elindeki taşı yere at.
D) Dersin bitince eve gel.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamı

9. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük
sesteş değildir?

A) Dayım, oğluna kır düğünü yapacak.
B) Ak koyunumuzun kara bir kuzusu oldu.
C) Hastaya kan bulmak için anons yapıldı.
D) Güz gelince yapraklar sarardı.

12. “Bu taş arabanın camını kırabilirdi.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdakilerden
hangisinde vardır?
A) Elinde büyük bir taş vardı.
B) Ocaktaki süt yine taştı.
C) Yalnız taştan duvar olmaz.
D) Senin bu kadar taş kalpli olduğunu bilmezdim.
Türkçe Soru Bankasıı
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1. Çoğumuz, elimize bir kalem geçirince küçük şekiller çizmeye başlarız. Şimdilerde psikologlar, kişilerin ruh

EK

Tİ
R

dünyalarına ayna tutmak amacıyla bu küçük şekillerden yararlanmaya başladılar.
ÜÇGEN: Öğrenmeye susamış, araştırıcı, tehlikelere atılmayı göze alan ve güçlü bir iradeye sahip biri sürekli
üçgen çizer. Bu kişi zor karar verir ama hiç kimse onu kararından döndüremez.
KÜP: İşte size pratik, gerçekçi biri. Güven altında olmaya büyük önem verir, mesleğinde ve ilişkilerinde sağlam temeller kurabilmek için canla başla çalışır. Küp çizen kişilerin hayal güçleri kuvvetlidir aynı zamanda
prensip sahibi olurlar.
YILDIZ: Altı köşeli yıldız çizen kişilerin insan doğasının erkek ve dişi
yanları arasında bir denge kurabildikleri anlaşılır. Meraklı, öğrenmeye açık, konuları derinlemesine inceleyen kişilerdir.
KALP: Aşırı derecede duygusal kişiler, akıllarına estikçe kalp
çizerler. Sadakat onlar için çok önemlidir. Her daim hislerinin
sesini dinleyerek hareket ederler.
ÇİÇEK: Daha çok kadınların çiçek resmi çizdiklerini söylenebilir. Hayatlarının en romantik dönemini yaşayanlar çiçek çizmeye meraklı
oluyorlar. Bu kişiler duyarlı ve dost canlısı olurlar.
KARE: Ciddiyeti, kararlılığı simgeler. Pratik
amaçlara yönelen ve özü sözü doğru kişiler kare çizerler. Hayatlarını güvence içinde
sürdürmeye çalışırlar.
KUŞ: Uçan bir kuş çizen kişilerin
hayal güçleri çok kuvvetlidir. Her
zaman büyük hayaller peşinde
koşmaya bayılırlar. Ayrıca seyahat etmeyi, macera yaşamayı da
severler.
DAİRE: Daire şekli sonsuzluğu, bütünlüğü, birliği ve
korumayı simgeler. Kalbi sevgi dolu olan esprili kişiler, daire çizmekten
hoşlanırlar. Genelde kendilerini ikinci planda tutarlar.
PARALEL ÇİZGİLER: Soğukkanlı ve acil durumlarda hemen harekete geçmeyi başaran kişilerdir. Ne istediklerini çok iyi bilirler. Eğer çizgiler diagonal çizilmişse, o kişinin lider olma eğiliminde olduğu söylenebilir.
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N

A) Duygusaldır – Yürek

B) Hayalcidir – Konut

C) Dürüsttür – Talih

D) Pratiktir – Cesaret

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Kişinin çizdiği nesneye bakılarak kişilik özelliği ve çizdiği resmin eş anlamlısı hangisidir?

2.

Ö

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var.
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Zaman su gibi akıyor.
Ne çabuk geçiyor yıllar,
Bu ağarmış saçlar,
Titreyen eller,
Yorgun gözler benim mi?
Ben miyim bu aynadaki adam,
Sonbaharını yaşayan,
Bu yaşlı adam ben miyim?

Yukarıda verilen şiirlerde altı çizili kelimelerin anlam özelliği hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zıt anlam

B) Eş anlam

C) Terim anlam
Türkçe Soru Bankasıı

D) Eş sesli

Test

Sözcükte Anlam 3

02

Tİ
R

3.

Çarpışan araba, eğlence parklarında, lunaparklarda düz bir zemin üzerinde kullanıcı kontrolü ile hareket eden elektrikli eğlence araçlarıdır. Güçlerini kendilerine ayrılan alanın üst bölümünü kaplayan, içinden
elektrik akımı geçen tel ızgaralardan alır ve her tur bitiminde denetmenin elektrik akımını kesmesiyle durur.
Çarpışan arabaların hareket ettiği pist genelde dikdörtgen ya da oval biçimde olur ve zemini metal kaplıdır.
Güçlü bir tampon arabanın çevresini sarar ve sürücüler tur süresince pistteki diğer araçlara çarpmaya çalışırlar. Aracın kontrolü genelde hızı vermeye ve kesmeye yarayan iki pedal ve yön değiştirmek için kullanılan
bir direksiyon ile yapılır.

A) taze – bayat
C) ham –olgun

EK

Çarpışan arabaların hareket edebilmeleri için gereken elektrik, zıt anlamlı sözcüklerin kullanımıyla oluşmaktadır. Aşağıdaki sözcüklerin hangileri birlikte kullanıldığında araçlar hareket edemez?
B) alçak – yüksek

D) sabah – öğle
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4. Türkçe öğretmeni sınıf etkinliğinde öğrencilere özgün, güçlü, beyaz ve hızlı sözcüklerini vermiş, öğrenciler-

Romanın yazarı, alışılagelmişin dışında orijinal konulara değinmiş.

Özgün
(Zıt anlamlısı)

Mehmet, şehirden uzak çiftliğinde sıradan bir hayat yaşıyordu.

N

Özgün
(Eş anlamlısı)

Tarık

Hızlı
(Eş anlamlısı)

Mehmet amca, yavaş adımlarla yolun karşısına geçti.

Hızlı
(Zıt anlamlısı)

Ö

R

Uyarı levhası olmasına rağmen bu yolda araçlar çok süratli gidiyor.

Necip

Kemâl

Beyaz
(Eş anlamlısı)

Uzun Ali’nin bahçesinde birbirinden güzel ak ve kül renginde güvercinleri vardı.

Beyaz
(Zıt anlamlısı)

Aralarından su sızmayan bu iki dost son günlerde nazara gelmiş, aralarına kara
kedi girmişti.

Cumartesi gününden sonra Marmara Bölgesi’nde kuvvetli fırtına bekleniyormuş.

Güçlü
(Eş anlamlısı)

Kahraman komutan, zayıf bir orduyla şanlı bir zafer kazanmıştı.

Güçlü
(Zıt anlamlısı)

Atilla

Buna göre, öğrencilerden hangisi kullandığı cümlelerin herhangi birinde yanlışlık yapmıştır?
A) Tarık

B) Kemâl

C) Necip

Türkçe Soru Bankasıı

D) Atilla

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

den bu kelimelerden birer tane seçip eş ve zıt anlamlılarını iki farklı cümlede kullanmalarını istemiştir.

Test

02

Sözcükte Anlam 3

5. Nazan, içinde zıt anlamlı sözcüklerin bulunduğu bir şiir okumak istemektedir.
Aşağıdaki şiirlerden hangisi Nazan’ın okuyacağı şiir olamaz?
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil
Rüzgarda uçuşan tüy bile
Benim kadar hafif değil

C)

D)

Bir an kayboldun gibi, yaşadım kıyameti
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti
Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma
Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından
Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan

EK

Geri gitsin alkışlar geri
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter
Söyledi söyleyenler demin
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin

N
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6. Sözcüklerde pekiştirme, sözcüklerin anlam derecelerinin değişik yöntemlerle artırılmasıdır. Pekiştirmeli sözcükler, cümle içinde farklı şekilde karşımıza çıkar. Sözcüğün ilk hecesine “p, r, s, m” pekiştirme harflerinden
birisi getirilerek, sözcüğün ilk hecesine “p, r, s, m” + “a, e” getirilerek,  ikilemelerle, mi soru edatı ile de pekiştirme yapılabilir.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

B)

Tİ
R

A)

Öğretmen, öğrencilerinden içinde “pekiştirme” olan cümleler söylemelerini istemiştir.

Ö

Hangi öğrencinin söylediği pekiştirme farklı yolla yapılmıştır?
A)

“Adam bembeyaz bir elbise giymişti.
Giydiği bu elbise ile dikkatleri üzerine
çekmiş toplantının gündemine
oturmuştu.”

B)

“Pazardan taptaze balık almış, akşam
ziyafet var düşüncesiyle koşar
adımlarla evin yolunu tutmuştu.”

C)

“Masmavi deniz insana huzur veriyor,
diyerek her hafta deniz kenarına gider
zamanının büyük kısmını maviliklere
bakarak geçirirdi.”

D)

“Güzel mi güzel bir gün geçirdik,
diyerek arkadaşına veda etti. Bir
sonraki buluşmayı iple çektiğini
söyledi.”

Türkçe Soru Bankasıı
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02

7.
“Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.”
Verilen cümlede altı çizili sözcükler arasında ............................ ilişkisi vardır.

Sözcükte anlam konusunu işleyen Derya Hanım, konuları anlattıktan sonra tahtaya yukarıdaki cümleyi ve
soruyu yazmıştır.

Tİ
R

Bıraktığı boşluğu örnek verilerek doldurulmasını isteyen Derya Hanım’a öğrenciler hangi cevabı verirse
boşluk doğru bir şekilde dolmuş olur?

8.

K
I.
II.
III.
IV.

EK

A) Aşağı yukarı yirmi yıldır bu mahallede oturduğunu söyleyen Ahmet amca, buraların çok değiştiğini söylüyordu. (Zıt anlam)
B) Yaptığı haksızlığı ve arkadaşının kalbini kırdığını çabuk anlayan Mehmet, özür dilemenin bir yolunu bulacağını söylüyordu. (Mecaz anlam)
C) Divan edebiyatını anlatırken şairlerin aruz ölçüsünü  büyük bir ustalıkla kullandığını öğreniyor ve divan
şairlerine  içten içe hayranlık duyuyordu. (Terim anlam)
D) Aldığı bu mutlu haberle etekleri zil çalıyor heyecandan bir dışarı çıkıyor bir içeri giriyordu. (Deyim anlam)

L

M

N

O

Ö

P
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I. Doktor, ciğerlerimi dinlerken derin derin soluk almamı istedi. (Eş anlamlısı)
II. Toplum içerisinde çirkin davranışlar sergilersen değerini düşürürsün. (Zıt anlamlısı)
III. Balık tüketicileri, bu yıl balığın azlığından ve pahalı olmasından dert yanıyor. (Zıt anlamlısı)

N

IV. Vakit oldukça geç olmuş, bu saatte otobüs bulabilir miyiz acaba? (Eş anlamlısı)

E
İ
A
E

R

A)

B)

E
E
T
A

C)

E
A
T
F

D)

E
A
İ
N

Ö

9. Emre, bilgisayarının şifresini unutmuştur. Dört harften oluşan şifreyi hatırlayabilmek için aşağıdaki bilgileri
hatırlatıcı olarak bir kenara not etmiştir.
I. “Çamlıhemşin dereleri telaş içerisinde Karadeniz’e akar.” cümlesindeki eş sesli olan kelimenin ilk harfi

II. “Matematik öğretmeni, ona taktığı için yıl sonu not ortalaması düşük geldi.” cümlesinde mecaz anlamda

kullanılan kelimenin ilk harfi

III. “Soruyu doğru çözdü.” cümlesindeki “doğru” kelimesinin zıt anlamlısının beşinci harfi

IV. “Çakıl taşlarının arasından sızan suyun şırıltısı içimizi rahatlatıyordu.” cümlesinde yansıma olan sözcü-

ğün beşinci harfi
Buna göre Emre’nin bilgisayarının şifresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ATIL

B) ATIK

C) KATI
Türkçe Soru Bankasıı

D) ATIN

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Bulmacanın satırlarına numaralanmış cümleledeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde verilen özellikleri yazıldığında “N” sütunu hangi harflerden oluşur?

04
1. – ağaç
– gürgen
– bitki

S ö zcük t e A n la m 4
4. Voleybol oynamayı çok severim.

– varlık
– canlı

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili sözcüğün genel anlamlısını kullanmıştır?

Yukarıdaki sözcükler, hangi seçenekte genelden özele doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A)

A) canlı – varlık – bitki – gürgen – ağaç
B) varlık – canlı – bitki – ağaç – gürgen
C) bitki – varlık – canlı – gürgen – ağaç
D) varlık – bitki – canlı – ağaç – gürgen

B)

Tİ
R

Bence herkes bir sanatla uğraşmalıdır.

Herkes kendisinin sporda çok başarılı
olduğunu düşünüyor.

C)

O şiirin sözleri beni çok etkiledi.

D)

28

EK

Bu sahnede güzel bir oyun vardı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bildiren bir sözcük kullanılmıştır?

1			
otluyordu.

2

3

4

Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi nicelik belirtmektedir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Ö

R

N

A) Meydanda elli altmış kişi vardı.
B) Yaşlı bir adam, arabaya doğru yürüyor.
C) Otobüs, üç saatte Bolu’ya ulaştı.
D) Binanın üçüncü katında yangın çıkmış.

5. Yemyeşil bir merada, siyah, semiz üç inek

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden
özele sözcük sıralaması vardır?

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicelik belirtir?

A) Uzun bir iple yanımıza geldi.
B) Kapıyı sessizce açıp dışarı çıktı.
C) Annesine çiçekli bir elbise aldı.
D) Zor soruları çok kolay çözdü.
Türkçe Soru Bankasıı

A) Burada birçok ağaç bulunur, özellikle de çınar yetişir.
B) Her yaz buraya leylekler ve kırlangıçlar gelir.
C) En güzel yıllarımı bu sahil kasabasında geçirdim.
D) Mete, herkesle çok iyi anlaşan, hoşgörülü bir
insandır.

Sözcükte Anlam 4

Test

7. Aşağıdakilerin hangisinde nitel ve nicel söz-

01

10. “İnce” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel anlamlı kullanılmıştır?

A) Ağacın uzun dallarını testereyle kestiler.
B) Derin bir kuyudan bir kova ferahlatıcı su çektiler.
C) Beyaz iple çuvalın ağzını bağladı.
D) Küçük eve yarın amcamlar taşınıyor.

A) Üzerine ince bir tişört giydi ve dışarı çıktı.
B) İnce davranışlarıyla herkesin sevgisini kazandı.
C) Bahçenin etrafını ince tellerle çevirdiler.
D) İnce bir çubukla kuma şekiller çizliyor.

Tİ
R

cükler birlikte kullanılmıştır?

11.

EK

SÖZCÜK KUTUSU

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “televizyon”
sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

• insan
• Mete

Sözcük kutusunda yer alan sözcüklerin genelden özele sıralanışı hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

A) erkek – insan – canlı – varlık – Mete
B) varlık – canlı – insan – erkek – Mete
C) canlı – varlık – insan – Mete – erkek
D) Mete – erkek – canlı – varlık – insan

Ö

R

N

A) Televizyon, günümüz insanı için önemli bir
iletişim aracıdır.
B) İnsanlar televizyona çok zaman ayırdıklarından kendilerine zaman ayıramıyorlar.
C) Artık televizyonun olmadığı bir ev kalmadı bu
devirde.
D) Babam evdeki televizyonun değiştirilmesi
gerektiğini söyledi.

• erkek
• varlık
• canlı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden
özele doğru bir anlatım vardır?

A) Buğday, ülkemizde en çok yetişen tahıl ürünüdür.
B) Bu eski evi yıkıp yerine yenisini yapacaklar.
C) Bu filmdeki olaylar gerçek hayattan alınmıştır.
D) Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehri Samsun’dur.

12. “ağaç – bitki – varlık – meşe” sözcükleri özelden genele sıralandığında doğru sıralama
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) meşe – ağaç – bitki – varlık
B) meşe – bitki – ağaç – varlık
C) ağaç – meşe – bitki – varlık
D) ağaç – bitki – meşe – varlık

Türkçe Soru Bankasıı
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1.

Yukarıdaki görselde düz bir çubuğun iki ucunda ağırlıklar vardır. Bir uçtaki tek bir taş ile diğer uçtaki dört
adet taş, niceliksel olarak farklı olmasına rağmen niteliksel olarak aynıdır. Bu nedenle çubuk dengededir.
Nicelik; azalıp çoğalabilen, sayılabilen veya ölçülebilen bir şeyin durununa verilen addır. Nitelik ise bir şeyin
iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin vb. oluşudur.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi nicelik bildirir?

EK

A) Arkadaşım ve ailesi, Ankara’nın merkezinden görülebilen yüksek bir binada oturuyorlar.
B) Selma, mezuniyet için çok özenmiş, herkesin çok beğendiği güzel bir elbise giymişti.
C) Süleyman’ın kedileri, bir o yana bir bu yana koşup dururken çok sevimli görünüyordu.
D) Babamın salona aldığı yeni ahşap masa, ışıkta parlıyor, kalitesini belli ediyordu.
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N
Varlık

canlı

bitki

ayva

blok

R
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2.

meyve

daire

ülke

Site

şehir

apartman

ilçe

Varlık

mahalle

canlı

hayvan

sokak

oda

kangal

köpek

Ö

Türkçe öğretmeni, cep telefonu için ekran desenli şifre koymuştur. Öğrencilerinden şifreyi çözmeleri için
aşağıdaki ip ucunu vermiş ve şunu söylemiştir: Şifre genelden özele gidilen sözcüklerin doğru sıralanmasıyla çözülecektir.

Uyarıyı dikkate alan öğrenciler, hangi sıralamayı izlerse telefonun şifresini çözmüş olur?
A)

B)

C)

Türkçe Soru Bankasıı

D)

Test

Sözcükte Anlam 4
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3.
Aynı sözcüğün tekrarıyla
oluşturulur.
Örnek: Sen şurada uslu
uslu otur ben birazdan
gelirim.

İKİLEME

Tİ
R

Biri anlamlı biri anlamsız
sözcüğün bir arada olmasıyla
oluşturulur.
Örnek: Tavan arasında eski
püskü ne varsa eksiciye
verdim.

Eş anlamlı sözcüklerle
oluşturulur.
Örnek: Büyük bir merakla
girdiğimiz konaktan ses
seda çıkmıyordu.

Yansıma sözcüklerin
tekrarıyla oluşturulur.
Örnek: Hepimizin yanında
fısır fısır konuşmalarından
rahatsız oldum.

EK

Yukarıdaki görselde ikilemelerin bazı oluşum şekilleri ve cümle içerisindeki kullanımları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan ikilemeler yay ayraç içinde verilen özelliğe uygun
kullanılmamıştır?

4.

N

A) Öküz arabası üzerindeki ağırlıkların da etkisiyle gıcır gıcır yol alıyordu. (Yakın anlamlı sözcüklerle)
B) Eğri büğrü çizilen bir çizgiyi düzeltmek zor olur. (Biri anlamlı biri anlamsız sözcüğün bir arada kullanılmasıyla)
C) Eskimiş yalının temelinden takır tukur sesler geliyordu. (Yansıma sözcüklerle)
D) Yıllardır görmediğimiz Mehmet, güçlü kuvvetli bir delikanlı olarak karşımıza çıkmıştı. (Eş anlamlı sözcüklerle)
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R

Zeynep

Ö

Kedilerdeki dört ayak üzerine düşme davranışına, “Kedi doğrulma refleksi” adı verilir. Yani kedilerin
dört ayak üzerine düşmesi, bir yetenek değil, reflekstir.
Emre

ABD’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan kedi, sosyal
medyada yoğun ilgi gördü.

Elif

Şehirlerde sokak aralarında yaşamayan kediler, hem doğal ortamlarında yaşamış olur hem de kendi
avını yakalayıp daha sağlıklı beslenir.
Yunus

Yukarıda kedi ile ilgili konuşan öğrencilerden hangisi “kedi” sözcüğünü genel - özel anlamı yönüyle
diğerlerinden farklı kullanmıştır?
A) Zeynep

B) Elif

C) Ercan
Türkçe Soru Bankasıı

D) Yunus
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Kedi; kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, çevik ve kuvvetli, evcil küçük bir hayvandır.
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büyük
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a
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EK
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dim
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yakın

if

Ak

N

Yukarıdaki sınıfta kırmızı ve yeşil masalarda oturan öğrenciler verilmiştir. Tahtada yazılı olan sözcüklerden
bir tanesini, kırmızı masadaki öğrenciler “nitel”; yeşil masada oturan öğrenciler “nicel” anlamıyla birer cümle
içinde şu şekilde kullanmıştır.

Kerim : Yüksek tepeler, köyümüzün etrafını çeviriyor.
Akif

: Büyük insanlara baktığınızda onların alçak gönüllü olduklarını görürsünüz.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

Nedim : Herkesin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.

Nazım : Bu çevrenin en güzel yalısı onlara aitti.

Zülal

: Arkadaşımın babası, triko işinden güzel para kazandı.

Kübra : İkiz kardeşler, birbirine yakın oturmak istemiyordu.

Ö

Şeyma : Kardeşimin gözleri tıpkı babamınki gibi çok güzeldir.
Beyza : İki kardeşten yaşça büyük olan, derslerinde daha başarılı.

Buna göre öğrencilerden hangileri yanlış örnek vermiştir?
A) Nazım – Zülal

B) Kübra – Beyza

C) Kerim – Şeyma

D) Akif – Şeyma

Türkçe Soru Bankasıı
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6.
İnsan bazen ailesine
açamadığı dertlerini
paylaşmak için yakın
bir dost arar.

İklim ile toprağın verimliliği
ve ürün çeşitliliğinin
fazlalığı arasında yakın bir
bağ vardır.

Tİ
R

Mehmet, anlatılanları can
kulağıyla dinlemek için
kürsüye en yakın olan yere
oturdu.

Önceleri çok uzak
dediğimiz mesafeler,
gönümüzde uçak ve
haberleşme aletleri
sayesinde yakın oldu.

EK

“Yakın” sözcüğünün numaralanmış cümlelerdeki anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I

II

III

IV

A)

Nicel

Nicel

Nitel

Nitel

B)

Nitel

Nicel

Nitel

Nicel

C)

Nicel

Nitel

Nitel

Nicel

D)

Nicel

Nitel

Nicel

Nitel
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Yani kısaca ortak nitelikleri olan varlıkların birini anlatan sözcüklerdir. Özel anlamlı sözcükler sadece bir
varlığı anlatırlar.
Söylenişte tekil olmasına rağmen aynı türdeki bütün varlıkları anlatan kelimelere “genel anlamlı kelimeler”
denir. Kısaca o kelime söylendiği vakit anlam olarak aynı türdeki tüm varlıkları ifade eder.

R

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerin hangisinde farklı bir sıralama yapılmıştır?

Ö

A)

C)

ODA

B)

AVNİ

DAİRE

YAZAR

APARTMAN

İNSAN

SİTE

VARLIK

GEBZE

CANLI

KOCAELİ

D)

HAYVAN

ASYA

KÖPEK

DÜNYA

KANGAL

Türkçe Soru Bankasıı

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

N

7. Varlık ve nesnelerden bir tanesini karşılayan, kapsamı dar olan sözcüklere “özel anlamlı sözcükler” denir.

05

S ö zcük t e A n la m 5

1. “Yol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Yola sabah devam edelim.
B) İşleri yoluna koyup İstanbul’a öyle gideceğim.
C) Şehirdeki işlerimizi bitirmek için yarın sabah
yola çıkalım.
D) Nerede kaldın, gözüm yollarda kaldı.

A) Senin kardeşin, yine sabrımı taşırdı.
B) Adam, öfkesinden küplere bindi.
C) Garibim, gelene gidene el açıyordu.
D) Çizdiği karakalem resimleri çok satıyormuş.

Tİ
R

de deyim içinde kullanılmamıştır?

5. Babamın askerlik anılarını dinlerken adeta kulak

deyim içinde kullanılmıştır?

A) Hassas elleri için özel bir krem kullanıyor.
B) Sonunda babam el attı da iş tamamlandı.
C) Elimdeki her şeyi bu iş için harcadım.
D) Tokalaşmak üzere elini uzattı fakat karşılık
alamadı.

Bu cümlede “kulak kesilmek” deyiminin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önem vermemek
B) Dikkatlice dinlemek
C) Anlamaya çalışmak
D) Duymaya çalışmak

R

N
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kesilirdik.

EK

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü

Ö

6. Ben sana mecburum bilemezsin

3. Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, laf
boğazıma tıkandı kaldı.

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin

Bu cümleyi dile getiren bir kişinin içinde bulunduğu durum için aşağıdaki deyimlerden
hangisi kullanılabilir?

Aşağıdakilerden hangisi dörtlükte geçen altı
çizili deyimle yakın anlamlıdır?

A) Dili varmamak
B) Dili uzamak
C) Dili sürçmek
D) Dilinden anlamak

A) Aklından çıkarmamak
B) Aklına koymak
C) Aklından geçirmek
D) Aklına düşmek
Türkçe Soru Bankasıı
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Test

7. Aşağıdakilerin hangisinde deyim kullanılmış-

01

10. Aşağıdakilerden hangisi “Huylu huyundan vazgeçmez.” atasözüyle aynı anlamdadır?

A) Şimdi gençliğimi mumla arıyorum.
B) Uçak, Ankara’ya inmiştir sanırım.
C) Ne zaman gelsek onu bulamıyoruz.
D) Uyandığımda hiçbir şey değişmemişti.

A) İyilik eden iyilik bulur.
B) Ne ekersen onu biçersin.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Tİ
R

tır?

8.

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yan-

Ecrin

Bu cümle boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen kişinin
“cömert” olduğu anlaşılır?
A) eli ağır

Deyim

Anlamı

A)

Etekleri tutuşmak

Telaşlanmak

B)

Cana yakın

Sevimli

C)

Eli açık

Cimri

D)

Burun kıvırmak

Beğenmemek

B) eli maşalı

D) eli açık

Ö

R

N

C) eli boş

lış verilmiştir?

EK
Sıra arkadaşım Ahmet,
...................... bir insandır.
Bunu herkes bilir.

12. 1. Sevinmek
2. Üzülmek
3. Çok korkmak
4. Susamak

ma” ile ilgilidir?

Numaralanmış ifadelerden hangisi aşağıdaki
deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir?

A) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) İnsanlar yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
D) El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

A) Yüreği ağzına gelmek
B) Dili damağına yapışmak
C) Ağzı kulaklarına varmak
D) İğne ile kuyu kazmak

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “yardımlaş-

Türkçe Soru Bankasıı
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1.

Eğimli arazilerde araçların güvenli olarak geçişlerini sağlamak amacıyla sağa ve sola kıvrılarak oluşturulan
yolun  dolambaçlı kısımlarına viraj denir. Bu yolların en büyük tehlikesi yüksek hız kullanımında kazaya davetiye çıkarmasıdır. Kimi yollar viraj olmadan yapılamayacak kadar eğimli olduğundan varış süresini uzatsa
bile buna  başvurulur. Dünya üzerinde çok fazla virajın kullanıldığı pek çok yol vardır.

Biz, onunla aynı yolun yolcusuyuz.
Yolda giderken ona rastladım.
Bu isteklerle bir arpa boyu yol gidemeyiz.
Odanın ışığı yanıyor, her şey yolunda görünüyordu.
Sana bu yoldan ilerlemeliyiz, demiştim.
Herkes burda kendine bir yol tutturmuş.
Beni yarı yolda bıraktığına inanamıyorum.
Bu kararla dönüşü olmayan bir yola girdi.

N
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•
•
•
•
•
•
•
•

EK

Yukarıdaki görsel, virajın fazlaca kullanıldığı bir yola aittir. Araç kullanıcısının her virajı dönmek için yol
ile ilgili bir deyime ihtiyacı vardır.

Yukarıdaki cümlelerden deyim içeren her cümle bir viraj döndürür. Buna göre kaç viraj dönülebilir?
B) 4

R
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A) 2

C) 6

D) 8

2. Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşıla-

Ö

yan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir.
I. KÜPLERE BİNMEK

III. BURNUNDAN SOLUMAK

II. BURNUNUN DİKİNE GİTMEK

IV. KAN BEYNİNE SIÇRAMAK

Yukarıda farklı renklerle verilen deyimlerden hangisi farklı bir anlamı ifade etmektedir?
A) Sarı

B) Mavi

C) Yeşil

D) Kırmızı
Türkçe Soru Bankasıı
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3. Şehrin kenarındaki parkta banklar bomboştu. Sabahın sakinliğini fırsat bilen ihtiyar, gelip kuruldu banka. Es-

Tİ
R

kiden beri bu saatlerde burada dinlenirdi. Karısı oturur oturmaz geliverdi aklına. Orada oturup çocuklardan,
oradan buradan konuştukları günler geride kalmıştı. Artık buraya tek başına gelip eski günleri hatırlıyor, içine
çöken hüzünle başa çıkmaya çalışıyor, cebindeki mendille gözlerinin yağmurunu siliyordu. Kuş sesleri hep
iyi gelirdi. “ Hah, bak yine geldi sesleri.“ derken bir çocuğun sesini duydu. Karşısına aniden dökülen çöpün
sesi onu ürkütmüş olmalıydı. Hemen annesinin eline sarıldı. Annesi başını kaldırıp yukarıya baktı. Parka
komşu olan bir apartmandan atılmış olmalıydı bu. Yüzünün en sert ifadesini takınarak bağırdı camdaki kadına. Ayıp ayıp, dedi sesinin en yüksek tonuyla, kocaman insanlar olmuşsunuz hala sokağa çöp atıyorsunuz.
Başını sağa sola sallayarak devam etti çocuğun annesi yoluna. Yaşlı adamın gözü ileride birbiriyle oynayan
kedilere takıldı. Bastonuna dayanarak oturduğu yerden kalktı ve parkın çıkışına doğru yol aldı.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisinin kullanılmış olduğu söylenemez?
B)

C)

D)

EK

A)

4.
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Sucuklu pizza dilimi:
Domatesli pizza dilimi:
Mantarlı pizza dilimi:
Biberli pizza dilimi:

Foyası meydana çıkmak
Ne oldum delisi olmak
Dağdan gelip evdekini kovmak
Ayaklarına kara sular inmek

Ö

Melike, yukarıda verilen kurala uygun olmayan deyimin bulunduğu pizza dilimini yemek istemektedir.
Buna göre Melike, hangi pizza dilimini yer?
A) Sucuklu pizza dilimi

B) Domatesli pizza dilimi

C) Mantarlı  pizza dilimi

D) Biberli pizza dilimi
Türkçe Soru Bankasıı
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Yandaki pizzanın her bir dilimine ayrı bir deyim yazılacaktır:

R

N

Deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Deyimleri oluşturan
sözcüklerin yerleri değiştirilemez, aynı anlama dahi gelse
yerlerine başka bir kelime kullanılamaz.

Test
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5. Türkçe Öğretmeni Ziya Bey, içinde “göz” sözcüğü geçen deyimlerden dördünü tahtada açıklamaya çalışmıştır.

Belirtilen istekleri içtenlikle
yapmayı kabul etmek.

Öfke ile, sonunu düşünmeden
ağzına gelen bütün ağır
sözleri söylemek.

Tİ
R

Deyimlerin
Açıklamaları
Başa gelecek bir belayı
savmak veya önlemek
için yapılan bağış, özveri.

?

...........................................................

Bu bilgilere göre Ziya Bey, tahtaya aşağıdakilerin hangisinin açıklamasını yazmamıştır?
A) Başımın gözümün sadakası

EK

B) Ağzını açıp gözünü yummak

C) Alıcı gözüyle bakmak

R
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6.

N
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D) Başım gözüm üstüne

Yukarıdaki bulmacada bulunan anlamlı sözcükler birleştirildiğinde bir atasözü ortaya çıkmaktadır.
Buna göre bu atasözünün ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse bir işte başarı kazanamaz.
B) Herkesin bildiği gerçekler hiçbir zaman inkar edilemez.
C) Bir iş yapılacaksa zamanı geçmeden yapılmalıdır.
D) Çalışan bir kişi gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
Türkçe Soru Bankasıı
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7.

D/Y

Atasözleri ve Deyimlerin Özellikleri
İkisinin de söyleyeni belli değildir.

2.

Deyimler genelde mecaz, atasözleri gerçek anlamlıdır.

3.

Deyimler kişiye ve zamana göre çekimlenebilir farklı kişi ve zamana göre
atasözleri çekimlenemez.

4.

Atasözlerinde öğüt verilir, deyimlerde bir durum ifade edilir.

5.

Deyimler yargı bildirir, atasözleri yargı bildirmez.

6.

Her ikisi de kalıplaşmıştır. Bu yüzden sözcüklerinin yerleri değiştirilemez.

Tİ
R

1.

D
Y
D
D
Y

Y

C)

D

D)

Y

Y

Y

D

D

D

D

Y

Y

Y

D

D

D

D

Y

D
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8. Aşağıda kartın arka yüzünde bir deyimin açıklaması verilmiştir. Açıklaması verilen deyim, kartın ön yüzüne

Ö

yazılacaktır.

?

Kartın ön yüzü

Bir kimseyi, olayı veya şeyi orada olmayan
nitelikleri varsayarak, önemini, değerini
gereğinden fazla abartmak.
Kartın arka yüzü

Buna göre kartın ön yüzüne aşağıdaki deyimlerden hangisi yazılmalıdır?
A) Gözü kesmemek			

B) Pireyi deve yapmak

C) İnce eleyip sık dokumak

D) Gözünde büyütmek
Türkçe Soru Bankasıı
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A)

EK

Yukarıda verilen tabloda doğru olan bilgilerin karşısında “D”, yanlış olanların karşısına “Y” konulduğunda tablonun son hâli aşağıdakilerden hangisi olur

DENEME - 01
1.

“Bakmak” sözcüğünü defterinize farklı anlamlarda kullanarak yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.

Tİ
R

Ayşe Öğretmen, öğrencilerine bir sözcüğün birden fazla anlamda kullanılacağını buna da sözcükte çok
anlamlılık denildiğini anlatmıştır.
Ayşe Öğretmen, tahtaya ‘’bakmak’’ sözcüğünü yazarak öğrencilerinden farklı anlamlarda cümlelerde kullanarak deftere yazmalarını istemiştir.
Ali’nin defterinde şunlar yazmaktadır:

Arabanın anahtarını bulmak için bakmadığımız yer kalmadı.
Annem yemeğin tadına bakmamı isteyince ben de bir kaşıkla yemekten tattım.
Herkes kendi işine bakarsa sorunlar da çözülmeye başlar.
Ona gözü gibi bakar, tırnağına zarar gelmesin isterdi.
Doktor hastalarına tek tek bakıyor daha sonra reçetelerini yazıyordu

A) 2

C) 4

D) 5

R

2.

B) 3

N

40

EK

Buna göre Ali, “bakmak” sözcüğünü kaç farklı anlamda kullanmıştır?

Ö

Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.
“Gençlerimiz, aydınlık geleceğin teminatıdır.” cümlesindeki altı çizili sözcükte olduğu gibi mecaz anlam
taşıyan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.
Buna göre,

I. Sevgi gösterilmeden yetiştirilen çocuklar ileride zorba olur.

II. Bir kalbe girebilmenin yolu sözler değil davranışlardır.

III. Temiz yürekli adam, mecliste konuşunca herkes sustu.

IV. Bazı fikirler vardır, yeni fikirlerin filizlenmesini sağlar.

cümlelerindeki altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) I. ve IV.

B) I. ve II.

C) II. ve III.

D) III. ve IV.
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Sürmek
1. Yönetip yürütmek, sevk etmek.
2. Devam etmek.
3. Önüne katıp götürmek.
4. Uzatmak, ileri doğru itmek.
5. Dokundurmak, değdirmek.
6. Oturduğu, bulunduğu yerden, ülkeden ceza olarak başka bir yer veya ülkeye göndermek.
7. Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak, dökmek, serpmek.
8. Ticari bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak.
9. Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak.
10. Herhangi bir durum içinde bulunmak.
11. Pulluk veya sabanla toprağı işlemek.

Tİ
R

3.

Yukarıda ‘’sürmek’’ sözcüğünün TDK Güncel Sözlük’ teki anlamlarına yer verilmiştir.

Buna göre “sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen anlamlarının dışında kullanılmıştır?
B)

Yenilenmesine karar
verilen Meclis’in yetkileri,
yeni Meclis’in seçilmesine
kadar sürer.

Öküzünün biri ölünce
tarlasını süremedi.

Melek Hoca
8/A Ders
Programı
Pazartesi

D)

Her odanın ziyareti bir
saat sürmüştü.

N

4.

C)

EK

A)

Salı

1.ders

2.ders

4.ders

5.ders

Türkçe

Türkçe

Türkçe

R

Çarşamba

Perşembe

3.ders

Satılamayan ne kadar
bayat, bozuk mal varsa
pansiyonerlere sürerler.

Türkçe

Türkçe

Cuma

Türkçe

Türkçe öğretmeni Melek Hanım, 8/A sınıfına hafta içi beş farklı konu işlemiştir:

Ö

• Somut ve soyut anlamlı sözcükleri aynı gün, zıt anlamlı sözcükleri ise sonraki gün işlemiştir.
• Yansıma sözcükleri hafta içinin ilk iki günü işlememiştir.
• Nitel anlamlı sözcüklerle nicel anlamlı sözcükleri peş peşe olan günlerde işlemiştir.

Buna göre, Melek Hanım cuma günü nicel anlamlı sözcükleri işlemişse seçeneklerden hangisini		
perşembe günü işlediği konuya örnek bir cümle olabilir?

A) Sınıftaki öğrencilerin sayısı fazla olduğu için okul müdürü sınıfı ikiye böldü.
B) Askerler, koğuştaki Hasan’ın horultusu yüzünden uyku sorunu çekiyorlardı.
C) Suyun şırıltısı insanın ruhuna dinginlik ve huzur veriyordu.
D) Sıcak bir tebessümle ortamı yumuşatarak konuşmasına devam etti.
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5. Aşağıdaki kareli alanda her harf bir kare yer kaplayacak şekilde bazı terimler verilmiştir.
h

i

y

e

A

k

ı

l

i

s

a

f

i

r

Y

o

z

g

a

t

b

e

s

i

n

k

o

l

a

y

f

e

r

t

EK

Z
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d

Tİ
R

m

e

Verilen terimlerin eş anlamlıları, z doğrusuna göre simetriği olan karelere her harf bir kare yer kaplayacak
biçimde yazılacaktır. Eş anlamlısı olmayan terimlerin ise simetriği olan karelere herhangi bir terim yazılmayacaktır.
Buna göre, yeni yazılan terimler toplam kaç birim kare yer kaplar?
B) 28

C) 30

R

N

A) 26

B

saçma

F

cubur

C

abur

G

püften

D

eften

H

sapan

Ö

6.

D) 33

Yukarıdaki sözcüklerle dilimizde kullanılan üç ikileme oluşturunuz.
Bu ikilemelerin anlamlarını aşağıdaki bölümlerden seçiniz.
★

İşe yaramayan, boş.

●

Baştan savma yapılmış, dayanıksız, derme çatma, çürük, değersiz.

▲

Akla mantığa uymayan, düşünülmeden söylenen

“Abuk sabuk” ikilemesinin en yakın anlamını elde etmek için hangi harfler ve simgeler seçilmelidir?
A) B – H; ●			

B) D – G; ●

C) C – F; ★			

D) B – H;  ▲
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7. Terim anlamlı sözcüklerden bazıları birden çok bilim, sanat, spor dalına ait olabilir. Örneğin ‘’kat’’ sözcüğü
hem edebiyat hem matematik alanlarında kullanılmaktadır.
Bu duruma örnek olabilecek bazı terim anlamlı sözcükler aşağıda belirtilmiştir.
• doğru
• köprü
• kök

Tİ
R

• perde

Bu sözcükler aşağıda bölgeleri belirtilmiş ortak bölgelere uygun gelecek şekilde yazılacaktır.

Matematik

Türkçe
Biyoloji

4

2

3

EK

1

Tıp

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

R

N

A) “kök” sözcüğü 3 numaralı bölüme yazılabilir.
B) “doğru” sözcüğü 4 numaralı bölüme yazılabilir.
C) “köprü” sözcüğü 2 numaralı yere yazılabilir.
D) “perde” sözcüğü 1 numaralı yere yazılabilir.

8. Akrostiş şiir, şiirdeki dizelerin ilk harflerinin alt alta yazılmasıyla oluşturulan anlamlı kelimelere denir.
Bazı şairler, bu şiir türünü kullanarak etkili bir anlatıma ulaşmışlardır. Özellikle bu şiir türüyle tanınan Sezai
Karakoç, edebiyatımızda en güzel örnekleri vermiştir.

Ö

Aşağıdaki akrostişi yapılan sözcüklerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ümidini kaybeden			
Mazisini unutan
İnsanı sevmeyen
Tarihe karışır.

B) Koyu karanlık bir gecede
Oturuyorum pencerenin kenarında
Kokusu geliyor lalelerin
Uzaklara dalıyorum.

C) Aklı hür, vicdanı hür
Karanlıkları aydınlık
Işıldatır etrafını
Lakin tersi karartır etrafı

D) Kuru sözler avutmaz beni
Unuturum sandım seni
Rahat bırakmadı hayalin
Uykularımı kaçırdı.
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Çocuk dizinin
üstünde emekliyordu.

Kır havası
hepimize nefes aldırdı.

Tİ
R

9. Cümleler:

Bazı insanlar
hayatta hızla yükselip
hızla düşer.

Dik bir yoldan arabamızla
tepeye çıktık.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin anlamı aşağıda verilmiştir.
Sözlük Anlamı:

• Şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır.

EK

• Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer.

• Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya.

• Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisinin sözlük anlamı verilmiştir?
A) Kır

B) Dik

C) Diz

D) Düş

N
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10. Berna, Bolu’da yaşamaktadır, yaz tatilini geçirmek amacıyla Rize’ye dedesi ve ninesinin yanına gidecektir.

R

Berna, Bolu’dan çıkıp sahil boyunca hem gezip hem de bazı yerlerde mola vermiştir. Mola verdiği yerlerde
yemek yemiş, orayı gezmiş ve bir gün orada kalmıştır. Bu yerlerle ilgili izlenimlerini günlük defterine not
etmiştir. Berna’nın en beğendiği yerler somut anlamlı olan sözcüklerdir.
ku

Ö

Kor

kum

gı

say

Buna göre Berna’nın en beğendiği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zonguldak-Sinop-Giresun
B) Kastamonu-Ordu-Trabzon
C) Kastamonu-Samsun-Giresun
D) Zonguldak-Sinop-Ordu

a

hav

akıl

uk

soğ
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11.
Pekiştirme, sözcüğün anlamını
daha da etkili hale getirmek
için ilk hecesindeki ünlü harften
sonra m, p, r, s harflerinden
birinin getirilmesiyle yapılır.
Örneğin, yemyeşil çayırda
inekler otlanıyordu.

Tİ
R

Yansıma sözcük, doğadaki
seslerin taklit edilmesiyle
oluşturulan sözcüklerdir.
Örneğin, askerler rap rap
ayak sesleriyle alanı geçtiler.

İkileme, anlama güç katmak için
art arda tekrarlanan sözcüklerin
oluşturduğu söz öbekleridir.
Örneğin, ılık ılık esen rüzgara
kendimi bıraktım.

Seçeneklerin hangisinde yukarıdakilerin herhangi birinin örneği yoktur?

EK

A) Yüreği simsiyah olanın, çevresini aydınlatması beklenemez.
B) Üst kattan gelen büyük bir sesle irkildi.
C) Ormanların kralı kükreyince bütün hayvanlar sağa sola kaçıştı.
D) Ben de bu konuda az çok bir bilgiye sahibim.

N

12.

Kamil

Hayri

45

Akın

Ö

R

Bir çizgi filmde yer alan üç karakter şöyle tanıtılmıştır:
Akın: En küçük erkek karakterdir. Mert’in kardeşidir. Akıllıdır ve sorunlara o çözüm bulur. Bir de köpeği vardır. Köpeğinin adı Yumak’tır. Fakat apartmanda yaşadığı için köpeğini Basri Amca’ya emanet eder.
Kamil: Ailesi mahalledeki tek bakkalın sahibidir. Orada ailesine yardım eder. Hayri’yle sürekli didişir ama
aslında onun en iyi arkadaşıdır. Bir bölümde ailesine ait olan bakkalı kapanmaktan kurtarmak için filmdeki
tüm çocuklar çalışmıştır.
Hayri: Erkeklerin en oburu. Sık sık canı yemek ister ve bu tüm olayları etkiler. Rafadan Tayfa ismi onun
fikridir. Bazı şeyleri abartır.
Buna göre filmdeki karakterlere en uygun deyimler hangi seçenekte bir arada ve doğru bir şekilde
verilmiştir?
AKIN

KAMİL

HAYRİ

A) Akıl kutusu

Elini taşın altına sokmak

Kör boğaz

B) Akıl danışmak

Kendi bildiğini okumak

Pire için yorgan yakmak

C) Akıl vermek

Öfkesi başına sıçramak

Bire bin katmak

D) Aklı havada olmak

El ele vermek

Ekmeğini taştan çıkarmak
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13.

Yukarıda verilenlere göre,

Tİ
R

• Melek, Ömer’in kulağını açarak dinlediği Onur’un konuşmasına kulak misafiri olmuştur.
• Onur’un ne anlattığını soran Ayşe’ye Melek şu yanıtı vermiştir: “İncir çekirdeğini doldurmayacak bir şey.”
• Ömer, Onur’un ne söylediğini soran Melek’e “Onur bir haber almış, ağzı kulaklarına varıyordu.” demiş.

I. Ömer, Onur’u çok dikkatli bir şekilde dinlemiştir.

II. Melek, Onur’un Ömer’e anlattıklarını dinlemek için onlara yaklaşmıştır.
III. Melek, Onur’un Ömer’e anlattıklarını önemsiz bulmuştur.

IV. Ömer, Onur’un aldığı haberle eteklerinin zil çaldığını düşünmektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I, III ve IV

C) II, III ve IV

EK

A) I, II ve IV.

D) I, II ve III

14. Yeni bir kavramı veya durumu ifade edebilmek için birden fazla sözcüğün bir araya gelip asıl anlamlarından
uzaklaşarak oluşturdukları dil birliklerine “deyim” denmektedir. Deyimler, kalıplaşmış söz veya söz öbekleridir. Deyimler toplumların kültürünü, yaşayış biçimlerini, geleneklerini, törelerini ve dünyayı anlamlandırış
biçimlerini yansıtma açısından oldukça önemlidir. Eğer bir toplumun “mizahi” yönü güçlüyse bu, deyimlere
de yansımaktadır.
Türkçemiz, deyimler açısından çok zengin bir dildir. Türkçedeki deyimlerin sayısı, bazı dillerdeki bütün söz
varlığından daha fazladır. Bu deyimlerin içinde, binlerce yıldır işlenerek ve değişerek günümüze gelen deyimler çokluktadır.

Ö

R

N

46

Seçeneklerden hangisi yukarıda görseli verilen deyimlerden herhangi birinin ifade ettiği anlamı karşılamaz?

A) Geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak.
B) Özveri ile çalışıp hizmet etmek.
C) Bir işe emek harcamaksızın onun kendiliğinden olmasını beklemek.
D) Çok telaşlanmak, ne yapacağını bilememek.
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15.

Hazal

Kübra

Evimiz taşınırken
koltuğun ayağı
kırıldı.

Onun sözlerine
çok kırıldım.

Onun art arda
gelen soruları
bizi sıktı.

Salataya bol
limon sık.

Hasan

Ali

Baran

Erdal

Bütün sırlarımı
sana açtım.

Çocuklar
sandığı açtı.

Çocuğu kucağında
tut.

Ben onun tarafını
tutuyorum.

Tİ
R

Zeynep

EK

Neriman

Naz

Beril

Ayakkabının bağcıklarını yardım
almadan bağladım.

Onun sözleri beni bağlamaz.

47

Naz ve Beril, soy ağaçlarında ilerleyerek anne ve babalarını bulacaklardır.

N

Sadece altı çizili kelimeleri gerçek anlamda kullanan kişiler ailede yer alacağına göre doğru aile aşağıdakilerden hangisidir?
B) Beril- Baran- Hazal

C) Naz- Hasan- Zeynep

D) Beril- Erdal- Kübra

R

A) Naz- Ali- Neriman			

dingin

➠

hür

➠

boylam

➠

azami

➠

asgari

➠

enlem

tutsak

➠

haraketli

➠

Zıt anlamlı sözcük çiftleri yukarıdaki tabloya belli bir örüntü kuralına göre yerleştirilmiştir.

Ö

16.

Aşağıdaki tabloya aynı kural uygulanarak zıt anlamlı sözcükler yerleştirilmek istenmiş ancak bazı bölümler
boş bırakılmıştır.
➠

bolluk

➠

➠

mat

➠

➠

kart

➠

➠

çukur

Buna göre boş kutulara soldan sağa doğru yazılması gereken sözcükler hangi seçenekte sırasıyla
verilmiştir?
A) Tümsek-körpe-parlak-kıtlık

B) Tepe-bereket-taze-açık

C) Kuyu-azlık-bayat-donuk

D) Zirve-açlık-doğal-saf
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17, 18. ve 19. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

EK

Tİ
R

1950’li yıllarda kamuoyunda; doktorların araştırmalarına dayanarak “bir mil dört dakikanın altında koşulamaz, bu insan fizyolojisi açısından mümkün değildir” yargısı vardı. Bu görüşler atletizmle uğraşan atletleri
ve atletizm otoritelerini etkilemiştir. Atletizm otoriteleri ve atletler, bu görüşün etkisinde kalarak bir mili dört
dakikanın altında koşmayı hiç düşünmediler. Yarışmalarda bütün atletler artık rekor kırmak için değil sadece
birinci olmak için koşuyorlardı.
Roger, 1954 yılında yapılacak olan yarışa bir yıl kala bir mili dört dakikanın altında koşmak için hazırlanmaya başladı. Bu hedefine ulaşmak için tam bir yılı vardı. Bir yıl boyunca bütün fiziki çalışmalarını yaptı ama
Roger biliyordu ki bu yarışmada hedefe ulaşmak için sadece fiziksel antrenmanlar yeterli değildi. O her
gün zihinsel antrenmanlar da yapmayı ihmal etmedi. Zihninde artık tek bir düşünce vardı: Hedefe ulaşmak.
Hedef ise bir mili dört dakikanın altında koşmaktı. Bunun için bütün yolları deneyecekti. O, bu yarışa hazırlanmaya “Bir mili dört dakikanın altında koşacağım.” diye başladı. Kendisine olan güveni tamdı. Zihninde hep
bir yıl sonraki yarışı ve onun sonunda kıracağı rekoru düşünüyordu. Yarış başladığında tüm yarışçılar birinci
gelmeyi düşünürken Roger rekora koşuyordu. Onun tek hedefi vardı, bir mili dört dakikanın altında koşmak.
Onu gerçekleştireceğinden şüphesi yoktu. Yarış Roger’in birinciliğiyle bitti. Onun için birinci gelmek önemli
değildi. Skorborda yöneldi. Orada yazan rakam 3,59’du.
Roger başarmıştı. Bir yıl boyunca çaba sarf ettiği hedefine ulaşmıştı. Roger zaferi bedensel gücü ile değil,
zihinsel gücü ile kazandı.
Roger’den sonra gelen birçok sporcu da zihnin gücünü keşfederek inanılması mümkün olmayan rekorlara
imza attılar. Bir yıl içerisinde aynı rekoru 300 atlet kırmayı başardı. Artık sporcular inanılmazları gerçekleştirmenin formülünü %20 bedensel güç % 80 zihinsel güç olarak özetliyorlardı.

Ö

R

17.

N
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Yargı

Otorite

Zihin

Şüphe

Seçeneklerin hangisi, metinde geçen yukarıdaki sözcüklerden herhangi birinin anlamını vermemiştir?
A) Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, kuşku
B) Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin bir biçimde
değerlendirilmesi, hüküm
C) Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.
D) Canlıların duygu ve davranış dışındaki ruhsal sürecin bütünü.
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18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı kullanılmamıştır?
B)

D)

Sene sonu karne
değerlendirmesi yapan
öğretmen, öğrencilere
başarı diledi.

Başarıya ulaşmak için
varacağın noktayı iyi
belirlemelisin.

Hiçbir tabip bu hastalığın
tedavisini bulamadığı için
çaresiz kaldı.

EK

Tİ

İnsan ihtiyarlayınca sağlığı
bozulmaya başlıyor, kuvveti
eskisi gibi olmuyor.

C)

R

A)

19. Verilen metinde kullanılan ‘’rekor kırmak’’ deyiminin anlamı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Bir sonucun ne olursa olsun asla değişmemesi.
B) Yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak.
C) Eski sonucu aşıp yeni, üstün bir sonuç elde etmek.
D) Kendisinin her konuda en iyi olduğunu ispatlamak.

N

R

20.

49

Deyimler, bir dilin en önemli dil zenginliklerindendir. Deyimler sayesinde
ifadelerimiz daha etkili ve anlaşılır olur, söylemek istediklerimizi kısa, özlü
bir şekilde anlatabiliriz. “Kulak, göz, baş” gibi bazı sıradan sözcükler
deyimler içerisinde ince ve güzel anlamlar kazanırlar. “Kulak” sözcüğünü
inceleyecek olursak;

Ö

“Boynuz isterken kulaktan olmak”, daha iyisini, mükemmelini ararken
I
mevcut olanı yitirmek, “kulak misafiri olmak”, yanında konuşulanları
II
konuşmaya katılmadan dinlemek, “ağzı kulaklarına varmak”,
III
çok sevinmek, “kulak kesilmek”, önem vermeden dinlemek
IV
anlamlarını taşır.

Metindeki numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması doğru değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

