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Sevgili Öğrenciler,
Daha çok soru yerine; nitelikli sorular, zeka geliştirici etkinlikler ve kişisel gelişim
desteği sunan, kısaca başarıyı isteyen herkesin yanında olan bu ürünü daha yakından tanımak için bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

HÜCRELENMİŞ
ADIM TESTLERİ

EK

Dergi Konseptinde
Yeni Nesil Defter
ürünümüzde konu
anlatımı yapılan
adımlara birebir
uygun, ADIM testleri
oluşturduk

DENEME
SINAVLARI
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Ünite sonlarında,
gerçek sınav
deneyimi sunan
sarmal yeni nesil
denemeler
hazırladık.

VİDEO
ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm
soruların video
çözümlerini,
alanında uzman
öğretmenlerce
oluşturduğumuz
ekibimize yaptırdık.

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama
düzeyini ölçen
sorulardan ve analiz
sentez düzeyini ölçen
“Yeni Konsept
Sorular” dan oluşan
farklı düzeylerde
testler hazırladık.

PSİKOLOG
KONUŞUYOR
Ünite başlarında,
üniteye özgü soru
çözme teknikleri; stres
yönetimi ve zamanı
verimli kullanma gibi
konularda en yakın
rehberiniz olacak
“Psikolog Konuşuyor”
sayfaları hazırladık.
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ADIM - 01 : Fiilimsi (Eylemsi) : İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil
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SÖZCÜKTE ANLAM
ADIM - 02 :
ADIM - 03 :
ADIM - 04 :
ADIM - 05 :
ADIM - 06 :

.Ünite
24 - 73

Sözcükte Anlam - 1 : Gerçek, Mecaz, Terim Anlam Çok Anlamlılık
Sözcükte Anlam - 2 : Somut-Soyut Anlam Yansıma Sözcükler İkilemeler
Sözcükte Anlam - 3 : Eş -Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler
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ADIM - 07 : Cümlede Anlam 1 : Öznel, Nesnel, Örtülü Anlam
ADIM - 08 : Cümlede Anlam 2 : Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Şart-Sonuç ve
Karşılaştırma Cümleleri
ADIM - 09 : Cümlede Anlam 3 : Doğrudan-Dolaylı Anlatım, Karşılaştırma, Aşama
Bildiren Cümleler
ADIM - 10 : Cümlede Anlam 4 : Tahmin, Olasılık, Varsayım, Gözlem Cümleleri
ADIM - 11 : Cümlede Anlam 5 : Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama
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PARÇADA ANLAM

Parçada Anlam 1 : Anlatım Biçimleri
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Cümlede Vurgu

190 - 213

ADIM - 18 : Fiilde Çatı: Özne ve Nesnesine Göre Çatı
ADIM - 19 : Cümle Çeşitleri: Anlamına Göre, Yüklemin Türüne Göre,
Yüklemin Yerine Göre, Yapısına Göre Cümleler
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Sayıların Yazımı,Birleşik Kelimelerin Yazımı
ADIM - 21 : Yazım Kuralları 2: Bazı Ek ve Kısaltmaların Yazımı:
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Fiilimsi (Eylemsi)
Syf. 6 - 11

RN

ADIM - 01:
			

DENEME - 01: Syf. 12 - 21
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1.ÜNİTE

KONUŞUYOR

EK

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

8. sınıf Türkçe dersi ilk dil bilgisi konusu olan “fiilimsiler” i işlemeye hazır mısınız?

MEB, 8. sınıflara uyguladığı merkezi sınavların tamamında “fiilimsiler” konusundan soru sormaktadır. Biz de sizin
için yirmi beş adet öğrenme kavrama, bir sorudan daha çok değer katacak yirmi sekiz adet yeni konsept soru
hazırladık.
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Arkadaşlar, fiilimsi de ne? Nereden çıktı bu?… Gibi düşüncelere kapıldığınızı hissetmekteyim. Aslında bu konunun
temelini alt sınıflarda atarak geldiniz: İsim ve fiil konularını ayrı ayrı işlemiştiniz. Şimdi de Türkçedeki fiilleri zaman,
durum ve benzeri yönlerden isimlendirmeyi öğreneceğiz ki buna “fiilimsi” denmektedir. Bu konuda dikkat edeceğimiz nokta fiilimsilerin, fiillere getirilen bazı eklerle elde edildiği ve fiil olma özelliğini kaybetmekle birlikte cümle
içinde çeşitli görevlerde (isim - sıfat - zarf) kullanılmalarıdır. Ayrıca Türkçede büyük bir öneme sahip olan fiilimsiler; daha akıcı cümleler kurmanızı, sözcük dağarcığınızın zenginleşmesini ve etkili konuşma yapmanızı kolaylaştıracaktır.
Sevgili arkadaşlar, başarıyı içimizdeki potansiyeli harekete geçirerek hedeflerimize ulaşmak şeklinde tanımlayabiliriz. Onun içindir ki minik adımlarla harekete geçip kazanılan küçük başarılar, büyük başarıların habercisidir. Peki,
bu ilk adımı ne zaman atmalıyım, diyorsanız, aşağıdaki metne dikkat ediniz.
Bir turist ziyaret ettiği kasabadaki yaşlı marangoza sorar: Bu kasaba neyi ile ünlüdür? Yaşlı adam cevap verir: Bu
kasaba, dünyada gidebileceğiniz her yerin başlangıç noktasıdır. Buradan başlayıp istediğiniz her yere gidebilirsiniz…
Bizimle çıktığınız bu yolda hepinize başarılar dileriz.
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Fi ilims i
5.

A) Ürünler dondurma işlemine tabi tutuldu.
B) Havuzun dolmasını beklerken diğer işlerini halletti.
C) Şairin şiir hakkındaki görüşünü araştırdım.
D) Toprağa bir şeyler ekmek zevkli bir iştir.

I. Acele hareket yalnızca sinek yakalamaya yarar.

Tİ
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isim vardır?

II. Bilge kişi, kaygı ve acılardan uzak durur.

III. Hamuru yoğurmak istemeyen beş gün un elermiş.

IV. Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde birden
çok fiilimsi vardır?
A) I.

I. Affetmek, geçmişi değiştirmez fakat geleceğin önünü
açar.
II. Zalim kişiden yardım beklediğin an ezilip büzülürsün.
III. Hayatın her bir vaktinin güzel bir yönü vardır.
IV. Şikâyet ettiğiniz yaşam, belki de başkasının hayalidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ad - eylem kullanılmıştır?
A) I.

6

C) III.

D) IV.

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime isim fiil (ad
eylem) değildir?

EK

2.

B) II.

B) II.

C) III.

D) IV.

3. “Bir şey yapmak isteyen yolunu bulur, bir şey yapmak is-
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temeyen nedenini bulur.” cümlesindeki fiilimsiler hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) yapmak, isteyen, yapmak, nedenini
B) yapmak, isteyen, bulur, istemeyen
C) yapmak, isteyen, yapmak, istemeyen
D) isteyen, bulur, istemeyen, nedenini

4. Söyleyecek çok sözüm vardı fakat bunları yüzüne bakıp
diyemedim.

Bu cümlede hangi fiilimsi çeşitlerine sırasıyla yer verilmiştir?

A) İsim – fiil / Sıfat – fiil
B) Sıfat – fiil / İsim – fiil
C) İsim – fiil / Zarf – fiil
D) Sıfat – fiil / Zarf – fiil

Türkçe Soru Bankası

A) Saygılı bir iletişim kurmak, büyük bir beceridir.
B) Zaferlere gidiş, tecrübelerle dolu bir süreçtir.
C) Geçmişi hatırlamayanlar, onu bir kere daha yaşamak
zorunda kalırlar.
D) Geleceği hiç düşünmem, ansızın geliverir o.

7. Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Arşa çıksan akıbet yer yer seni
Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden
hangisinde vardır?
A) Gök masmavi bu sabah
B) Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
C) Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
D) Su insanı boğar, ateş yakarmış

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili fiilimsiler aynı türdedir?
A) Yemek pişirmek, eskimiş tavalarla öğrenilir.
B) Duvar yapıldıktan sonra duvarcının çalışması unutulur.
C) Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde serinlemek, başka
bir kuşağa nasip olur.
D) En fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan
çıkar.

Fiilimsi

Test 01
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi bulunmakta-
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat - fiil kullanılmıştır?

dır?

A) Beni dikkatle dinleyenler, ne demek istediğimi anlayacaklar.
B) Akan sudan birer yudum içerek yürümeye devam ettiler.
C) Gelecek yıl yaz tatilinde Muğla’ya gideceğiz.
D) Paketlenmiş kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

A) Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır.
B) Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır, bütün anneler
de ona sahiptir.
C) Bir soru soran kişi beş dakika bilgisiz kalır, soru sormayan kişi daima bilgisiz kalır.
D) Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen
ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime
eylemsidir?

14. Araştırmacının her zaman bulunduğu tanıdık ortamlarda
niteliksel araştırma yapması ve veri toplaması güçtür.

EK

A) Yenilgi, bir umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç
olmalıdır.
B) İşin içine birçok aşçı girdi mi çorbanın tadı tuzu kalmaz.
C) Zamanın çözemeyeceği bir şey yoktur.
D) Kendi kendini yenmek, zaferlerin en büyüğüdür.

11. Aşağıdakilerin hangisinde ulaç (zarf - fiil) kullanılmıştır?

Bu cümledeki altı çizili fiilimsiyle aynı türden fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Telefonu bulan mucit kimdi?
B) İnsan, düşünce üretme gücünü sık sık kullanmalıdır.
C) Olaylara bir türlü anlam veremedik.
D) Geliş gidişi çok gürültülü oluyor.
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A) İnsanın hayatını düzenleyen, zenginlik değil akıldır.
B) Yalnızca akıllılar zenginliklerini kullanabilir.
C) Yolculuk ederken merakını yanına almayı unutma!
D) Biz bu dünyayı, çocuklarımızdan ödünç aldık.

12. Biz bu laf cambazlıklarına tanık olmaktan yorgun
1
düştük, biliyorum. Fakat insanlar nefret ve
		
2
merhametsizlik ifade eden söylemleri bıraktığında
3
4
biz huzura kavuşabileceğiz.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A) Vermeyi almaktan daha çok seven bir milletiz.
B) Uyuklaya uyuklaya ders dinliyodu.
C) Beklenmedik misafirleri ağırlayan hep ben oluyorum.
D) Koşarak yanıma geldi, biz okula kaydolduk, dedi.

Bu metinde numaralandırılmış kelimelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1

2

3

4

A)

isim

fiil

fiilimsi

fiilimsi

B)

isim

fiilimsi

fiil

fiilimsi

C)

fiilimsi

isim

fiil

fiilimsi

D)

isim

fiilimsi

fiilimsi

fiilimsi

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır?
A) Evdeyken babasıyla oyun oynamayı çok sever.
B) Gün boyunca gelecek misafirleri beklediler.
C) Kitap okurken önemli yerleri mutlaka not alırım.
D) Anladığını tahmin edebiliyordum artık.
Türkçe Soru Bankası
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Test 02

Fiilimsi

1.
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Fiilimsi Sayıları
6

Fiilimsi sayıları

5
4
3
2
1
0

isim-fiil
sıfat-fiil
zarf-fiil
Yukarıdaki grafikte bir paragraftaki fiilimsi sayılarının türlerine göre dağılımı gösterilmiştir.
Aşağıdakilerin hangisi, yukarıda fiilimsi dağılımı verilen paragraf olabilir?

EK

A) 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğan sanatçının çocukluğu büyükbabasının Çemberlitaş’taki konağında geçmiştir. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenim görmüş ve Felsefe Bölümündeki öğrenimini
yarıda bırakarak 1924’te Paris’e gitmiştir. Yurt dışındaki felsefe öğrenimini de yarıda bırakarak yurda dönmüştür, İstanbul’da
çeşitli bankalarda çalışmış, 1939-1943 yılları arasında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuarı, İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisinde dersler vermiştir.
B) Yahya Kemal, 1884 yılında, Makedonya sınırları içerisinde bulunan eski Osmanlı şehirlerinden, Üsküp’te, Rakofça Çiftliği’nde
doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Beyatlı, sonraları kaleme alacağı şiirlerde çocukluk yıllarından, yaşadıkları bölgenin üzerinde bıraktığı etkilerden hissedilir şekilde bahsedecektir. Lise yıllarında sanata ilgi duyarak şiir yazmaya
başlamıştır.
C) Reşat Nuri Güntekin 1889 yılında İstanbul’da doğmuştur. Milli Edebiyat’ın ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli romancılarından
biri olan sanatçı, roman dışında öykü ve tiyatroyla da uğraşmış, gezi türünde de eserler vermiştir. Edebiyat hayatına I. Dünya
Savaşı yıllarında başlayan Reşat Nuri, Çalıkuşu eseriyle geniş kitleler tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Reşat Nuri Güntekin
eserlerine konuşma dilinin zenginliğini zorlanmadan yansıtır. Romanlarında kullandığı dil ve anlatım oldukça yalın, diyalogları
canlıdır.
D) 1933’te Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuş olan sanatçı, parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesinde okumuş ve 1955 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 1956-1965 yılları arasında Maliye
müfettiş yardımcılığı ve gelirler kontrolörlüğü görevlerinde çalışmış ve Temmuz 1965’te memurluktan ayrılarak gazetecilik ve
yayıncılık işlerine yönelmiştir.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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2.

Dolma

Sarma

Dondurma

Kazma

Yukarıdaki görsellerde isim - fiil eki almalarına rağmen fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı ad olmuş sözcükler gösterilmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu görsellerde yer alan bu sözcüklerden herhangi biri kalıcı ad olarak kullanılmamıştır?
A) Zeytinyağlı sarmayı imece usulüyle sarıp dondurucuya koyduk.
B) Korkuteli’nin meşhur yanıksı dondurmasını sevmeyen yoktur.
C) Bahçedeki işleri kolaylaştırmak için kazma ve küreğe ihtiyacımız var.
D) Eyüp’teki şifalı sular kesik kesik aktığından su şişesinin dolması uzun sürüyor.

Türkçe Soru Bankası

Test 02

3.
Okula giderken
arkadaşını
görünce çok
sevindi.

Dışarıda
bekleyenleri içeri
almaya
başladılar.
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Fiilimsi

Babası gelir
gelmez
boynuna
sarıldı.

Ağlayan
çocuğu
kucağına alıp
susturdu.

Yemek yemek
için mutfaktaki
masaya
geçtiler.

Kış geldiğinde
köyde tanıdık
kimse
kalmamıştı.

Fiilimsiler konusunu tekrar etmek isteyen Kenan, Aslı, Burcu, Leyla, Mert ve Ali isimli 6 arkadaş bir araya gelmiş ve yukarıdaki
etkinliği hazırlamışlardır.
Hazırlanan etkinlik ile ilgili bilinenler şu şekildedir:
• Etkinlikteki altıgenlerin hepsi farklı renklidir.
• Her öğrenci bir altıgenin içine cümlesini yazmıştır.

• İçinde sıfat - fiil bulunan cümleler kız öğrencilere aittir.

• Kenan’ın yazdığı cümlede hem isim - fiile hem de kalıcı isme örnek vardır.
• Aslı sarı rengi sevdiği için cümlesini sarı altıgenin içine yazmıştır.
• İçinde hem isim - fiil hem sıfat - fiil bulunan cümle Leyla’nındır.

EK

• Ali’nin yazdığı cümlede birden fazla fiilimsi vardır.

Buna göre, öğrenci isimlerinin altıgen içine doğru yerleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Ali

B)

Leyla

C)

Burcu

Aslı

Kenan

Kenan

Ali

Aslı

Burcu

Leyla

Mert

D)

Burcu

Ali

Leyla

Aslı

Ali

Burcu

Leyla

Ali

Mert
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Kenan

Mert

4.

Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali
Sonunda ademdir diyor insana yolun hâli
Ara sıra geçiyor bir atlı, iki yayan
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
...

Bu şiirde bulunan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?
A) Ummadık taş baş yarar.
B) Az veren candan, çok veren maldan.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Türkçe Soru Bankası

Aslı
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Kenan

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

A)

Test 02

Fiilimsi

5. Bir öğretmen, sınıfta fiilimsi konusu işlendikten sonra öğrencilerinden içerisinde fiilimsi bulunan cümlelere örnek vermelerini
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istemiştir. Dört öğrenci örnek vermiştir fakat içlerinden biri fiilimsi örneği yerine kalıcı ad örneği vermiştir. Verilen örneklerle ilgili
bilinenler şunlardır:
• İçerisinde isim-fiil bulunan cümle, içerisinde sıfat-fiil bulunan cümleden önce söylenmiştir.

• İçerisinde sıfat-fiil bulunan cümleden hemen sonra içerisinde kalıcı isim olan cümle söylenmiştir.
• İçerisinde zarf-fiil bulunan cümleden önce ve sonra cümle söylenmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkılarak cümlelerin söylenme sırası hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?

B)

C)

D)

Konuyu anlamadan test çözmeyin.

2

Küçük çocuk ağlaya ağlaya annesini arıyor.

3

Kaybolan dosyayı aramadık yer bırakmadık.

4

Dolmuşlar en önemli toplu taşıma araçlarıdır.

1

İşi düzgün yapması ile diğerlerinden ayrılıyordu.

2

Konuşarak birçok sorun çözülebilir.

3

Kaynamış kazanı ateşin üzerine koydular.

4

İlk uçurtmamı babam ben birinci sınıftayken uçurtma şenliği için yapmıştı.

1

Sizinle de tatil dönüşü görüşürüz.

2

Anlar gibi duruyor ama anladığı yok.

3

Laf anlamaz insanlara laf anlatmayı bırakmalı.

4

Bayramda kavurmayı fazla yiyince tansiyonu çıkmış.

1

Kitap okuma çalışması yapmayan öğrenciler asla başarılı olamaz.

2

Kitap okurken uyuyakalmışım.

3

Umreden dönenleri karşılamaya gideceğiz.

4

Yarın gelen konuklar çok önemli kişiler.

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

RN
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1

EK

A)

6. Zarf-fiil, cümleye durum ya da zaman anlamı katabilir. Eğer “Nasıl?” sorusuna cevap verirse durum, “Ne zaman?” sorusuna
cevap verirse zaman anlamı katmanda kullanılmış olur.

Aşağıdaki metinlerden hangisinde zaman anlamı katan bir zarf-fiil kullanılmıştır?

A) O gün yolda yürürken şahit olduğum olayın tüm günümü elimden alacağını tahmin etmemiştim. Ben nasıl böyle bir dalgınlık
yapabilirdim? Kendime o kadar çok kızdım ki artık bu durumu düzeltmeme imkan yoktu. Bir günüm bir hatam yüzünden kaybolup gitmişti.
B) Küçüktük, çok küçüktük. Ta güle oynaya oyun oynadığımız zamandan bahsediyorum. Benden iki yaş küçük kuzenlerim vardı.
Ali ile oyun oynamaktan zevk alırdım. Zaman geçti, biz büyüdük. Her şey değişti ama Ali’yle dostluğum değişmedi.
C) Alt komşumuz mahalleden iki yıl önce çok üzülerek bizi de üzerek ayrılmıştı. Birlikte çok güzel günlerimiz geçmişti. Sıkıntılı
günlerde birbirimize dertlerimizi anlatmak bize iyi gelirdi. Onun yokluğunu son zamanlarda daha çok hissediyorum. Yaşadığım
sıkıntıları ona saatlerce anlatmak istiyorum.
D) Okuduğu her kitabı anlayarak okumalı insan. Anlamadığı her kelimenin, cümlenin, paragrafın üzerinde uzun uzun durmalı.
Ancak bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Yoksa insan hep bildiklerinin üzerinde yaşasa, anlasa, okusa ne farkı olur diğer
insanlardan?
Türkçe Soru Bankası

Test 02

Fiilimsi

fiilimsi olarak kabul edilmez.

Tİ
R

7. Fiilimsi eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı hâline gelmiş sözcükler vardır. Bunlar,
Veli toplantısı sırasında Kerem Öğretmen, öğrencilerin durumlarıyla ilgili kısa notlar tutmuştur. Bu notlardan hangisinde
kalıplaşarak fiilimsi olma özelliğini yitiren bir söcük vardır?
A)

B)
Ahmet, ek kaynakları ile ilgili
konu tekrarı yapmadığından
başarısız oldu.

C)

D)

Fatih, deneme sınavında hiç
yanlış yapmıyor.

EK

Selim’in yazılı notu çok düşük.
Ona yükseltmesi için ek ödev
vereceğim.

İsim-fiil

Sıfat-fiil

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

Erken kalkan yol alır.

......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................
Havalar ısınınca yaylaya çıkalım.
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Zarf-fiil

Annesinin bu dünyadan erken gidişi onu çok etkiledi.

Yukarıdaki şekillerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki cümlelerden hangileri sırayla gelmelidir?
A) 1. Bahçeye kurulmuş sofrada karnımızı doyurduk.
2. Sınıfa giren nöbetçi öğretmen şöyle bir ortalığa göz attı.
3. Yazarak ders çalıştığı için vakit kaybediyor.

B) 1. Askerdeki oğlunu kapıda görünce sevinçten ağlamaya başladı.
2. Benim işim bugün bitmez.
3. Anadolu’nun kapısı Türklere bu savaşla açılmış.

C) 1. Verilen sürenin dolmasına az kalmış.
2. Söylediği sözler yutulur cinsten değildi.
3. Ağlayınca yanakları al al olurdu.

D) 1. Bahçenin içine çöp atma!
2. Lahana sarması övüldüğü kadar lezzetli bir yemek değil.
3. Küçük çocuk yol boyunca ardına baka baka yürüdü.

Türkçe Soru Bankası

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

8.

Merve, düzenli ve gayretli
birisidir. Onun için bir kitap
okuma listesi vereceğim.

DENEME - 01
1.
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Hatice isimli bir öğrenci fiilimsiler konusuyla ilgili bir ödev hazırlayacaktır. Hazırlayacağı
ödev için yandaki gibi analog bir saat çizmiştir. 1’den 12’ye kadar numaralandırılmış saat
üzerindeki her bir sayı için toplam 12 cümle yazmıştır.
Hatice’nin çizdiği saat ve hazırladığı ödev ile ilgili bilinenler şu şekildedir:
• Yazılan her cümlede en az bir tane fiilimsi bulunmaktadır.

• Saat iki ve ikinin katlarını gösterdiğinde yazdığı cümlede sadece isim-fiil vardır.
• Saat tek sayıları gösterdiğinde tüm fiilimsi türlerine örnek vardır.

Bu bilgilere göre saat 08.00 ve 11.00’i gösterdiğinde Hatice’nin yazdığı cümleler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

EK

A) Yarışı kazanan kişi mutluluktan ağlamaya başladı.
Geçtiğimiz hafta gezdiğimiz yerleri anlatmak istiyorum.
B) Otobüsün bu durağa gelmesi yarım saat sürer.
Yağmur yağınca sevdiği biriyle çay içmeyi severmiş.
C) Suyun akışını izlemek için biraz yürüdü.
Pencereleri açarak evi biraz havalandırmak istemiş.
D) Sabah kahvaltısı için mahalledeki fırından sıcak ekmek aldı.
Konuşanları dikkatle dinleyip anlatılanları anlamak istiyordu.

2. (I) Gıdaların bozulmasına sebep olan bakteriler nemli ortamlarda yaşar. (II) Gıdada bulunan nem azaltılırsa üzerindeki bakteriler

RN
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yaşayamaz. (III) Çünkü bakterilerin canlılık reaksiyonlarının gerçekleşmesini sağlayan enzimler susuz ortamda çalışmaz. (IV) Eski
zamanlarda güneşin altında yapılan kurutma işlemi, günümüzde teknolojik cihazlarla da yapılıyor. (V) Fasulye, mısır, bamya gibi
sebzeler; erik, elma, vişne, kayısı, incir gibi meyveler kurutularak saklanır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde bulunan fiilimsi türleri ve sayıları ile ilgili Elçin, Eray, Eren ve Emrah tarafından bir çalışma yapılmıştır.
Cümlelerdeki fiilimsi türleri ve sayılarıyla ilgili bu öğrencilerin düşünceleri şu şekildedir:
Elçin : I numaralı cümlede iki farklı fiilimsi türü vardır.
Eray : II numaralı cümledeki “bulunan” ve “yaşayamaz” sözcükleri sıfat-fiildir.
Eren : III numaralı cümlede birer tane isim-fiil ve sıfat-fiil vardır.
Emrah : IV ve V numaralı cümlelerdeki fiilimsiler sayı bakımından birbirine eşit değildir.
Ahmet Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerinin doğru veya yanlışlığını ortadaki omurga kemiği ile simetrik bir şekilde ikiye ayrılan
balık kılçığına yazmıştır. Balık kılçığının üst tarafına öğrenci ismini, kılçığın devamına verilen bilginin doğru olup olmadığını belirtmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ahmet Öğretmen’in oluşturduğu balık kılçığı olabilir?
A)

Eren

Elçin

Doğru

Yanlış

C)

Eren

Yanlış

B)

Eray

Doğru

Elçin

Emrah

Doğru

Emrah

Eray

Doğru
Yanlış

Doğru

Eren
Elçin

Doğru

Yanlış
Yanlış

D)

Eren
Elçin

Yanlış

Emrah

Eray

Doğru

Emrah

Eray

Doğru
Doğru

Yanlış

DENEME - 01
3. Sıfat-fiil eklerinden “-ecek, -mış, -mez, -ar” ekleri; fiil kip ekleriyle karıştırılabilir. Örneğin “Erimiş” sözcüğü “Erimiş dağların karı.”

kırılmış

Tİ
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cümlesinde “-miş” kip ekini aldığı için çekimli fiil, “Erimiş kar suları nehirleri coşturuyordu.” cümlesinde ise “-miş” sıfat-fiil ekini
aldığı için sıfat-fiil olmuştur.

Kürşat Öğretmen yukarıdaki bilgileri verdikten sonra tahtaya üç tane sözcük yazmış
ve öğrencilerden bu sözcükleri cümlelerinde fiilimsi olarak kullanmalarını istemiştir.

gelecek
bitmez

Buna göre, öğrencilerden hangisi bu üç sözcüğü de cümlelerinde fiilimsi olarak kullanmıştır?

C)

4.

Gelecek zaman eki “-ecek / acak” tır.
Dün geceki sert poyrazda eriğin dalı kırılmış.
Onun istekleri bir türlü bitmez.

Gelecek ay arkadaşlarla kitap fuarına
gideceğiz.
Kırılmış bir kalbi düzeltmek çok zordur.
Topraklarımız bitmez tükenmez hazineler
sunar bize.

B)

D)

Kargo ne zaman gelecek diye merak ediyordu.
Söylenenlere kalbi çok kırılmış.
Onun bitmez istekleri beni canımdan bezdirdi.

O günler de bir gün gelecek.
Söğüdün kırılmış dallarını temizledik.
Bitmez, benim kitap sevdam hiçbir zaman!

EK

A)

Sıfat - fiiller, fiil - kök veya gövdelerine getirilen “-an / -en, -maz / -mez, -ar /
-er, /-dık / -dik / -duk / -dük” ekleriyle yapılır.
Zarf - fiiller, fiil kök veya gövdelerine getirilen “-arak /-erek, -kan / -ken, -ıp /
-ip / -up / -üp, -asiye / -esiye, -casına / -cesine, -ınca / -ince, -madan /
-meden, -alı / -eli, -e ... -e, -r ... -mez ekleriyle yapılır.

RN

FİİLİMSİ

İsim - fiiller, fiil kök veya gövdelerine getirilen “-ma / -me, -mak / -mek, -ış /
-iş /-uş / - üş” ekleriyle yapılır.

Fiilimsiler, fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini almaz yani fiil gibi çekimlenemez.
Fiilimsiler, “-ma / -me” olumsuzluk ekini alarak olumsuz yapılabilir.
Fiilimsiler, isim çekim ekleri olan “iyelik, ilgi, çokluk ve hâl” eklerini alabilir.

Bu görselde fiilimsilerin özellikleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü.
B) Parklarda dönerek eğlenmeyi sağlayan oyuncakları hareket ettirebilmek için öncelikle birinin bu oyuncaklara itici kuvvet uygulayarak enerji aktarması gerekir.
C) Mahmut Hoca resim konusunda bir söyleşisinde resmin gerekliliği üzerinde durmuş ve öğrencilerine “Hayatta resim lazım
mıdır?” şeklinde bir soru yöneltmiş fakat onlardan cevap alamamıştır.
D) Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmeyen bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde hemen her
yaşta insanın hayatında yer almaktadır.

13
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5.
ZARF-FİİL EKLERİ
–
–
–
–
–
–
–

1
Çalışmak insanın
yapabileceği en
güzel iştir.

3

ken
alı
asiye
arak
madan
dıkça
r...– mez

–
–
–
–
–
–

dığında
ınca
ıp
maksızın
casına
a ... – a

2

Çalışacak zamanının
olmadığını savunanlar
çalışmayı sevmeyen
insanlardır.

4

Çalışmak için uygun
zamanı bekleyin,
çalışmadan geçirilen bir
gün bile kayıptır.

Onun hafta sonları
bu pastanede
çalıştığını duydum.

EK

Yukarıda Mehmet’in söylediği numaralanmış cümlelerin hangisinde “çalış-” fiili aldığı ekle cümlede zarf - fiil görevinde
kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6. Fiilimsiler, fiillere getirilen belli başlı eklerle türetilen sözcüklerdir. Bunlar isim görevinde kullanılırsa isim - fiil, sıfat görevinde
kullanılırsa sıfat-fiil, zarf görevinde kullanılırsa zarf - fiil olur.
Türkçe Öğretmeni Özcan Bey, fiilimsi testinden başarısı yetersiz olan öğrencilerine örnek çözümlerden oluşan aşağıdaki çalışma
etkinliğini hazırlamıştır.
14

FİİLİMSİ ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

●

Bir öğrenci söz almadan konuşmamalıdır.

■

Zayıflamak için diyetisyenin listesine harfiyen uymalısınız.

▲ Küçük çocuğun köpekten kaçması köpeği cesaretlendirmişti.
Benim güzel köyüm görmeyeli epey değişmiş.

RN

◆

▼ Roman ve hikâye en sevdiğim kitap türüdür.
★

Yazdıklarınızı anı kitabı haline getirecek misiniz?

Öğrenciler, çalışma etkinliğinde bulunan fiilimsileri aşağıdaki gibi gruplandırmıştır.

Neslihan
Nagihan
Selma

Şükran

İsim - fiil

Sıfat - fiil

Zarf - fiil

● ▲

◆ ▲

★ ■

■ ▲

▼ ★

● ◆

★ ◆

■ ▲

● ▲

■ ●

▼ ◆

● ★

Buna göre, öğrencilerden hangisi fiilimsileri doğru gruplandırmıştır?
A) Neslihan

B) Nagihan

C) Selma

D) Şükran

DENEME - 01
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7. Zarf - fiiller, cümledeki görevlerine ve cümleye kattıkları anlamlara göre üçe ayrılır.
ZARF - FİİL

Bağlama Görevli
Zarf - Fiiller

Durum Bildiren
Zarf - Fiiller

Fiillere gelen “-ıp /-ip /-up, -üp”
ekiyle türeyen zarf-fiillerdir.
ÖRNEK:
Çok yorulduğu için akşam
oturduğu kanepede sızıp kalmış.
Bizim yolda beklediğimizi
görmediği için yanımızdan geçip
gitmiş.

Fiillere gelen “-arak, -e, madan,
-maksızın” ekleriyle türetilen ve
fiilin nasıl gerçekleştiğini bildiren
zarf-fiillerdir.
ÖRNEK:
Karıncalar kışın zor günlerine
hazırlık yapmak için durmadan
çalışırlar.

Zaman Anlamlı
Zarf - Fiiller

Fiillere gelen “-ınca, -dıkça, -ken,
-dığında, -madan, -alı,
-r...mez” ekleriyle türeyen ve fiile
zaman anlamı katan zarf-fiillerdir.
ÖRNEK:
Kitap okurken çoğu zaman
zamanın nasıl geçtiğinin farkına
varmıyorum.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf-fiillerden hangisi diğerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

EK

A) Dalgınlığa vurmaksızın okunan güzel bir kitaptan tıpkı çok sevdiğimiz bir arkadaşla konuşmaktan aldığımız tadı duyarız.
B) Çalışmadan kazanılan bir paranın, malın ya da mülkün değerini, hazıra konmuş bu genç insanlar maalesef bilmiyor.
C) Bundan çok seneler önce, çocukluk yıllarımda, babam eve gelmeden annem sofrayı hazırlar ve hep birlikte yemeğimizi yerdik.
D) Parfüm yapım aşamalarından biri olan damıtma sonrasında bitkiler buharda tutularak içerdikleri kokulu yağların buharlaşması
sağlanır.
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8. a. Dağa tırmanışımızın üçüncü etabında rehberimiz, burada bir gece kalmamız doğru olur, dedi.
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b. Kış kendini iyiden iyiye hissettirirken biz de kışlık giyeceklerimizi sandıklardan çıkardık.
c. Kültür, bir toplumun yaşama biçiminde, davranışlarında belirginleşir; giyinişine, yiyip içmesine, çalışmasına hatta jestlerine
yansır.
d. Çocuklar tam da Rüstem dayıdan izin alıp bahçedeki ağacın dallarına çıkmışken bekçi uzaktan koşarak yanlarına geldi.
Sıfat - fiil eki almasına rağmen fiilimsi
özelliğini yitirip kalıcı ad olan sözcüğün
bulunduğu cümleyi ben kurdum.

Benim cümlemde hem durum hem de
zaman anlamı bildiren zarf - fiil vardır.

Dilek

Esma

Benim cümlemde yalnızca isim-fiil
vardır.

En çok fiilimsinin olduğu cümle bana
aittir.

Zuhal

Meryem

Buna göre, harflerle gösterilen cümleler ile kişilerin doğru eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Dilek

Esma

Meryem

Zuhal

A)

a

b

d

c

B)

b

d

c

a

C)

c

b

a

d

D)

b

d

a

c

DENEME - 01
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9.

Güzelliği ve tarihi ile içinde binlerce hatıra barındıran bir şehri kayıt altına almak için “Bir Beykozlunun Anıları” kitabını hazırladık.
Padişahın eğlenmek için verdiği balolara mekan olmuş Beykoz
Kasrı’ndan, bir savaşa son vermiş antlaşmanın imzalandığı Hünkar İskelesi’ne, şiirlere konu olmuş büyük dalyanlarında mehtabı
seyretmeye gelen insanlarla dolup taşmış çay bahçelerine kadar
birbirinden farklı yüzlerce hatırayı yansıtmaya çalıştık. Umarız bu
kitap, bizden sonra gelenlere bırakabileceğimiz onurlu bir mirasın
güzel bir parçası olur.
Türkçe öğretmeni, 8. sınıf öğrencilerine sıfat - fiilin kurallarını anlatan bir ders notu ve sıfat fiil örneklerini bulabilecekleri bir metin
hazırlamıştır.

EK

1. Fiil kök veya gövdelerine getirilen “-an,
-ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle
türetilir.
2. Çoğunlukla ismin önüne gelerek sıfat görevinde kullanılır.
3. Bazı durumlarda önüne geldiği isim düştüğünde sıfat görevinden uzaklaşarak
adlaşmış sıfat - fiil olarak kullanılır.

Buna göre, öğrencilerden hangisi metinde geçen sıfat-fiilleri doğru bulmuştur?

A)

B)

barındıran, hazırladık, verdiği, olmuş,
vermiş, imzaladığı, olmuş, gelen,
taşmış, gelenlere, bırakabileceğimiz
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Erhan

C)

D)
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barındıran, almak, hazırlamak, verdiği,
vermiş, seyretmeye, çalıştık, gelenlere

barındıran, verdiği, olmuş, vermiş,
imzalandığı, olmuş, gelen, taşmış,
gelenlere, bırakabileceğimiz

hazırladık, eğlenmek, olmuş, vermiş,
imzaladığı, seyretmeye, gelen, taşmış,
yansıtmaya, çalıştık.
Melike

Ersel

10.

1 - İsim - Fiil

Fiil kök ve gövdelerine
getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleri
ile yapılır. Bu ekler fiillere
gelerek onların cümle içinde
isim göreviyle kullanılmasını
sağlar.
..................................................................

Melahat

2 - Sıfat - Fiil

3 - Zarf - Fiil

Fiil kök ve gövdelerine
getirilen “-an, -ası, -mez, -ar,
-dik, -ecek, -miş” ekleri ile
yapılır. Bu ekler fiillere gelerek
onların cümle içinde sıfat ya
da adlaşmış sıfat göreviyle
kullanılmasını sağlar.

Fiil kök ve gövdelerine
getirilen “-ıp, -arak, -madan,
-dığında, -ınca, -dıkça, -alı, -e,
-r ...mez, -asiye” ekleri ile
yapılır. Bu ekler fiillere gelerek
onların cümle içinde zarf
göreviyle kullanılmasını sağlar.

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

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

Bu görselde boş bırakılan yerlere ilgili fiilimsiye uygun örnek cümleler yazılacaktır.

Buna göre, boşluklara getirilebilecek cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Konuyu anlamayanlar parmak kaldırsın.” cümlesi 2 numaralı bölüme yazılmalıdır.
B) “Arabanın silecekleri durmadan çalışıyordu.” cümlesi 3 numaralı bölüme yazılabilir.
C) “Bakımı yapılmayan beyaz eşya durdukça paslanır.” cümlesi yalnızca 2 numaralı bölüme yazılabilir.
D) Yemek yeme alışkanlığımızı değiştirmeliyiz.” cümlesi yalnız 1 numaralı bölüme yazılabilir.
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11. İsim-fiil eklerinden olan “-ma / -me” ve “-mak / -mek” bazı fiil kök ve gövdelerine gelmesine rağmen sözcük, eylem özelliğini

Kavurma

Kaymak
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kaybedip bir nesnenin ya da varlığın adı durumuna gelebilir.

Kızartma

Sarma

Türkçe öğretmeni Nebahat Hanım, fiilimsi ekleri ile oluşturulan kalıcı adlarla ilgili sınıf panosunda bir çalışma yaptırmıştır. Nazlı,
Sude, Aslıhan ve Nebahat bu panodaki bilgilere bakarak içinde kalıcı ad olan cümle kurmak istemişlerdir. Öğrencilerin kurdukları
cümleler aşağıdaki gibidir:
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış örnek vermiştir?

A)

Nazlı

C)

Hikâyenin konusunun nereden
alındığını araştırmaya başladık.
Aslıhan

B)

Akşam yemeğini ailemle
birlikte yediğim günleri çok
özlüyorum.

EK

Doktoru ona kızartmalardan
uzak durmasını söylemiş.

D)

Sude

Sevinç halamın yaptığı harika
dolmaları unutamam.

Nebahat
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12. Aşağıdaki tabloda isim - fiilin doğru gösterildiği cümlelerin karşısına “3” konulacaktır.

RN

İç hastalıkları doktorunun uyarılarından sonra akşamları sadece salata yemek, doğru bir tercih olacaktır diye
düşünüyorum.
Nesnel düşünebilme ve bağdaşım kurabilme yetkinliğine gelen çocuklar hayatları boyunca en fazla soruyu bu
dönemde sorarlar.
Mevlana’nın nehir gibi coşkun, bereketli, feyizli ve şairane ifadelerinde insan, toplum, kainat canlanmakta âdeta
renk ve ses cümbüşüne dönmektedir.
Hayal gücü ve hayal kurmak, kurduğumuz hayallerin peşinden gidebilmek için bizi motive eder ve oraya ulaşmak
için bize gerekli gücü verir.

Dokuma sanatının görsel etkisine kapılan kişi; işaret ve sembollerin büyüleyici, farklı dünyasına doğru bir yolculuğa ilk adımlarını atmış demektir.

Buna göre, tablonun doğru işaretlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)

3

B)

3

3
3

3

C)

D)

3

3
3

3

3
3

3
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13.
1. Bu konuda ben bir şey bilmiyorum, lütfen danışmaya sorunuz.
2. Toprak kuru bugün, bence yeri kazma.

3. Kars’ta kasım ve mart arası dönemde yağış şekli kardır.

4. Annesinin yaptığı nefis kuru fasulyeyi büyük bir iştahla yemeye başladı.

Öğretmen tahtaya cümleler yazıp bazı sözcüklerin altını çizmiş ve altı çizili sözcüklerin özelliğini ise öğrencilerine sormuştur.
Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?

EK

A) 1. ve 4. cümleler isim - fiil, 2. cümledeki fiil, 3. cümledeki isimdir.
B) 1. ve 3. cümledekiler isim, 2. cümledeki fiil, 4. cümledeki isim - fiildir.
C) 1, 2 ve 4. cümledekiler isim - fiil, 3. cümledeki isimdir.
D) 1, 3 ve 4. cümledekiler isim, 2. cümledeki isim - fiildir.

14. Nesne olarak kitap ve yayıncılık tüm meslek dallarıyla birlikte hâlâ yeryüzündeki bütün uygarlıkların ana birimi olarak varlığını

18

sürdürüyor. Böyle bir alanda çalıştığımızı, böyle bir alanın parçası olduğumuzu unutmadan işimizi yapabilirsek sanıyorum ki
insanlığa, ülkemize ve mesleki ortamımıza daha pozitif anlamda katkıda bulunma şansımız olur. Zaman zaman ortaya çıkan tartışmalardan biridir: Yazarlara, hafiften de parmak sallayarak bağımlı yazar olmaları tavsiye edilir. Bu yaklaşıma pek katılmıyorum.
Her ne kadar kendimi bağımlı bir yazar olarak görsem de bunu savunan yazarlara çok saygı duyuyor olsam da bir yazarın tıpkı
yayıncılık alanındaki herkes gibi, ana sorumluluğunun ürettiği metnin değeri ve niteliği üzerine olduğunu düşünüyorum.
Yukarıdaki metinde bulunan fiilimsilerin sayısı ile ilgili doğru grafik hangi seçenekte verilmiştir?
A)

7

7

6

RN

6

B)

C)

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

7

D)

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

İsim - fiil

Sıfat - fiil
Zarf - fiil
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15.

%30
İsim- fiil

%15
Çekimli fiil

%35
Sıfat - fiil

%20
Zarf - fiil

Bu grafikte “gerçekleş-” fiilini dört farklı görevde kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisini %35’lik dilime giren öğrencilerden biri vermiştir?

EK

A) O yıl gerçekleşen Güneş tutulması hadisesinden çok etkilenmiş, uzun yıllar etkisinden çıkamamıştım.
B) O çok üzücü 17 Ağustos depremi gerçekleştiğinde ben henüz 19 yaşındaydım.
C) İnsan hayalleri gerçekleştikçe fıtratından dolayı hep daha fazlasını hayal eder ve ister.
D) Kimya dersinde gördük, iki hidrojen bir oksijen bir araya gelmeden suyun oluşumu gerçekleşmez.

16.

Sıfat - Fiil

Zarf - Fiil

Fiil kök ve gövdelerine “-ma,
-ış, -mak” eklerinin gelmesiyle
oluşan ve isim görevinde
kullanılan sözcüklerdir.

Fiil kök ve gövdelerine “-an, -ası,
-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş”
eklerinin gelmesiyle oluşan ve
sıfat ya da adlaşmış sıfat
görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Fiil kök ve gövdelerine “-ken,
-arak, -madan, -dığında, -ınca,
-dıkça, -alı, -e, -r ...mez, -esiye”
eklerinin gelmesiyle oluşan ve zarf
görevinde kullanılan sözcüklerdir.

RN

İsim - Fiil

Yukarıdaki tabloda fiilimsi türleri ve özellikleri verilmiştir.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum
Yolumun karanlığa saplanan noktasında
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum
Necip Fazıl Kısakürek

Sevmekten geri kalma
Yapan ol yıkan olma
Sevene diken olma
Gülü incitme gönül

Suları düşünüyorum nazlı nazlı kıvrılan
Akışını seyretsem sanki durmuştur zaman
Yıllardır akmış belki, daha kaç yıl akacak
Yüce dağları aşıp vadilerden geçerek
Mahmut Uçan

Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır
Baş başa kalacağız kenarında bir suyun
Göz alabildiğine yeşil uzanan çayır
Bir saadet içinde sessiz otlayan koyun
Ziya Osman Saba

Bestami Yazgan

Buna göre üç fiilimsi türünün de bulunduğu dörtlük hangi şaire aittir?
A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Bestami Yazgan

C) Mahmut Uçan

D) Ziya Osman Saba
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17. Soru : İçerisinde adlaşmış sıfat - fiilin bulunduğu bir cümle kurunuz.
Cevap : Sınavlarda bildiklerimi genellikle kağıda tam olarak aktaramam.
Soru : Kurduğun cümlede zarf - fiil olsun ancak cümleye zaman anlamı katsın
Cevap : Bazı ortamlarda bilir bilmez her konu hakkında konuşan insanlardan haz etmem.
Soru : İçerisinde üç farklı fiilimsi türünün bulunduğu bir cümle kullanınız.
Cevap : Güneş yavaş yavaş batarken ben yarın yapılması gerekenleri planlıyordum.
Soru : Fiilimsi eki aldığı hâlde bu özelliğini kaybetmiş kalıcı ad örneği bulunan cümle kullanınız.
Cevap : Buradan oraya gitmek için önce dolmuşa binip Taksim’e geçeceksin, oradan da metroya bineceksin.
Öğretmenin kurulmasını istediği cümlelerden birine öğrenci yanlış cevap vermiştir. Daha sonra öğretmenin uyarısıyla bu cümleyi
fark edip düzeltmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencinin yanlış yaptığı cümlenin yerine kurduğu cümledir?

18.

Fiilimsi Sayısı

RN

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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EK

A) Muzlu dondurmayı, kakaolu dondurmadan daha çok severim.
B) Atalarımız ağlayanın malı gülene hayır etmez, demiştir.
C) Akşam olduğunda, bu sokakta pencereler huzurla kapatılırdı.
D) Güzel huylarla donatılmış insanoğlunun insani bir davranışına şahit olduğumuzda şaşırmamak gerekir.

İsim - fiil
Sıfat - fiil
Zarf - fiil
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu grafikteki fiilimsi türleri ve sayısını içermektedir?

Fiilimsi Türleri

A) Halılara bakıldığında kişiyi en çok etkileyen unsur desenlerdir. Çiçekli motiflerin sanatsal bir kaligrafik mükemmellikte sunuluşu, geometrik şekillerin ustaca birbirine geçişlerinin bütünlüğü halıya sanatsal değerini verir.
B) Davul, çok uzaklardan duyulabilecek bir ses gücüne sahiptir. Davul, silindir biçiminde olup tahta veya madeni kasnağın iki
yanına gerilmiş derilerin bağlanmasından meydana gelir. Mehterde ve halk arasında çalınan davullar, bu şekilde tokmak ve
değnekle çalınır.
C) Tarih boyunca protezlerin gelişimi savaşların varlığı ile tetiklenmiş. İnsanlar da yeniden savaşabilmek için ya da normal hayatlarına geri dönebilmek için protezleri kullanmışlardır. Yakın insanlık tarihine bakıldığında durum çok farklı değildir. Amerika’da
iç savaş başladıktan sonra protezlere olan ihtiyaç artmış ve bu durum Amerika’yı protez sektöründe ilerlemeye zorlamıştır.
D) Mantosunu çıkarırken mutfağın ışığını yaktı. Çaydanlığa su koyup ocağı yaktı. Pilav ve çorba için su hazır olmalıydı. Üstünü
değiştirmek için odaya geçti. Soğuk değildi oturma odası. Kok sobası burada yanıyor, diğer odaları da ısıtıyordu. Sobaya doğru
eğildi, sac ılıktı. Sobanın ızgara kolunu ileri geri çekti. Küller sobanın tabanına düşerken küçük zayıf tık tıklar çıkardı.

DENEME - 01
Soruları hiç
düşünmeden
cevapladı.

Bu şehre geleli
neredeyse beş
yıl oldu.

Bu koca
makineyi ipince
bir vida ayakta
tutuyordu.

Çocuk eve gelir
gelmez telefona
sarıldı.

Ortalığı
aydınlatan
şöminenin
etrafında
toplanmıştık.

Çocuğun
babasına sımsıkı
sarılışını
görmeliydiniz.

Bir yerde
eleştiri yoksa o
yerde ilerleme
de yavaş
olacaktır.

Sorunun
cevabını
bilmediğinde
bunu açıkça
söylerdi.

Karanlık
çökerken köyün
ormanlarına ben
evin yolunu
tutuyordum.
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19.

Yukarıdaki şekilde içinde zarf - fiil bulunmayan toplar atılırsa şeklin yeni görünümü nasıl olur?
C)

B)

20.

Üreten bir dünyada yaşıyor ve her yeni
üretimde böbürleniyoruz. Ay’a gidiyor,
Mars’a ulaşmaya çalışıyoruz. Sürekli
yeni şeyler üretip yeni şeyler başarmak
istiyoruz. Fakat üretirken aynı zamanda
tükettiğimizin farkına varmıyoruz.

RN

I

EK

A)

D)

Plastiğin zararları insanla kalmaz,
çevreye de yayılır. İnsanın plastiği bitkiler
ve hayvanlar için eziyete dönüşür.
Plastik ürün tabiatta kolay kolay çözünmez. Kara ve denizleri çok fazla kirletir.

21

II

Fiilimsiler, fiil anlamını korumakla birlikte
aldıkları kendilerine has eklerle isim, sıfat
veya zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

III

İnsan eliyle tükenenleri kurtarmak
yine insanın eline kalıyor. Bir işe
başlarken işin sonunu düşünmek, ona
göre plan yapmak ve adımlar atmak
gerekiyor. Sadece bugünü düşünerek
yapılan hareket, yarınlar için kabahata
dönüşüyor.

Birçok insan hastalandığı zaman ilaç içip
iyileşmeye çalışır. Hastalıkların neredeyse
tamamı bizim yaşama şeklimizden kaynaklanıyor. Vücuttaki ağrılar, acılar, şişler bizim
yaşam şeklimizdeki hataların habercisiyken
günlük yaşamdaki tartışmalar ve sorunlar
ise bizim kişiliğimizdeki ya da
davranışlarımızdaki hataların habercisidir.

IV

Yukarıdaki açıklamadan hareketle numaralanmış metinlerin hangisinde fiilimsi kullanıldığı söylenemez?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

ÜNİTE

EK

Tİ
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02
SÖZCÜKTE
ANLAM
ADIM - 02:
			

Sözcükte Anlam - 1

ADIM - 03:
			

Sözcükte Anlam - 2

ADIM - 04:
			

Sözcükte Anlam - 3

ADIM - 05:
			

Sözcükte Anlam - 4

Syf. 24 - 31

RN

Syf. 32 - 41

Syf. 42 - 47

Syf. 48 - 55

ADIM - 06:
			

Sözcükte Anlam - 5

DENEME 02:

Syf. 64 - 73

Syf. 56 - 63
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2.ÜNİTE

Değerli Arkadaşlar,

EK

KONUŞUYOR

8.sınıf Türkçenin ilk anlam konusu olan ”sözcükte anlam” konusuna hazır mısınız?

Sözcükte anlam konusundan her sene birden fazla soru sorulmaktadır. Aynı zamanda sözcükte anlam konusuna
bağlı olarak göreceğiniz cümlede anlam ve paragrafta anlam konularına ait soruları da hesaba katarsak aslında
bu dersin en önemli konularından birinin sözcükte anlam konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, sözcükte anlam ünitesinde ne var? Neler işleyeceğiz? Bu konuyu ilk kez mi göreceğiz? Bu konuya nasıl
hazırlanmalıyız? Bu şekilde soruyorsak eğer ...
Öncelikle şunu belirtelim ki bu konuyu sözcükte anlam ilişkileri, sözcükler arası anlam ilişkileri ve söz öbekleri
gibi temel olarak belirlediğimiz bazı başlıklar ile anlattık. Aslında sizler bu konuya yabancı değilsiniz. Geçmiş
yıllardan edindiğiniz bazı bilgiler burada tekrar karşınıza çıkacak.

RN

Öte yandan sevgili arkadaşlar, bu konuda daha önceki yıllarda gördüğünüz konularla birlikte ilk kez göreceğiniz
bazı bilgiler de yer alacak.
Bu konu içerisinde gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam gibi bir sözcüğün cümle içerisinde farklı anlamlar
kazanmasına da değineceğiz. Bu anlamları bizlere verilen seçeneklerde arayacak, bazen de bize verilen bir
örnek cümle içerisindeki altı çizili sözcüğün benzer anlamlısını başka bir cümlede arayacağız.
Sözcükte anlam ünitesini işlerken diğer yandan sözcük dağarcığınızı geliştirmeyi ve devamlı sözlüğü karıştırarak
öğrenmeyi de aksatmayın.
Son söz olarak diyebiliriz ki Türkçe konularını bir hazine sandığına benzetecek olursak sözcükte anlam konusu o
sandığın anahtarıdır.
Haydi “ANAHTARI” elde edip hazineye ulaşalım.

02

Sözcükte Anlam - 1

şısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?
A)

Cümle
Tatil için gittiğimiz otelde
üç gün kaldık.

Anlam
Oturmak, yaşamak

4. Bu haftaki programımızda, çarşı ve pazar dolaşarak esna-
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalmak” sözcüğü, kar-

O kocaman aileden geriye Yaşamak, hayatını sürbir bu adam kalmış.
dürmek

C)

Arabamız yokuşun ortasında kaldı.

Çalışmaz, yürümez duruma gelmek

D)

Bütün semt, fabrikadaki
yangının dumanı altında
kalmıştı.

Bir şeyle kaplanmak, yayılan bir şeye bulanmak

Bu cümledeki “nabız” sözcüğünün, cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Edebiyat eserlerinde gündelik dilden daha seçkin bir dil
kullanılırdı.
B) Sanatın her türünün kendine has malzemeleri vardır.
C) Onun sanata yönelik eğilim ve görüşlerini merak ediyorum.
D) Her yazar, içinden çıktığı toplumun bireylerini anlatır.

EK

B)

fın nabzını öğrenmeye çalıştık.

5. 1. Yazar dostlarımla, gazetedeki günlerimizi çok arıyoruz.

2. Bir sözcüğün tek başına kullanıldığında aklımıza gelen ilk
24

anlamı o sözcüğün gerçek anlamıdır.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmış bir sözcük vardır?

RN

A) Kapının kilidi kırılınca geceyi dışarıda geçirdik.
B) Dedemin yanında kaldığım zamanlar inanılmaz neşeli
olurdum.
C) Bahçe kapısının menteşelerinden biri kırıktı.
D) Laf taşıyan insanları hiç sevmem.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kök” sözcüğü terim
anlamda kullanılmıştır?

A) Pek çok sorunun kökünde eğitimsizlik yatar.
B) İsim kökü, mastar ekini alamaz.
C) Başarısızlığın kökünde, plansızlık ve tembellik vardır.
D) Bu problemi çözmek için köklü yenilikler yapıldı.

Türkçe Soru Bankası

2. N
 e kadar çok aradılarsa da kendilerine uygun bir üst
baş bulamadılar.
3. Polis, hırsızın üstünü aradı ama üzerinde bir şey bulamadı.
4. Şimdi çocukluk yıllarımı arıyorum.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde
“aramak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 ve 3

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

6. 1. Masanın üzerine çiçek desenli bir örtü attı.
2. Piknikte rahatça oturmak için çimene kilim atacağız.
3. Süpürüp sildiğimiz yerlere halı attık.
4. Gazeteyi dolaba attı, yemeğe geçti.
“Atmak” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangisinde
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Sözcükte Anlam - 1

Test 01

ramları karşılayan sözcüklere terim denir.

10. “Sarmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sa-
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7. Bilim, sanat, spor ya da meslek dallarına ait varlık ve kav-

rılıp tırmanmak, bürümek” anlamında kullanılmıştır?
A) Beni çok sardı okuduğum son roman.
B) Bahçedeki asma, çardağın dört bir yanını sardı.
C) Dün gönlümü sonsuz bir neşe sarmıştı.
D) Elimdeki ipi makaraya hemen sardım.

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla
kullanılmıştır?

8. • Esas, temel

EK

A) Memlekete gittiğimiz gün ayağımızın tozu ile düğüne
gittik.
B) Trenle seyahate çıkabilmek için babama çok dil döktüm.
C) İki kardeş el ele tutuşup arabaya doğru yürüdü.
D) Öğretmen, öğrencisinden dörtlükteki temayı bulmasını
istedi.

• Başlangıç
• Bir şeyin iki ucundan biri

“Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır?

RN

A) Bizim izci takımının başı, uzun boylu bir gençti.
B) Koridorun başında durmuş, bana sesleniyordu.
C) Önümüzdeki ayın başında bir sempozyuma katılmak
için yurt dışına gidecek.
D) Bence bu hayattaki her işin başı sağlıktır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz

11.

I. Karanlık bir gecenin sabahında yola çıktık.
II. Gördüğü rüyanın etkisinden sıyrılamamıştı.
III. Mehmet sınıfında taşkın davranışlar sergiliyordu.
IV. Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi.
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Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen
altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim

(değişmece) anlamıyla kullanılmamıştır?

anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Boş sözlerle bizi kandıramayacağınızı bilmelisiniz.
B) Ağaçların gölgesi yere düşüyordu.
C) Onun da parlak fikirleri olduğunu biliyordum.
D) Hiçbirimiz tatsızlık çıksın istememiştik.

A) Meridyenin tanımını bize kim yapacak?
B) Hastanede grip salgını yaşanması çalışanları zor durumda bıraktı.
C) Bu sözcük sesteş köklüdür.
D) Uçak biletini ucuza getirdik.
Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam - 1
4. Yansıma sözcükler bazen gerçek anlamlarından uzakla-

Tİ
R

1. Doğada anlamlı konuşma dışındaki seslerin taklit edilme-

şarak yansıma özelliklerini kaybedebilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir
sözcük kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

A) Hava aydınlanmadan bir an önce yola çıkmalıyız.
B) Yakıcı güneşin altında çapa yapan adamın alnı parıl parıldı.
C) Dere kenarına gelenler şırıltılar eşliğinde kuş cıvıltılarını
dinlerlerdi.
D) Patavatsızlıklarına dayanamayıp en sonunda patladım.

A) Derenin şarıl şarıl akan buz gibi suyunda yıkandık.
B) O parayı onlardan çatır çatır alacağım, hiç şüphen olmasın.
C) Mutfak musluğundan gelen pıt pıt sesi sabaha kadar
beynimi kemirdi.
D) Koridordan gelen “tak tak” ayak sesiyle irkildi birden.

EK

siyle oluşan sözlere ya da yazılara yansıma sözcük denir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmızı yazılan kelime,

2. 1. Tanınmış bilim adamımız, dün bir konferans verdi.
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2. Atlılar, akın yaparak düşmana korku salıyordu.
3. Bu sözlerinizle bana taş atmaya mı çalışıyorsunuz?
4. Dersin başında uykum gelmeye başladı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen
altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır?
B) 2

C) 3

D) 4

RN

A) 1

karşısındaki anlamla uyuşmamaktadır?
A) Bu gömleğin rengi biraz ⇒ Rengi ağarmak, uçmak
griye kaçıyor.
B) Ben bu programın nasıl ⇒ Bilgisi olmak, elinden
kullanılacağını biliyorum.
gelmek, bir şeyi yapmaya
alışmış olmak
C) Sinekler dört bir yana
hastalık yayıyordu.

⇒ Bulaştırmak

D) Konuyu bir de bu açıdan ⇒ Yön, değerlendirme tarzı
ele alalım.

3. “Ağır” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yoğun” anlamında kullanılmıştır?

A) Amcamın oğlu henüz yirmi yaşında olmasına rağmen
gayet ağır ve oturaklıydı.
B) Yavuz Sultan Selim söz konusu savaşlarda ağır toplar
da kullanmıştır.
C) Odaya girer girmez kendisini ağır bir koku karşılamıştı.
D) Mete, on kişilik bir aileye bakıyor ve bu ağır sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışıyordu.

Türkçe Soru Bankası

6. “Onun şiirlerini ilk okuduğumda çarpılmıştım.” cümlesindeki altı çizili kelime, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
aynı anlamıyla kullanılmıştır?
A) Zavallı adama o gün bir de güneş çarpmış.
B) O kadar duygusaldı ki azıcık ilgi gördüğünde çarpılırdı.
C) Bu hırsız vapurdaki yolculardan birçoğunun cüzdanını
çarpmış.
D) İki sayıyı doğru çarpmadığı için sonucu yanlış buldu.

Sözcükte Anlam - 1

Test 02
10. Bir sözcüğün akla ilk gelen anlamına temel anlam (sözlük

Tİ
R

7. Gerçek anlamı somut olan bazı sözcükler, mecaz anlam

yoluyla soyut bir anlam kazanabilir. Buna soyutlaştırma
denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün
böyle bir anlam değişmesine uğradığından söz edilebilir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel
anlamlıdır?
A) Efsun Bey’de iyi bir müzik kulağı vardır.
B) Okuduğu içli şiirler hepimizi çok duygulandırdı.
C) Hayatın tatlı yönleri olduğu kadar acı yönleri de vardır.
D) Sorunu çözmek için birçok yöntem denedik.

EK

A) Çocuklara söyleyeceğin tatlı bir söz, onların sana olan
saygısını artıracaktır.
B) Toplumdaki nefret dalgasını nasıl kıracağımıza kafa
yormalıyız.
C) Geçmişin sanatının o ince ruhunu günümüz sanatında
da yakalamalıyız.
D) Babamın ne kadar hassas olduğunu söylememe gerek
var mı?

anlamı) denir.

11. • Ekmeğin üzerine bir kaşık reçel çaldım.
• Çalınan eşyalar hâlâ bulunamadı.
• Alarm tam da kurduğum saatte çaldı.
• Dün aldığım gömleğin rengi maviye çalıyor.

8. 1. İpe astığımız çamaşırlar iki saatte kurudu.

2. Nereden geldiği belirsiz bir ses, bizi rahatsız ediyordu.
3. Baktığım hiçbir yerde silgimi bulamadım.
4. Teoman Bey’in Türk tarihi konusunda derin bir bilgisi
vardı.

“Çalmak” sözcüğü, numaralanmış cümlelerde kaç farklı
anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük mecaz anlamlıdır?
B) 2

C) 3

D) 4

RN

A) 1

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime
vardır?

A) Yemeklerden en çok pilavı severdi.
B) Derenin şırıltısını dinlemek çok keyifliydi.
C) Bugünkü derste dairenin alanını öğrendik.
D) Bu şirkette yirmi yıldır çalışıyor.

12. • Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak
• Solmak, değişmek
• Koymak, eklemek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “atmak” sözcüğünün
yukarıdaki anlamlarından biri yoktur?
A) Yemeğe acıyı fazla atmış.
B) Çocuklar göle taş atıyordu.
C) Makinede yıkanan kazağın rengi attı.
D) Fabrikadan pek çok çalışanı attılar.

Türkçe Soru Bankası
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Test 03
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Gerçek anlam ve mecaz anlamlı sözcüklerle ilgili hazırlanmış bir etkinliğin
görseli yanda verilmiştir.
Bu etkinlikle ilgili bilinenler şu şekildedir:
•  Soldan sağa doğru dizilen yuvarlaklar satır, yukarıdan aşağıya doğru dizilen yuvarlaklar sütundur.
•  Görselde 5 satır, 10 sütun vardır.
•  Toplam yuvarlak sayısı 50 tane olup bunların 4 tanesine cümle yazılmıştır.
•  3. satır ile 4. sütunun kesiştiği yuvarlak kırmızıya boyanmıştır ve bu yuvarlağa herhangi bir cümle yazılmamıştır.

Tİ
R

1.

Sözcükte Anlam - 1

Yazılan cümleler gerçek ve mecaz anlam bakımından incelenip içinde mecaz anlamlı sözcüğün bulunduğu cümleler tespit edilecek ve bu cümlelerin bulunduğu yuvarlaklar sarıya boyanacaktır.
Görseldeki cümlelerin bulunduğu konumlar şu şekildedir:
5. Sütun ile 5.satırın kesiştiği yuvarlakta yazan cümle: Kötü bir şey yaşanacağının kokusunu alabiliyordum.
3. Sütun ile 4.satırın kesiştiği yuvarlakta yazan cümle: Karanlık olmadan eve gitmeliydik.
7. Sütun ile 2.satırın kesiştiği yuvarlakta yazan cümle: Masada koyu bir muhabbet olduğu belliydi.
1. Sütun ile 5.satırın kesiştiği yuvarlakta yazan cümle: Dar bir koridorda ilerlerken yere düştü.
Bu cümleler incelenip etkinlik yapıldığında görselin son hali aşağıdakilerden hangisi olur?

C)
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D)

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

RN

2.

B)

EK

A)

Gerçek
Anlam

KAFA
Mecaz
Anlam

Yukarıda verilen şema için bazı öğrenciler yorum yapmışlardır. Hangi öğrencinin yorumu doğru kabul edilemez?
A)

C)

Gerçek anlam kısmına “Dersimizde
insan kafasının belli özelliklerini
işledik.” cümlesini yazabiliriz.

Mecaz anlam kısımına “O, kalbi ve
kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı.”
cümlesini örnek gösterebiliriz.

B)

D)

Gerçek anlam kısmına bir açıklama
yapmak gerekirse “Sözcüğün akla
gelen ilk anlamıdır.”diyebiliriz.

Mecaz anlam kısmına bir açıklama
yapmamız gerekirse “Sözcüğün bilim,
sanat, spor, vb. alanlarla ilgili
kullanılmasıdır.” diyebiliriz.

Türkçe Soru Bankası
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3.

Terim anlamlı sözcükleri pekiştirmek amacıyla hazırlanan bir etkinlik için yukarıdaki görsel kullanılmıştır. Bu görselde bulunan
bazı kapılar kapalı, bazıları da açıktır. Merdivenden çıkınca varılan kapı ise yarı açıktır. Sağa doğru bakıldığında sadece iki kapı
kapalıdır.
Bu etkinlikle ilgili bilinenler şöyledir:

• Öğrencilerden içinde terim anlamlı sözcük bulunan cümle kurmaları istenmiştir.

• Terim anlamlı sözcüğün bulunduğu cümleyi kuran öğrencinin ismi açık kapının üzerine yazılacaktır.

• Cümlesinde terim anlamlı sözcük bulunmayan öğrencilerin ismi de kapalı kapıların üzerine yazılacaktır.

EK

• Yarı açık kapının üzerine ise hiçbir cümle yazmayan öğrencilerin ismi yazılacaktır.

• Ahmet, Ayşe, Burhan, Beyza ve Salih isimli öğrencilerin kurduğu cümleler şunlardır:
Bu hafta fen dersinde sıcaklık
konusunu işledik.

Soğuk davrandığı için onun yanına
gitmek istemiyorum.

Ahmet

Fiillerle ilgili çözdüğüm testi kontrol
ettim.

Ayhan

Olaylara bakış açısı çok farklıdır.

Burhan

29
Salih

Buna göre, açık kapıların üzerine hangi öğrencilerin isimleri yazılmalıdır?

C) Ahmet-Ayhan

D) Burhan- Ayhan

4.

Cümleler :
Bir kelimenin birden fazla anlam ifade etmesine çok anlamlılık denir. Çok anlamlılık; yakın anlam,
mecaz anlam ya da anlam genişlemesi yolları ile oluşur.
Basketbol oynamayı çok seven Ali Kerem, “almak” sözcüğünün farklı anlamda kullanıldığı her kelime için bir isabetli atış yapmıştır.
• Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki şapkayı çekip aldı.
• Aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep
olmuş.
• Bu kavanoz iki kilo bal alır.
• Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.
• Tadına bakmak için bir yudum aldım.
• Adam, bu salon bin kişi alır, dedi.

Verilen cümlelere göre Ali Kerem kaç isabetli atış yapmıştır?
A) 3

B) 4

C) 5
Türkçe Soru Bankası

D) 6

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

B) Burhan- Ahmet
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A) Ahmet- Salih

Test 03
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5.

Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu
yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir.
Yukarıdaki tır, altı çizili sözcüğü gerçek anlamlı olan dorseyi takacaktır.
Buna göre, tır hangi dorseyi takmalıdır?

C)

Konferansa gidemeyince biletlerimiz
yandı. Uzun süredir beklediğimiz bu
konferansı kaçırdığımız için çok üzgündük.

Süslü sözlerle beni oyalamayın, diye kızdı
karşısındakine. Öfkesi gözlerinden
okunuyordu. Sandalyeye yığılıp kaldı.
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6.

B)

Olaylara karşı kör ve sağırdır. Her zaman
kayıtsız kalmayı sever. Bu sebeple kendi
hâlinde yaşayan, yapayalnız biridir.

EK

A)

D)

Kör adama kimse yardım etmedi. Çünkü
herkes körlüğün bulaşıcı olduğunu
düşünüyor, kör olmaktan korkuyordu.

Aşağıda araç gösterge paneli işaretlerinden bazıları ve anlamları verilmiştir.

RN

Bu işaret, ön sis lambası açık anlamına gelir.

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

Bu oto gösterge ışığı ise yakıtın azaldığı anlamındadır.
Kırmızı yağdanlık simgesi. Genellikle 3 bip sesi ile yanar. Yağ seviyesi azalmış.
Motor arızası anlamındadır.

Kapılardan herhangi birinin açık olduğunu anlatan ikaz ışığıdır.
Bagaj kapağı açık anlamına gelen araç gösterge paneli işaretleridir.

Murat Bey, aracı ile memleketine gitmek için yola çıktı. Arabayı çalıştırınca bagaj kapağının açık olduğuna dair uyarı ışığı dikkatini
çekti ve bagaj kapağını kapatınca uyarı ışığı söndü. 3 saat gittikten sonra yolun sisli olduğunu görüp ön sis lambalarını açtı. Bir
müddet sonra araç gösterge panelinden motorun arıza yaptığını fark etti. Arızayı gidermek için yolunu değiştirip bir tamirciye
uğradı. Neyse ki büyük bir sıkıntı yoktu, arıza hemen giderildi. Biraz gecikmeli de olsa yoluna devam etti. Memleketine varmaya
çok az bir mesafe kalmıştı ki yakıtının azaldığını gösteren işareti gördü.
Yukarıda verilenlerden hareketle Murat Bey’in aracında yanan uyarı işaretlerinin numaraları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 5 - 4 - 1 - 2

B) 5 - 3 - 2 - 1

C) 6 - 1 - 4 - 3
Türkçe Soru Bankası

D) 6 - 1 - 4 - 2
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Spor kariyerine 47 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta
kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar
sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık
kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. İlk Dünya
Rekoru’na imza attığında 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş
dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu
da Naim Süleymanoğlu olurken ardında kırılması imkansız
rekorlar bıraktı.

Hafta sonunda öğrencileri ile sinemaya giden Melike
Öğretmen, öğrencilerinden izledikleri filmin başkahramanı hakkında düşüncelerini söylemelerini istemiştir. Buna
göre hangi öğrenci, cümlesinde terim anlamlı sözcükler
kullanmıştır?

RN

8.

Braille alfabesi adını Louis Braille isimli bir Fransız
eğitimci ve mucitten almıştır.   Louis Braille henüz 3
yaşındayken sol gözü sempatetik oftalmiya isimli bir
hastalığa yakalanır ve görmemeye başlar. Ardından
bu hastalık sağ gözünü de etkiler ve 6 yaşında tamamen kör olur. Okul çağına geldiğinde ailesi tarafından
kendisine bir şekilde okuma ve yazma öğretilir. Louis
artık okuma ve yazma bilen bir görme engellidir.  Louis ilerleyen yaşlarda, Charles Barbier’in   hazırladığı
alfabe ile tanışır. Charles Barbier’in alfabesi askerlerin
gece karanlığında anlaşmalarını sağlamak için geliştirilmiş ve parmakların semboller üzerinde hareket
ettirerek harflerin tanınmasına dayanan bir alfabe idi.
Bu alfabe her ne kadar faydalı ve teorikte başarılı bir
alfabe gibi gözüküyor olsa da aslında bu alfabenin
hataları vardı.

Çünkü insanlar bu alfabeyi okuyabilmek için parmaklarını harflere sürüyor ve çoğu kez yanlış okuyor ya da okuyamıyorlardı.  
Louise Braille bu sistemin hatalı olduğunu, harflerin parmak hareketleri olmadan tanınması gerektiğini söyledi ve kendi alfabesini
oluşturmaya başladı. Braille’ın kendisinin de kör olması onu bu alfabeyi yapabilecek en doğru kişi yapıyordu. Uzunca bir çalışma
ve denemenin ardından kendi  alfabesini oluşturdu. Bu alfabede  noktalar bulunuyor ve noktaların yer değiştirmesi ile harfler
meydana geliyordu. Braille yapmış olduğu bu alfabeye 6 noktalı kör alfabesi adını verdi. Alfabe önce ülkesinde daha sonra da
tüm dünyada oldukça yararlı görüldü ve hızla tüm dünyada kullanılmaya başlandı.
Yukarıdaki metinde verilen altı çizili sözcüğün anlam özelliğine göre karşılığı Braille alfabesiyle yazıldığında cevap aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

B)

C)

D)

Türkçe Soru Bankası
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EK

A) Uğur: 60 kg’da koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
B) Bilal: Türkiye’de gelmiş geçmiş en başarılı sporcudur.
C) Gülizar: Kendi kilosunun üç katı ağırlık kaldırarak, “efsane” oldu.
D) Songül: 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada “yılın haltercisi” seçildi.

Test

01
03

Sözcükte Anlam - 2

varlıkları karşılayan kelimeler somuttur.

yut anlamda kullanılmıştır?

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı
çizili kelime somut anlamlı değildir?

2. 1. Bu kafayla sınavı kazanmamız zor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük,

2. D
 ün çok hüzünlüydüm, bugün dostlarımı görünce içimi
neşe kapladı.
3. Ünlü sunucu, İstanbul’daki programa hazırlanıyor.
4. Telefonumda küçük bir arıza çıktı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen
altı çizili sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?
B) 2

C) 3

somut anlamıyla kullanılmıştır?

A) O, başarı merdivenini, kendine güvenerek çıktı.
B) Sıcak bir gülümseme pek çok kırgınlığı giderir.
C) İki şehrin arasındaki köprü artık kullanılmaz durumdaydı.
D) Bugün hiç havamda değilim, kimseyle konuşmak istemiyorum.

D) 4

RN

A) 1

A) Çocuklar, balonların hepsini patlattı.
B) Onu yaşamımdan sildim.
C) Bu kalemi kullanabilir miyim?
D) Yönetmenlik hayalimi gerçekleştiremedim.

EK

A) Odaya serin bir rüzgâr yayıldı.
B) Bu bahçede envai çeşit çiçek kokusu vardı.
C) Mikrop, gözle görülmeyecek kadar küçüktür.
D) İrade sahibi insanlar, sabırlı insanlardır.
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4. Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük so-
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1. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeyen de benzetilen de somut bir kavramdır?

A) Yolunu yitirmiş bir gezegen gibiydi umut.
B) Şimdi kadife bir balıktır hüzün.
C) Senin neşen bir umuttu bizim için
D) Yüzünde bir nehir taşıyorsun şelale gibi saçlarınla.

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü soyut
bir kavramı nitelemektedir?
A) Kara gözlerinden nice gözyaşı aktı.
B) Kara bahtın iyi olacak senin de.
C) Yine kara bir eldiven almış kendine.
D) Kara bir leke vardı gözlerinde

Sözcükte Anlam - 2

Test 01

beş duyu organından herhangi biriyle algılanamaz?

dedir?

A) Hoşgörü sahibi bir insandı.
B) Hava yağmurlu olacak gibi.
C) Rüzgârlı havada yürüyordu.
D) Kalem kırmızı renkle yazıyor.

EK

A) Yemeğe tuz atmayı unutmuş.
B) Sınavı önümüzdeki haftaya attılar.
C) Kalbi hızlı hızlı atıyor.
D) Montun rengi iyice atmış.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifa-

Tİ
R

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen “atmak” eylemi

8. “-lık / -lik” ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir
isimden soyut bir isim türetmiştir?

RN

A) İyilik yapan iyilik bulur.
B) Ayağında mavi bir terlik vardı.
C) İnsanlık âlemi bu olayı unutmaz.
D) Kavurucu sıcaklar bitmiş, serinlik başlamıştır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme, farklı
şekilde oluşturulmuştur?

A) Böyle ufak tefek bir meseleyi kafanda büyütmene gerek
yok, hallederiz.
B) Yaz tatili gelince çoluk çocuk Kayseri’ye gider, üç ay
orada kalırdık.
C) Böyle yalan yanlış sözlere inanıp onun hakkında kötü
düşünmen doğru değil.
D) Yol eğri büğrü olduğu için arabamız  bir o yana bir bu
yana yatıyordu.

9. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram, somut bir
sözcükle anlatılmıştır?

A) Gözlerim gözlerinde erisin, unut dünyayı.
B) Taş kalpli biri olduğunu söylediler.
C) Bir hüzün masalı sanki gözlerin.
D) Güzellik kişiden kişiye değişmektedir.

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamda kullanılmıştır?
A) Gezme ceylan bu dağlarda avlanırsın.
B) Konaktaki eşyalar çok gösterişli  görünüyordu.
C) Gökyüzünde yağmur bulutları geziniyor.
D) Millet için bağımsızlık asil bir duygudur.

Türkçe Soru Bankası

33

03

Sözcükte Anlam - 2

şına bir anlam taşımayan sözcüklerden de oluşabilir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemenin cümleye

Tİ
R

1. İkilemeler anlamlı sözcüklerden oluşabileceği gibi tek ba-

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikilemeyi oluşturan
sözcüklerin her ikisinin de kendi başına anlamları yoktur?

A) Mırın kırın etti, isteklerimi yerine getirmedi. (Bir isteği kabul etmeme, nazlanma)
B) Ciddi bir toplantıda ileri geri konuşarak tepki topladı.
(Yerinde duramamak)
C) Bahçedeki ağaçlardan aşağı yukarı iki ton meyve çıktı.
(Tama yakın, yaklaşık olarak)
D) Para kazanmak için gurbete çıkanlar önünde sonunda
memleketlerine dönecektir. (Mutlaka)

EK

A) Eve girdiğimizde ıvır zıvır şeylerden başka bir şey bulamamıştık.
B) Senin gibi deli dolu biri olmak isterdim.
C) Kalabalıktan biri utana sıkıla öne doğru eğildi.
D) Tanımadıklarınla bu kadar çabuk sıkı fıkı olmandan
memnun değilim.

kattığı anlam parantez içinde yanlış verilmiştir?

2. İkilemeleri oluşturan sözcükler somut anlamda olabileceği
gibi soyut anlamda da kullanılabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan
sözcükler somut anlamlıdır?

A) Kedicik etrafını kuşatan çocuklara acı acı baktı.
B) Öğretmenimiz akıllı uslu öğrencilerle müze gezisine gitti.
C) Parktaki ağaçların dipleri sarı sarı yapraklarla örtülmüştü.
D) Bilgi çağının gençlerinin pırıl pırıl düşünceleri var.

RN
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5. İkilemeler zaman zaman deyimlerin içinde kullanılabilir.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kendinden sonraki sözcükle birleşerek bir deyim oluşturmamıştır?

A) Bir araba almış diye kasım kasım kasılıyor.
B) Bahçedeki asmanın üzümleri salkım salkım olmuş, ağzımızı sulandırıyordu.
C) Kibritçi kız, kaldırımın kıyısında yağan karın altında soğuktan tir tir titriyordu.
D) Çocuklar kıs kıs gülüyor ama ne olduğunu bir türlü söylemiyorlardı.

3. Aşağıdaki ikilemelerin hangisinin oluşma şekli yanlış verilmiştir?

A) Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz sınıftaki  hava değişti. (Sözcüğün olumlu ve olumsuzuyla)
B) Kötü günümüzde eş dost yanımızdaydı. (Yakın anlamlı
sözcüklerle)
C) Kasaba gidip kıyma mıyma alacağım.  (Biri anlamlı biri
anlamsız sözcüklerle)
D) Sağlıklı yaşam için abur cubur yemeyiniz. (Yansıma
sözcüklerle)
Türkçe Soru Bankası

6. Mektup samimi, doğal ve yalın bir üslupla kaleme alınır. Çünkü mektup, kişinin bir yakınına yazdığı bir yazıdır.
Dolayısıyla mektubu yazan kişi, anlatacaklarının yarına kalacağını bildiğinden dobra dobra konuşur.
Bu parçadaki altı çizili sözün parçaya kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrıntılı şekilde

B) Sakınmadan, çekinmeden

C) Kısa ve öz

D) İçtenlikle

Sözcükte Anlam - 2

Test 02
10.

I. Dedem, askerlik anılarını uzun uzun anlatırdı.

Tİ
R

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan kelimeler tek başına kullanılamaz?

II. Ringe güçlü kuvvetli bir boksör çıktı.

III. Doğrular er geç ortaya çıkar.

IV. Cevap vermeden önce derin derin düşündü.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki ikilemeler aynı yolla oluşturulmuştur?
A) II ve III

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve IV

EK

A) Televizyon tamirinden az çok anlarım ben de.
B) Anneme deste deste güller aldım.
C) Boş teneke rüzgârın etkisiyle sallandıkça tangır tungur
ses çıkarıyordu.
D) Köstebekler, tarlayı delik deşik etmişti.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?

sözcüklerin her ikisi de tek başına kullanılabilir?

RN

A) Bu yolları gide gele çok aşındırmış.
B) Kılık kıyafetinizden varlıklı biri olduğunuz anlaşılıyor.
C) Şiir, duygu ve hayalleri güzel güzel aktarır.
D) Bu sessiz sedasız şehirde ben de oturmuştum.

9. 1. Hastanın sağlık durumu günden güne düzeliyordu.
2. Ne zaman hız trenine binsem kalbim küt küt atar.
3. Abuk sabuk konuşmalarıyla başımızın etini yedi.
4. Babam, eş dost herkesin bayramını kutladı.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ikileme, yakın anlamlı kelimelerden oluşmuştur?
A) 1

B) 2

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan

C) 3

D) 4

A) Öğrenciler güle oynaya piknik yaptılar.
B) Üzerinde eski püskü bir hırka vardı.
C) Ufak tefek bir adam az önce sizi sordu.
D) Ivır zıvırları çekmeceye doldurarak masayı düzenledi.

12. Yansıma sözcükler, gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlamda kullanılırsa yansıma özelliğini yitirir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım
vardır?
A) Toplantıda sıkıntıdan patlayacaktı.
B) Bebek mışıl mışıl uyuyordu.
C) Zincirle bağlı köpek bize havlıyor.
D) Çocuk çekirdekleri çıtır çıtır yedi.
Türkçe Soru Bankası
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memiştir?

niteleme görevinde kullanılmamıştır?

2. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmaA) Lastik patlayınca herkes çok korktu.
B) Suyun şırıltısı bizi büyülemişti.
C) Taksim’de sokaklar ışıl ışıl olmuştu.
D) Kapının arkasından bir çıtırtı duyulmuştu.

RN
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A) Tertemiz bir masası vardı.
B) Düne kadar, sapasağlam bir adamdı.
C) Her şey karmakarışık duygularla başladı.
D) Sapsarı yapraklar, sonbaharı müjdeliyordu.

EK

A) Dışarıdaki gürültü hepimizi rahatsız etti.
B) Güneş yine pırıl pırıl parlıyor.
C) Yan odada horul horul uyuyordu.
D) Gıcırdayan kapı menteşelerini güzelce yağladım.

mıştır?

4. Hangi cümledeki pekiştirilmiş sözcük, somut bir varlığı

Tİ
R

1. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcüğe yer veril-

3. İki dost bir köşeye çekilmiş, fısır fısır konuşuyor.

Bu cümledeki ikileme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan
hangisi doğrudur?

A) Karşıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
B) Eş anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
C) Yansıma sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
D) Yakın anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Türkçe Soru Bankası

5. Aşağıdakilerden hangisinde yansıma sözcük vardır?
A) O tarz kitaplar okuyucuyu pek çekmiyor.
B) Aşağı yukarı iki saat sonra oraya ulaşırız.
C) Ne zaman ney dinlesem duygulanırım.
D) Bu ekmek çıtır çıtır yeniyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma söz kullanılmıştır?
A) Bir saattir bekliyoruz, sıkıntıdan canımız çıktı.
B) Yeni aldığı ayakkabılar gıcır gıcırdı.
C) Mutfaktaki tencere fokur fokur kaynıyordu.
D) Bu ilçede irili ufaklı pek çok otel var.

Sözcükte Anlam - 2

Test 03

sözcük denir.

ikileme vardır?

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kelime vardır?

A) Yalan yanlış bilgilerle bizi aldatıyordu.
B) Köyün yanındaki dere gürül gürül akıyor.
C) Askerden döner dönmez iş aramaya başladı.
D) Kasada irili ufaklı kayısılar vardı.

EK

A) Kar tatili sebebiyle okul bugün yoktu.
B) Atın kişnemesiyle bütün çocuklar oradan uzaklaştı.
C) Sonbahar gelince yaprakların hışırtısı insanı dinlendirir.
D) Yurdumuzun ekonomisi için bacasız sanayinin önemi
büyüktür.

8. Hangi cümledeki altı çizili sözcük yansıma anlamlı değildir?

10. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma yoluyla oluşan bir

Tİ
R

7. Doğadaki seslerin taklidi niteliğindeki sözcüklere yansıma

RN

A) Kedi miyavlayarak yanıma geldi.
B) Eşeğin anırması hepimizi şaşırtmıştı.
C) Evin önündeki köpek havlıyordu.
D) Dedemin kuzusu “Meee!” diye bağırıyordu.

9. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük kullanılmamıştır?

A) Evlerine güpegündüz hırsız girmiş.
B) Çocuğun tertemiz bir odası vardı.
C) Yeni evimiz, sapasağlam duruyordu.
D) Her şey çok karışık görünüyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük
kullanılmamıştır?

A) Güneşin ışıltısı gözlerimizi  kamaştırıyordu.
B) Arkadaşımın horultusundan sabaha kadar uyuyamadım.
C) Keçi,Ömer’i görünce meleye meleye yanına geldi.
D) Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada çok
kişi yaralandı.

12. Düşünce zinciri şangır şungur düşünce,
Akıl çıkrığından boşanarak gıcır gıcır.
Hafızanın dibi karanlık allak bullak,
Tüyleri diken diken yosun kokulu rüya.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane ikileme kullanılmıştır?
A) 2

Türkçe Soru Bankası

B) 3

C) 4

D) 5
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Tİ
R

1.

EK

Kerim, Eser, Davut, Kevser ve Elif adlı kişilerin verildiği yukarıdaki görsel bir yarışmaya aittir. Yarışmada, verilen cümlelerdeki
somut, soyut, yansıma ve ikilemelerin bulunduğu sözcüklerin bulunması istenmektedir.
Kişiler aldıkları puanlara göre yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilmiştir. Yarışmada en fazla puanı alan Kerim merdivenin basamaklarında diğerlerinden üsttedir.
Yarışma ile ilgili bilinenler şunlardır:
• Merdivenin en alt basamağında bulunan kişi Davut’tur.
• En üst basamakta bulunan kişi tüm soruları doğru yapmıştır.
• Eser soyut sözcüğü, Davut ise tüm sözcükleri yanlış bulmuştur.
• Elif ve Kevser yansıma sözcükleri yanlış bulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde Elif ve Eser’in bulamadığı türde sözcük kullanılmıştır?
A) Gürültüyü sevmediğim içindir yalnızlığım.
B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C) Kuşların ötüşmesi içimde bir sevince dönüşür.
D) Kapı zilini duyunca kapıya koştu.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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2.

Somut Anlam

Soyut Anlam

Rüzgâr, yağmur,
soğuk, hava,
ayrılık

Kin, iyilik, kötülük,
nefret, ekşi,
kıskançlık

İkilemeler
usul usul, çıt çıt,
taze taze, eften
püften, aşağı
yukarı, mırın kırın

Yansıma Sözcükler
eğri büğrü, ışıl ışıl,
tak, zır, hav,
horultu

Yukarıdaki tabloda bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Bu yanlışlıklar aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile giderilebilir?
A) Mavi alandaki “hava” ile kırmızı alandaki “ekşi” kelimeleri ve turuncu alandaki “çıt” ile kahverengi alandaki “eğri büğrü” kelimeleri yer değiştirdiğinde.
B) Sadece turuncu alandaki “çıt çıt” ve kahverengi alandaki “ışıl ışıl” kelimeleri yer değiştirdiğinde.
C) Mavi alandaki “ayrılık” ile kırmızı alandaki “ekşi” kelimeleri ve turuncu alandaki “çıt çıt” ile kahverengi alandaki “eğri büğrü”
kelimeleri yer değiştirip kahverengi alandaki “ışıl ışıl” kelimesi turuncu alana geçince.
D) Kahverengi alandaki “ışıl ışıl, eğri büğrü” kelimeleri ile turuncu alandaki “eften püften” kelimeleri yer değiştirip kırmızı alandan
“ekşi” kelimesi atılınca.

Türkçe Soru Bankası
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3. İkileme anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya an-

Tİ
R

lamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Daha kısa bir tanımla,
aralarında anlam ya da ses yönünden benzerliklerin olduğu aynı cinsten veya gruptan en az iki kelimenin tekrarlanmasıyla
oluşan sözcük gruplarına ikileme denmektedir.
Aşağıdaki ikileme oluşturma yolları ve örnekleri verilmiştir.
İkileme Oluşturma Yolları

Örnek

Aynı sözcüğün tekrarıyla

iri miri

Eş anlamlı sözcüklerle

akıllı uslu

Yakın anlamlı sözcüklerle

eş dost

Karşıt(zıt) anlamlı sözcüklerle

er geç

Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle

çer çöp

İkisi de anlamsız sözcüklerle

mırın kırın

Yansıma sözcüklerle

ıvır zıvır

‘m’ sesi yardımıyla

ders mers

‘e’ sesi yardımıyla

art arda

suyunun suyu

EK

İsim tamlaması şeklinde

Buna göre ikileme oluşturma yollarının karşısında verilen örneklerden kaçı yanlıştır?
B) 2

C) 3

RN

A) 1

D) 4
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en az bir tanesinin altını çizmeleri gerekmektedir.
Bu öğrencilerin kompozisyon başlıkları ve buldukları soyut anlamlı kelimeler şu şekildedir:

Kitap Okuma Sayısındaki Artış

Sevgi ve Saygının İletişimdeki
Etkisi

Ayşe

Rüyalarla İlgili Bilinmeyenler

Çiğdem

Rüzgârlı Bir Kış Günü
Dilek

Beyza

Yukarıda verilenlerden hareketle hangi öğrenciler soyut anlamlı kelimeleri yanlış bulmuştur?
A) Ayşe ve Beyza
B) Beyza ve Çiğdem
C) Beyza ve Dilek
D) Ayşe ve Dilek

Türkçe Soru Bankası
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4. Ayşe, Beyza, Çiğdem ve Dilek adlı öğrencilerin yazdıkları kompozisyonların başlıklarında soyut anlamlı kelime varsa bunlardan
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5. Taş kelimesi, somut anlamlı bir kelime olduğu hâlde “Bu sözle sana da taş attılar galiba.” cümlesinde soyut anlam taşıyacak

Tİ
R

şekilde kullanılmıştır.

Yukarıdaki duruma benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

40

EK

A) Eve geldiğinde çok acıkmış olduğunu fark etti. Hemen mutfağa gitti. Menemen yapacaktı. Domatesleri doğramak amacıyla
bıçağı eline aldı ancak bıçak çok keskin olduğu için elini kesti.
B) Sorunun acilen bir çözüme ihtiyacı vardı, bütün gözler onun üstündeydi. Ancak onun bir çözüm bulmak konusunda çok yetersiz bir o kadar da yüreksiz biri olduğunu anlamaları uzun sürmeyecekti.
C) Alışveriş torbaları çok ağır olduğu için taşımakta zorlanıyordu. Neyse ki oğlu yardıma yetişti, torbaların bir kısmını aldı. Beraberce evlerine doğru gittiler.
D) Yolun ortasında duran bir taş gördü. Geçen arabaların tekerlerinden seker de insanlara zarar verir diye düşünerek taşı aldı
ve yolun kenarına attı.

6.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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İkileme, anlamı ve anlatımı güçlendirmek için iki kelimenin çeşitli yollarla kalıplaşarak tek kelime gibi kullanılmasıdır. İkilemeler; aynı kelimenin tekrarıyla, eş ya da
yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla, karşıt anlamlı kelimelerle, biri anlamlı biri
anlamsız kelimelerle, ikisi de anlamsız kelimelerle, yansıma sözcüklerle vb.
şekillerde oluşabilir.

Buna göre,

I. Bir saat içinde evimize misafir geleceğini öğrenen annem çok telaşlıydı. Çünkü evimiz çok dağınıktı. Özellikle de benim

odam… Annem odama hışımla girdi ve benden, burada dağınıklığa sebep olan tüm ıvır zıvırları toplamamı istedi.
II. İş yerinde son günümdü. Ne olursa olsun güzel bir şekilde ayrılmak istiyordum. Ta ki onu görünceye kadar… Her zaman
yaptığı gibi yine abuk sabuk konuşup canımı sıktı. Ben de haliyle sakin kalamadım.
III. Okuldan sonra oyun oynamak için arkadaşlarımla sözleşmiştik. Oyun oynayacağımız yere giderken Hakan’ı gördüm. Onu
da çağırdım ama o, “Çoluk çocukla oynamam ben, biraz büyüyün sonra düşünürüz.”diyerek alaycı bir şekilde beni reddetti.
IV. Torun ile babaannenin marketteki mücadelesi, çoğu zaman torunun galibiyetiyle sonuçlanıyordu. Oysa annesi ile markete
gittiğinde hiçbir zaman abur cubur alamıyordu. Çünkü anne tavizin taviz doğuracağını düşünüyordu.
Metinlerdeki ikilemelerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) I.

B) II.

C) III.

Türkçe Soru Bankası

D) IV.

Test 04

Sözcükte Anlam - 2

7.

Tİ
R

Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların ve makinelerin çıkardığı seslerin
taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir.

Bu tanıma göre, aşağıdaki metinlerin hangisinde yansıma sözcük bulunmamaktadır?

EK

A) O gün sanki güneş her zamankinden daha pırıl pırıldı. İçim sevinçle doldu. Hemen kitabımı alıp parka gittim. Bir ağaç gölgesine
kurulup kitabıma daldım.
B) Gece yarısı tavan arasından gelen tıkırtılar beni uykumdan uyandırdı. Kontrol etmek için hemen yukarı çıktım, ne var ki bir şey
göremedim. Haliyle “Kedidir kedi.” deyip yatağıma geri döndüm.
C) Çaydanlıktaki su fokur fokur kaynıyordu. Annemin işi başından aşkındı bu sebeple benden çayı demlememi istedi. Annenin
isteği geri çevrilmez. Demledim tabii ki.
D) Çalılıkların arasından gelen hışırtı bütün avcıların dikkatini o yöne çekti. Çıkan sese bakılırsa büyük bir  av olmalıydı. Ancak
umulan olmadı.
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8. Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, anlatımı daha çekici hâle getirmek için aynı sözcüğün, eş, yakın, karşıt anlamlı veya sesleri
birbirini çağrıştıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşturulan sözcük grubuna “ikileme” denir.
Bu konuyu görsel olarak ifade etmek isteyen bir öğrenci bazı ikilemeleri iki şekilden oluşan görsellere yazıp oluşum çeşitlerine
göre şekilleri boyayacaktır.

RN

İkilemelerin oluşum şekillerinden bazıları ve bunların hangi renge boyanacağı şöyledir:

• Eş anlamlı sözcüklerle oluşturulanlar. →İki şekil de boyanmayıp beyaz bırakılacak.
• Yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulanlar. →İki şekil de kırmızıya boyanacak.
• Zıt (karşıt) anlamlı sözcüklerle oluşturulanlar. → Şeklin biri beyaza boyanırken diğeri siyaha boyanacaktır.

Örneğin; “yavaş yavaş” ikilemesi görselde şu şekilde gösterilir:

yavaş

yavaş

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yer alan ikilemeler yukarıdaki renklerden herhangi birinin içinde yer almaz?
A) Eften püften

B) Hızlı hızlı

C) Sağlık sıhhat

Türkçe Soru Bankası

D) Az çok

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

• Aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşturulanlar. → İki şekil de maviye boyanacak.
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Sözcükte Anlam - 3
4. O yıllarda insanlar çok kötü şartlarda yaşam mücadelesi

Tİ
R

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “temiz” sözcüğü “Bu
çok pis bir iş, senin de girip başını belaya sokmanı istemem.” cümlesindeki “pis” kelimesinin anlamca karşıtıdır?

A) Kimseye el açmamak için kuruşu kuruşuna hesap ederek yaşamalıyız.
B) Toplumda kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlar var,
onlara yardım elimizi uzatmalıyız.
C) Piknikte kalabalık olunca annemin yaptığı nefis çörekler
ucu ucuna yetti.
D) Aldığımız elbiselik kumaşlar çocukların kıyafetlerine kılı
kılına denk geldi.

5. Firma, bu satışlardan güzel para kazandı.

2. İki resim arasındaki ayrımları bulmaya çalışıyorum.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

Bu cümlede geçen altı çizili sözcüğün zıt (karşıt) anlamlısı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Doğa bilimlerinin, toplum bilimlerinden pek çok farkı
vardır.
B) Manzaranın önce ana hatlarını, sonra detaylarını çizdi.
C) İncelediğimiz modellerin sadece üçünü beğendik.
D) İlk ders, ikinci derse göre daha güzel geçti.

A) O, şiirlerinde olabildiğince az sözcük kullandığından iki
dizelik kısa şiirler yazıyor.
B) İyi bir romancı, romanlarına yaşamı sindirmeyi başarabilmelidir.
C) Hayatımda hiç bu kadar felaket bir tablo görmemiştim.

RN
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümlede altı
çizili bölümle anlamca özdeş bir kullanım vardır?

EK

A) Bu köyün halkı gerçekten çok temiz insanlar, hiç kötülük
düşünmüyorlar.
B) Duygu ve düşüncelerini çok temiz bir Türkçe ile anlattı.
C) Kimseye bulaşmadan, kimseyle kavga etmeden temizce
hallettik araba işini.
D) Yediğimiz gıdaların temizliği çok önemli, yiyeceklerin
üstü devamlı kapalı olmalıdır.

veriyor, zar zor geçiniyorlardı.

3. 1. Güneş, bugün hem ışık hem sevinç yayıyor.

2. Taşa vurmaktan ayakkabının burnu açıldı.
3. Yaban ellerde kendini pek yalnız hissediyordu.
4. Yörenin geçim kaynaklarının başında bal gelir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili kelime eş seslidir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Türkçe Soru Bankası

D) Şirket, üretimi artırmak için yeni yöntemler arıyor.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Yanlış hesap, Bağdat’tan döner.
B) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
C) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
D) Her güzelin bir kusuru vardır.

Sözcükte Anlam - 3

Test 01

seslisi yoktur?

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

mek için ikna etmem kolay oldu.” cümlesindeki “kolay”
sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) İzmir’de zor günler geçirdiklerini söylediler.
B) Hocaların zoru ile çıkarılmış bu kural yürümedi.
C) Kitabını kendi parasıyla bastırmak zorunda kaldı.
D) Sabır güzel, faydalı fakat zor bir şeydir.

EK

A) Ağaçtaki bazı dallar çürümüş olmalıydı.
B) Söz verdiği zaman bunu mutlaka tutmalıydı.
C) Polisi görünce ardına bakmadan kaçtı.
D) Kitapçıdan öykü ve şiir kitapları aldı.

10. “Zor” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Onu tatile git-

Tİ
R

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş

A) Semavere maşayla köz attı.
B) Ayakkabının bağı çözülmüş.
C) Dizimde yara çıktı.
D) Yabancı dil öğrenmek için kursa yazıldı.

11. Sabırlı, sevecen,  özverili ol,
1
Yüreğin, hoşgörü ve inanç dolsun.
2
Hakkına razı ol, zulme engel ol.
Bu öğüt her zaman yanında olsun.
3
Allah ‘ın rızası seninle olsun.
4
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Yukarıdaki şiirde yer alan numaralanmış sözcüklerden
hangisinin eş seslisi(sesteşi) vardır?

RN

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9. Uçak biletimiz yandı. (Fiil)

Sol yanıma bir sancı girdi. (İsim)
“Yukarıdaki örneklerde kullanılan ‘yan’ sözcüğünde olduğu
gibi anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmadığı halde yazılışları ve okunuşları aynı olan sözcüklere sesteş sözcükler
denir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteşlik özelliği gösterebilecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Başını sağ tarafa çevirirsen muhteşem manzarayı görebilirsin.
B) Dışarı çıkarken ne annesine ne de diğer aile bireylerine
haber vermiş.
C) Yağ lekelerini çıkarmak için çok uğraştım ama bir türlü
çıkartamadım.
D) Bu genç yaşta saçlarının beyazlaması çektiği sıkıntıların
göstergesi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır ?
A) Kuyumcu bize gerçek altın yerine sahte altın vermiş.
B) Gidip gitmemek arasında kararsız kaldım.
C) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
D) Bardağın hep boş tarafından bakma, biraz da dolu tarafından bak.
Türkçe Soru Bankası

Test 02

Sözcükte Anlam - 3
KELİMELER

KELİMELER

EŞ ANLAMLILARI

ZIT ANLAMLILARI

Tİ
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1.

Konuşmak

Akıl

Gülmek

Siyah

Ak

Hatıra

Esra Öğretmen Türkçe yazılısında, sonuncu soruda yukarıdaki tabloyu verip öğrencilerinden doldurmalarını istemiştir.
Tablo aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulursa tam puan alınır?

C)

EŞ ANLAMLILARI

ZIT ANLAMLILARI

Us

Konuşmamak

Kara

Gülmemek

Düşünce

Akçe

EŞ ANLAMLILARI

ZIT ANLAMLILARI

Zeka
Kara
Anı

		

B)

D)

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

EŞ ANLAMLILARI

ZIT ANLAMLILARI

Us

Susmak

Kara

Ağlamak

Anı

Kara

EŞ ANLAMLILARI

ZIT ANLAMLILARI

Susmak

Uslu

Susmak

Ağlamak

Kara

Gülmemek

Siyah

Anı

Kara

2. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış sözcüklerin eş anlamlıları belli bir sırayla karşılarında verilmiştir.
1. abide

ulus

2. ahenk

sonuç

3. birey

biçim

4. ……….

kaide

5. ……….

olanak

6. imkan

hasım

7. ……….

olasılık

8. şekil

fert

9. ………

uyum

10. millet

anıt

RN
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EK

A)

Buna göre boş bırakılan yerlere gelecek eş anlamlı sözcükler aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
4. boşluk

5. boşluk

7. boşluk

9. boşluk

A)

tahmin

düşman

sebep

süreç

B)

imkan

akraba

kural

bitiş

C)

ihtimal

düşman

kural

netice

D)

ihtimal

bölüm

özellik

başarı

Türkçe Soru Bankası

Test 02

Sözcükte Anlam - 3

Tİ
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3. Anlam olarak birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklerin birlikte kullanıldığı bir cümle yoktur?

EK

A) Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Bu cümlede bugün derken günümüz zamanı kastedilmiş, yarın derken ise gelecekten
bahsedilmiştir. Günümüzdeki her çocuk gelecekte büyüyecek ve ülkemizin gurur kaynakları olacaktır.
B) Hafta sonu şehrin boğucu havasından kurtulmak için ailecek geziye çıkmıştık. Yüksek rakımlara çıkıp bolca temiz hava almak
istiyorduk. Yüksek rakımlar için hâliyle birçok defa rampa çıkmak zorunda kalıyorduk. Arabamız zorlanıyor babam ise hiç
telaşlanmıyordu. Bize: “Rahat olun, nasılsa her çıkışın bir inişi vardır.”diyordu.
C) Gençken sağlıklı beslenenler ihtiyarlığında daha dinç oluyorlar. Bu sebeple yediğimiz ve içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor.
“Ben gencim, bana bir şey olmaz.” dememeli, ilerisi için sağlık yatırımına şimdiden başlamalıyız.
D) Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Pişman olmamak için, söylenecek söz, yapılacak iş önce iyi düşünülmelidir. Düşünülmeden söylenen söz, yapılan iş, sakıncalı olabilir; zarar doğurabilir.

4. Yazılış ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş anlamlı ( anlamdaş ) sözcükler denir. Eş anlamlı
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sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir.

acele

atlı

zengin

belgegeçer

uygarlık

faks

ivedi

beyaz

varsıl

bellek

dil
lisan

medeniyet

süvari

siyah

beyin

Ali, Yasemin Öğretmenin verdiği tüm eşleştirmeleri doğru yaptığına göre kaç puan almıştır?
A) 10

B) 20

C) 30

Türkçe Soru Bankası

D) 40

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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Dersinde “Sözcükte Anlam” konusunu işleyen Yasemin Öğretmen,  “Eş Anlam” bölümünde yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra
tahtaya karışık olarak kelimeler yazmıştır. Yasemin Öğretmen öğrencilerinden bu kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştirmelerini
istemiş ve öğrencilere her eşleştirme için beşer puan alacaklarını söylemiştir.

Test 02

Sözcükte Anlam - 3

daki görsellerden hangisi zıt kavramları karşılamaz?
A)

Tİ
R

5. Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir. Buna göre aşağı-

B)

D)

EK

C)

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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6.

I. Yine geldi sonbahar ayları.
II. Benden sana bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt.
III. Doktorlar derdime çare bulamadı.
IV. Bu başvurumuza da bir sonuç alamadık.
V. Akla ve gerçeğe uygun bir hikayeydi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İlkbahar -  Nasihat – Hekim – Netice - Öğüt
B) Güz -  Tavsiye – Hekim – Netice - Bellek
C) İlkbahar -  Nasihat – Hekim – Netice – Us
D) Güz -  Nasihat  – Hekim – Netice – Us

Türkçe Soru Bankası

Test 02

Sözcükte Anlam - 3

→

↓

Tİ
R

7.

A

R

M

A

Ğ

A

N

K

A

B

K

A

R

A

R

T

İ

N

T

E

N

E

D

İ

M

E

L

İ

K

L

A

R

Z

K

İ

R

Z

U

I

G

C.  “Akıl” sözcüğünün eş anlamlısı

R

E

Z

O

N

D

O

S

T

E

Ç.  “Hekim” sözcüğünün eş anlamlısı

A

S

A

N

S

Ö

R

D

E

G

B

İ

K

U

R

U

L

D

R

E

E

R

İ

K

Ü

R

Ü

E

K

Ç

L

H

E

K

İ

M

E

L

A

E

F.  “Düşman” sözcüğünün zıt anlamlısı

A

N

T

İ

K

İ

L

İ

T

R

G.  “Faks” sözcüğünün eş anlamlısı

A.  “Hediye” sözcüğünün eş anlamlısı

B.  “Yaş” sözcüğünün zıt anlamlısı

D. “Zor” sözcüğünün zıt anlamlısı

E.  “Misafir” sözcüğünün eş anlamlısı

EK

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere “eş anlamlı” kelimeler denir. Anlam olarak tam birbirinin karşıtı
olan kelimelere ise “zıt anlamlı” kelimeler denir. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıddı sayılmaz. Türkçede sözcüklerin bulundukları
kelimeye göre farklı anlam ve görev kazanabilecekleri de unutulmamalıdır.

Yukarıdaki bulmacada bulunması istenen sözcükler yan tarafta verilmiştir. Buna göre hangi kelimelerin yanıtı bulmacada
verilmemiştir?
A) A - E

B) Ç - D

C) D - F

D) Ç - G
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8. Aynı varlığı ve kavramı karşılayan, anlam bakımından birbirinin yerini tutabilen, farklı yazılan iki sözcüğe “eş anlamlı sözcükler”
denir. Bu iki sözcükten biri genellikle farklı dillerden dilimize girmiş sözcük iken diğeri Türkçe sözcük olur.

liyor.
toprak giz
u
z
u
m
u
r
su
yor.
“Bütün ku
rımı düzlü
la
ra
a
y
p
alı
Merhem ç
gözlüyor.
yollarımı
ış
m
ç
a
n
ktır.”
Kolu
ara topra
k
im
r
â
y
dık
Benim sâ

Ahmet Öğretmen’in mırıldandığı bu şiirdeki altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Siyah

B) İlaç

C) Noksan
Türkçe Soru Bankası

D) Dost

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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Ahmet Öğretmen, radyodan tesadüf eseri Aşık Veysel’in “Kara Toprak” isimli şiirini dinlemiş ve şiir çok hoşuna gitmiştir.
Okula giderken de şiiri mırıldandığını fark etmiştir.
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Sözcükte Anlam - 4

ma yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şiir” kelimesi, genel

B) Canlı

C) Nergis

D) Varlık

5. Aşağıdakilerin

hangisinde

özelden

genele

bir

sıralama vardır?

A) Senin bu şiirini çok sevdim.
B) O dönem şiirlerinde sade bir dil kullanılmıştır.
C) Şiir, duygu ve hayalleri dile getirir.
D) Kitaptaki her bir şiirin ölçü ve uyağını bulduk.

RN

48

A) Çiçek

EK

A) En güvenli ulaşım aracı uçaktır.
B) Baklava çok sevdiğim tatlılardandır.
C) 3. soru, testin en zor sorusuydu.
D) Papatya, şiirlere konu edilmiş bir çiçektir.

anlamlıdır?

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en geniş kapsamlıdır?

Tİ
R

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele sırala-

A) Köpekler, sadık hayvanlardan bir tanesidir.
B) Evin tek mobilyası sandalyeydi.
C) Babamın gözde yemeği kebaptır.
D) En zor mesleklerden biri de avukatlıktır.

3.

Gıda

Meyve

Turunçgiller

?

Bu sözcükler genel - özel anlam sırasına göre dizilmiştir.

Buna göre “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) mandalina
B) sebze
C) bitki
D) vitamin

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin
özelliği yanlış verilmiştir?
A) Bize en hoş kokuyu veren çiçek güldü. (Özel Anlam)
B) Bahçedeki sarı gül, dalından koparılmış. (Genel Anlam)
C) Hayvanlar, insanların arkadaşıdır. (Genel Anlam)
D) Ormandaki hayvanlar, çıkardıkları seslerle bizi uyutmuyor. (Özel Anlam)

Sözcükte Anlam - 4

Köpek

Karabaş

Canlı

Varlık

1

2

3

4

Numaralanmış kelimelerin özelden genele sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

ru bir sıralanış söz konusudur?

A) Greyfurdu turunçgiller sınıfına ekleriz.
B) Teyzem, akrabalarım arasındaki en anlayışlı kişidir.
C) Şehirlerden en çok İstanbul’u seviyordu.
D) Ayran, restoranlarda en çok tercih edilen içecekmiş.

EK

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

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde genelden özele doğ-

Tİ
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7.

Test 01

11. “Çiçek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde genel anlam-

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele sıralama vardır?

RN

A) Profiterol, benim için tatlıların en güzelidir.
B) Oğlunu, kızını, tüm aileyi görmek istedi.
C) Yüzme, tüm kasları çalıştıran bir spormuş.
D) Çiçek dendi mi akla ilk lavanta gelir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele sıralama yapılmıştır?

A) Matematik en sevdiğim derstir.
B) Petrol ürünlerinden benzine ve mazota zam geldi.
C) Sivas, pek çok tarihî zenginliğe sahip bir kenttir.
D) Su, en sevdiğim içecektir.

lıdır?

A) Bu çiçeğin toprağını değiştirelim.
B) Çiçek, tabiatın süsü; insanın neşesidir.
C) Odanın ortasındaki mavi çiçek, etrafa güzel kokular saçıyordu.
D) Anneler Günü’nde anneme hoş kokulu bir çiçek aldım.

12. Çocuk, giydiği yırtık ayakkabıyla ve yıpranmış ceketiyle yürümeye çalışıyordu.
Altı çizili kelimenin anlam özelliği hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A) Nitel Anlam
B) Nicel Anlam
C) Terim Anlam
D) Mecaz Anlam
Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam - 4

miktar bildiren sözcükler niceldir.

4. Aşağıdakilerin hangisinde nicel ve nitel anlamlı sözcük-

Tİ
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1. Renk, özellik, durum bildiren sözcükler nitel; sayı, ölçü,

ler bir arada kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü nitel anlamlıdır?

EK

A) Bu ağır çantayı taşımakta zorlanıyorum.
B) O çok beyefendi, ağır, ciddi bir gençtir.
C) Bu ağır kapıyı yerine takarken ustalar epey zorlandı.
D) Sırtımdaki çanta çok ağır sayılmazdı.

A) Sınavı geçmek için her zamankinden çok çalışmalısın.
B) Sabırsız davranmak bizi sonuca ulaştırmaz.
C) Yeni evimiz büyük olduğu için çok mutluyuz.
D) Yeşil ve abartısız elbisesiyle göz kamaştırıyordu.

2. Bir sözcük, içinde geçtiği cümleye göre nitel veya nicel
anlamlı olabilir.

Buna göre, “yüksek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
nicel anlamlıdır?

A) Yüksek makam sahibi olmak için yıllarca çalıştı.
B) Yazın çıktığımız bölge oldukça yüksek bir yaylaydı.
C) Onun gözü yükseklerde olduğu için bizimle arkadaşlık
yapmıyor.
D) Yüksek idealleri olan insanlar kitap okumalıdır.

RN
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3.

I. Dar sokaktan geçip eve vardık.
II. Ağır duruşu, odadakileri etkiledi.
III. Zayıf karakteri yüzünden pek sevilmiyor.
IV. Küçük evlerinde büyük bir huzura sahiptiler.

Altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Nicel

I

II
Nicel

III
Nitel  

IV
Nitel  

B) Nitel  

Nicel

Nicel  

Nitel  

C) Nicel  

Nitel  

Nitel  

Nicel  

D) Nitel  

Nitel  

Nicel

Nicel  

Türkçe Soru Bankası

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel ve nitel anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Evin her odası rahat ve oldukça geniştir.
B) Dar görüşleriyle herkesle tartışmaya çalışır.
C) Tablonun müzeye götürülmesi gerekli.
D) Kırların mis kokusunu özledim.

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime nitel anlamda
kullanılmıştır?
A) İş yerine yakın bir yerde oturmak istiyordu.
B) Yüksek binalar onu korkutuyordu.
C) Cimri insanlar pek sevilmezler.
D) Uzun bir bekleyişten sonra mutlu haberi aldık.

Sözcükte Anlam - 4

Test 02
10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel anlamlı

Tİ
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7. Aşağıdakilerden hangisinde “Ağır” sözcüğü nitelik - nice-

sözcüğe örnektir?

A) Dedesi, ağır bir ameliyat geçirdi.
B) Babamın söyledikleri bana ağır geldi.
C) Egelilerin yemekleri ona ağır geliyormuş.
D) Bu ağır çantayı nasıl taşıyorsun?

A) Ailenin şımarık bir çocuğu vardı.
B) Dedemler büyük bir konağa taşınmışlar.
C) Olumlu davranışınla övgü topladın.
D) Sağlam karakteri olanlar pes etmez.

EK

lik yönüyle değerlendirildiğinde diğerlerinden farklıdır?

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, nicel anlamda kullanılmıştır?

RN

A) Geçen sene büyük işler açmış başına.
B) Annemin enfes yemeklerini çok özlemiştim.
C) Uzun boyuyla dikkat çekiyor.
D) Genç bir çocuk bizi kapıda bekliyor.

9. Öğretmeniniz, bu hafta çok fazla ödev vermiş.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili sözcükle
nitelik - nicelik yönüyle aynı anlam özelliğine sahiptir?

A) Bu poşet daha hafif.
B) Sağlam kişiliği olan biriydi.
C) Eski bir arabası vardı.
D) Hasta olan çocuğa ilaç verdiler.

11. Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele doğru bir
sıralanış vardır?

A) Bursa, en çok gezdiğim şehirlerdendir.
B) Evin en geniş bölümü mutfakmış.
C) Tenis, iki raket ve topla oynanan bir spor.
D) Öğretmenlik, zevkli bir meslektir.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde genelden özele doğru bir sıralama yoktur?
A) Brezilya ve Şili  Amerika kıtasında yer alır.
B) Eşyalarım arasından kitaplarımı ayırdım.
C) Hayvanlardan en çok kedileri severim.
D) Petrol ürünlerinden benzin ve motorine indirim geldi.

Türkçe Soru Bankası
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Tİ
R

1. Herhangi bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen durumunu bildiren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.
Aşağıdakilerin hangisinde nicel anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

EK

A) Yayladaki serviler bir futbol topuna benzeyen kozalakları, birbirini örtecek şekilde üst üste yerleşmiş pul yaprakları ile diğer
iğne yapraklılardan ayrılır. Genç adam uzun servilerin altında yatardı hep. Hele öğle sıcağında kozalakların hoş rayihasının
kokusunun daha bir tatlı olduğunu söylerdi.
B) Bu havaların soğuk geçeceği belliydi. Yaz boyu ortalığı saran karıncalar habercisiydi bunun. Yaz aylarının esintisine kapılıp
günümü gün etmeseydim bugün rahat ederdim.
C) Kolilerden ağır olanını ben taşıdım. Bu yüzden kardeşim işini hemen bitirip sokağa çıktı. Annemin getirdiği vişne suyu ile hem
kolilerin ağırlığını hem de yorgunluğumu unutuverdim.
D) Sokağımızın sevimli kedisini herkes özledi. Bazı günler ismini andığımız bile oluyor. Biraz da kızıyorduk aslında bizi terk edip
başka mahalleye yerleşmesine.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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2.

Bir kelime, birden çok türde varlığı veya kavramı karşılayacak bir anlama sahipse buna
“genel anlamlı” kelime; yalnızca bir türde varlığı veya kavramı karşılayacak bir anlamı var
ise de buna “özel anlamlı” kelime denir. Buna göre,  bir kelimenin kapsamı daraldıkça
özel anlamlı, kapsamı genişledikçe genel anlamlı olur.
Paragraf - Kelime
Hayvan - Zürafa
Apartman - Daire
Öykü - Edebiyat
Ülke - Azerbaycan
Karadeniz - Samsun

Yukarıda verilen kelimeler belli bir kurala göre sıralanmıştır. İçlerinden farklı olanı yukarıdaki piramidin en tepesine yazılacaktır. Buna göre en tepeye aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)  Paragraf – Kelime

B) Karadeniz - Samsun

C)  Apartman - Daire

D)  Öykü - Edebiyat

Türkçe Soru Bankası

Test 03

Sözcükte Anlam - 4

3. İl sınırına girdiğimizi gösteren tabelayı bir süre takip ettikten sonra uzakta o meşhur ilçenin şirin köyü kendini gösterdi. Köyün

Buna göre, verilen metinde:

Tİ
R

yanındaki meşe, kayın, ardıç, çam ağaçlarından oluşan ormanda vahşi hayvanlardan kurt, tilki, çakal vb. bulunmaktadır. Bu vahşi
hayvanlar zaman zaman köy halkının evcil hayvanlarına saldırsa da genel itibariyle insanlar da hayvanlar da doğayı paylaşmaktan memnun. Bu şirin yerleşim yerinin bir diğer özelliği de köyü oluşturan ailelerin farklı sülale ve Türk soylarından geliyor
olmasıdır.
Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına ”genel anlam”, o türün bir veya birkaçı için kullanılmasına da “özel anlam” denir.

I. Sadece genelden özele anlatımın bulunduğu cümle kullanılmıştır.
II. Sadece özelden genele anlatımın bulunduğu cümle kullanılmıştır.

III. Hem genelden özele hem özelden genele anlatımın bulunduğu cümle kullanılmıştır.

B) Yalnız I.

C) Yalnız II.  

EK

A) I ve II.

4.

D) I, II ve III.

RN

“Kitap”  cümle içerisinde yandaki görselde olduğu gibi elimizdeki kitabı veya özele indirgenerek söylenmiş etrafımızdaki bir kitabı ifade ediyorsa özel anlamlı olarak kullanılmış olur.
Cümlede “kitap” kavramını karşılayacak şekilde kullanıldığında ise genel anlamda kullanılmış
olur.
Aysel Hoca, bu açıklamadan yola çıkarak öğrencilere “elma” sözcüğünü yansıtan bazı görseller vermiştir. Görseli de yansıtacak şekilde “elma” sözcüğünü cümle içinde kullanmalarını
istemiştir. Bu cümleler incelendiğinde “elma” sözcüğünün bazı cümlelerde genel, bazı cümlelerde ise özel anlama gelecek şekilde kullanıldığı görülmüştür. Recep adlı öğrencinin verilen
görseli doğru inceleyip “elma” sözcüğünü özel anlama gelecek şekilde cümlede kullandığı
bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Recep’in incelediği görsel ve yazdığı cümle olabilir?

A)

B)

Elma, kış mevsiminin
vazgeçilmez meyvesidir.

C)

Kırmızı elma, çok
sevilen bir elma çeşididir.

D)

Elindeki elma, çok güzel
görünüyordu.

Elma toplamak zahmetli
bir iştir.

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

ifadelerinden hangisi doğrudur?

Test 03

Sözcükte Anlam - 4

5. Bahçesine ağaç dikmeye karar veren Banu, bir tane kavak ağacı diktikten sonra geri kalan ağaçları aşağıdaki altı çizili kelimelerin

Tİ
R

anlam özelliklerine göre dikmeye karar vermiştir. Nitel anlamda kullanılan her sözcük için bir kavak ağacı, nicel anlamda kullanılan her sözcük için iki çam ağacı dikecektir.
Otobüse zamanında yetişemezsek iki biletimiz de yanar.
Evden en son çıkan anahtarı eski  paspasın altına bıraksın.
Kadının  üzerinde ince bir pardösü  vardı.
Adam iki yumrukla rakibini yere serdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Banu’nun diktiği ağaçların resmi olabilir?
A)

B)

Kavak

Çam

Çam

Kavak Kavak

Çam

Çam

Çam

6.

Çam

Kavak

Çam

Çam

Çam

Çam

D)

Çam

54

Çam

Çam

Çam

EK

C)

Kavak

Kavak

Çam

Çam

Çam

Çam

Kavak

Çam

Çam

Çam

Kavak Kavak

Çam

Kavak

Öğretmenlerin giydikleri bembeyaz önlükler göz kamaştırıcı.
Köyümüzün yaşı en fazla olanı Fatma ninedir.

RN

Bize soğuk davranmasının nedenini anlamadım.

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

İstanbul’u bir de Lale zamanı görün.

Emir aşağıdaki örneklerden fosforlu kalemi ile içinde nitel anlamlı olan cümleyi mavi ile, nicel anlamlı olan cümleyi turuncu ile,
pekiştirilmiş sözcük olanı sarı ile ve özel anlamlı olanı pembe ile çizecektir.
Buna göre Emir tabloyu aşağıdakilerden hangisi gibi çizmiş olabilir?
A)

			

B)

C)

			

D)

Türkçe Soru Bankası
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★
■
▼
●
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7. ▲ Okuduğu kitaplardan küçük bir kısmını köy okullarına bağışladı.
Misafirliğe giderken tatlı almak yerine “Sıhhatnüma” isimli kitabı alabilirsiniz.
Ah siz bilmezsiniz o ne güzel bir insandır!
Her hafta yoğurt ve dondurma yapmak için dört litre süt alırım.
Masmavi gökyüzünün altında nice karanlık hayatlar var.

Yukarıda sembollerin temsil ettikleri anlamlar aşağıda karışık olarak verilmiştir.
▼
■
★
▲
●

Nitel anlam
Nicel anlam
Genel anlam
Özel anlam
Pekiştirilmiş sözcükler

Sembollerin temsil ettiği anlam göz önünde bulundurulduğunda hangi sembollerdeki anlamlar yer değiştirirse temsil ettiği
anlamına uygun bir sıralama olur?
B) ■ ile ●; ▼ ile ▲

C) ▼ ile ▲ ; ★ ile ●

D) ▲ ile ★; ■ ile ●

EK

A) ▲ ile ★; ▼ ile ■

8. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. “Yumuşak” sözcüğü aşağıdaki cümlede nicel anlamlıdır. Çünkü yumuşaklığı mindere dokunarak anlayabiliriz.
Kedinin yumuşak minderlerin üzerinde keyfi yerindeydi.
   Nicel anlamlı

55

RN

“Keskin bir koku vardı apartman girişinde.” cümlesindeki keskin sözcüğü ise nitel anlamlıdır. Çünkü keskin sözcüğü, sayılabilme
veya azalıp çoğalma gibi özellikleri göstermez.

A)

Peynir bayatladığı için çok sertti.

C)

İnce kartondan güzel bir ev yapmıştı.

B)

Uzun ağacın güzelliğini görmemek münkün değildi.

D)

Dün akşam hafif bir rahatsızlık geçirmiş.

Türkçe Soru Bankası
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Buna göre aşağıdaki görsellerin altında bulunan cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel anlamlı değildir?

06

Sözcükte Anlam - 5
4. Bazı kişiler, diğer insanlarla yeterince empati kuramaz.

Tİ
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Hiçbir nasihate değer vermiyor, hep burnunun dikine gidiyor.
B) Ekmeğini taştan çıkaran bu insanlara hayran olmamak
elde değil.
C) Cevdet Bey, elden ayaktan düşünce şirketin başına oğlu
geçti.
D) Hapımı sabah akşam yutarak bir haftada iyileştim.

Başkasını üzecek veya kötü sonuçlar doğuracak sözler
sarf ederler. Bu patavatsızca konuşmalar, onların lafın
nereye gideceğini düşünmeden konuştuklarını gösterir.
Nihayetinde onlar; bu gaflarıyla, pot kırmalarıyla bol bol
---- olurlar.

Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

EK

A) çam devirmiş
B) baklayı ağzından çıkarmış
C) çürük tahtaya basmış
D) dereyi görmeden paçaları sıvamış

2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kendini üstün görmek,

5. “Baş” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde deyim içerisin-

böbürlenmek” ile ilgilidir?

A) Seraya girince çiçeklerin hoş kokusuyla başı dönmüştü.
B) Yavuz Sultan Selim düşmanla baş edebilmek için planlar yapıyordu.
C) Odaya girer girmez başını tavana çevirdi.
D) Yaptığı iyilikleri başa kakmak güzel bir davranış değildir.

RN
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de yer almamıştır?

A) Burnunun dikine gitmek
B) Burnunun direği kırılmak
C) Burnu havada olmak
D) Burnundan fitil fitil gelmek

3. Aşağıdakilerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

A) Yağmur sürahiden boşalırcasına yağıyordu dün akşam.
B) Normalde burası öyle kalabalıktır ki iğne atsan yere
düşmez.
C) Kürsüye çıkacağım için çok heyecanlıyım, içim içime
sığmıyor.
D) Annem masa örtüsünü beğenmedi, burun kıvırdı.

Türkçe Soru Bankası

6. Bazı sanatçılar, eserleriyle sanat ortamına yepyeni bir
soluk getirir. Onlar, benzerlerinden üstün eserler oluştururlar. Bu eserler, pek çok sanatsever ve sanat eleştirmeni
tarafından büyük bir beğeniyle karşılanır. Dolayısıyla söz
konusu eserler yazıldığı zamanın üstüne çıkar.
Bu parçada geçen “yazıldığı zamanın üstüne çıkmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi zamanının sınırlarını aşmamak
B) Değeri sonradan anlaşılmak
C) Kendi zamanının gerçeklerinden kopuk olmak
D) Kendisinden sonraki dönemlere de ulaşabilmek

Sözcükte Anlam - 5

Test 01
10. Sokakta çıkan kavganın taraflarından biri de benim kuze-
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7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “umduğunu bulamamak”

nimdi. Herkes onun haksızlığına vurgu yapıyordu. Ne var ki
kendisi, kimseleri dinlemeden bağıra çağıra konuşup duruyordu. Bu tavrı yüzünden onurunun beş paralık olduğunun
farkında bile değildi. Hırstan gözü dönmüştü âdeta.

anlamındadır?
A) Avucunu yalamak
B) Ayıkla pirincin taşını
C) Bindiği dalı kesmek
D) Çam devirmek

Metinde geçen “beş paralık olmak” deyiminin cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortalama değerde olmak
B) Dile düşmek, rezil olmak
C) Hiçbir işe yaramamak
D) Tükenmek, yok olmak

11.

Ey  oğul!
Doğruluktan, iyilikten ayrılma. Beni de hayırla an. Padişahlığın sermayesi doğruluktur.

EK

8. İnsan, aklı ve sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde

pek çok zorluğun üstesinden gelebilir. Hayatta karşılaştığı güçlükleri aşabilir. Bilgisayar, telefon, televizyon, uçak,
otomobil gibi birçok teknolojik araç gereç üreterek hayatını kolaylaştırabilir. Tabiat olaylarının nedenlerini araştırıp
bunlara karşı önlemler alabilir. Buna rağmen insan, zaman
zaman güç yetiremediği olaylarla da karşılaşabilir.
Yukarıdaki parçada altı çizili söz öbeğiyle ifade edilmek
istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baş edememek
B) Kuvveti azalmak
C) Güçlük çekmek
D) Zorlaşmaya başlamak

I. Yemek molası dahi vermeden çalıştım, artık açlıktan
gözlerim karardı.
II. Onu kara listeye aldım.
III. Gözümüzü kararttık artık, bu işten geri dönüş yok.
IV. Kara gözlerine yandığım, canım oğlum ders çalışıyordu.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) I

B) II

Ey oğul!
Kendine ve orduna güvenip hak yolundan git. Sakın ola
sakın asla tevazuyu elinden bırakma.

Yukarıdaki cümlelerde Osmanlı padişahlarının tarihe kazınmış nasihatlerinden bazısı yer almaktadır.

RN
9.

Ey oğul!
Herkese yumuşak, alçakgönüllü ve daima güler yüzlü
davranmaya gayret et.

C) III

D) IV

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu nasihatlerden herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Doğrunun yardımcısı Allah’tır.
B) Sana taş ile vurana sen aş (ekmek,yemek) ile dokun.
C) Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.
D) Sabreyle işine,hayır gelsin başına

12. Eve geldiğinde dış kapının ardına kadar açık olduğunu görünce korkudan ---- .
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden
hangisi getirilemez?
A) etekleri zil çalmış
B) ödü patlamış
C) yüreği ağzına gelmiş
D) eli ayağı titremiş
Türkçe Soru Bankası
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yı” öğütler?

da verilmiştir?

A) Çobansız koyunu, kurt kapar. – Deveyi yardan uçuran,
bir tutam ottur.
B) Körle yatan şaşı kalkar. – İyilik eden iyilik bulur.
C) Fazla mal göz çıkarmaz. – Azıcık aşım ağrısız başım.
D) Terzi kendi söküğünü dikemez. – İşleyen demir ışıldar.

EK

A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Öfke ile kalkan zarar ile oturur.
C) Korkunun ecele faydası yoktur.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

5. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu bakımdan bir atasö-

2. 1. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.

2. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
3. Dost başa bakar, düşman ayağa.
4. Akacak kan damarda durmaz.

zünü oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Yine
atasözündeki herhangi bir sözcüğün  yerine farklı bir sözcük kullanılamaz.

Numaralanmış atasözlerinden hangisi doğa olayları ile
ilgilidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur?

A) 1

A) Komşuya kaz görünür komşunun tavuğu.
B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C) Gelen, gidene rahmet okutur.
D) Mum dibine ışık vermez.

B) 2

C) 3

D) 4

RN
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4. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı atasözleri bir ara-

Tİ
R

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “gideri gelire uydurma-

3. Öfkeye kapılmayan bir insan, her türlü sinir bozucu duruma karşı akıllıca davranıp sağduyulu hareket eden kişidir.
Öfkeli kişi, kızgın bir anda söylenen sözlerin büyük problemlere yol açabileceğinin farkına varamaz. Öfkelenip
haddi aşan kişinin kaybının çok büyük olacağını kestiremez.

Bu parçanın ana fikrini yansıtan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keskin sirke, küpüne zarar.
B) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Doğru söyleyenin tepesi delik olur.

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bir sorunun giderilmesi için anlatılması gerektiğini belirtir?
A) Kaynayan kazan kapak tutmaz.
B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
C) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
D) Çalma elin kapısını çalarlar kapını.

Sözcükte Anlam - 5

Test 02

Bu cümledeki “kendini saklamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

8. 1. Ağırına gitmek
2. Aşırı gitmek
3. Zoruna gitmek
4. Elden gitmek

gerçek anlama gelecek şekilde kullanılır. Gerçek anlama
gelen deyimi oluşturan  sözcüklerin anlamı ile deyim aynı
anlamda kullanılır.

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

A) Onunla uzun süredir görüşmüyorduk, geçen gün görüştük, çok zayıflamış ve hastalanmış, yüzünden kan
damlıyordu adeta.
B) O dönemde biz de elimizdeki üç beş kuruşu bu yardım
derneğine verip çorbada tuzumuz bulunsun istedik, iyi
de yapmışız.
C) Uzun yıllar köyde yaşayıp üniversite okumak için İstanbul’a geldiğimde sudan çıkmış balığa dönmüştüm.
D) Gariban kaç aydır işsizdi, senin sayende bu işe girdi de
eli para gördü; yoksa gerçekten zor durumdaydı.

11. Deyimler, genellikle mecaz anlamlıdır. Ama bazı deyimler

Yukarıdaki deyimlerden hangileri aynı anlama sahiptir?
A) 1 - 3

cümlenin anlamına uygun değildir?

EK

A) Etkileyici bir dille yazmak
B) Kapalı bir dil kullanmak
C) Duygularını açıkça ortaya koymak
D) Kişiliğini gizlemek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, kullanıldığı
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7. O, şiirlerinde kendini saklayan bir şairdi.

9. Bir tehlikeden sakınmaya çalışırken daha
büyük bir tehlike ile karşılaşmak.

Bu açıklama aşağıdaki deyimlerden hangisine aittir?
A) Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
B) Kaş yapayım derken göz çıkarmak
C) Çam devirmek
D) Pire için yorgan yakmak

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki deyimlerden hangisi
mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A) Pabucu dama atılmak
B) İyi gün dostu olmak
C) Ateş püskürmek
D) Dolap çevirmek

12. Siz onun kim olduğunu bilmiyorsunuz, yakında foyası
meydana çıkar, siz de onu tanımış olursunuz.
Bu cümlede geçen altı çizili deyimin açıklaması hangi
seçenekte verilmiştir?
A) Bir kimsenin ilkin belli olmayan kötü niteliği, zamanla ya
da bir olay dolayısıyla anlaşılmak
B) Utangaçlığı, sıkılganlığı bir yana bırakıp herkesi şaşırtacak ölçüde özgür davranmayı sağlamak
C) Çok eziyet çekmesine rağmen durumunu iyiymiş gibi
göstermeye çalışmak
D) Gizli tuttuğu şeyleri açıklamak, söylemediği şeyleri sabrı
tükenince söylemek
Türkçe Soru Bankası
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puan alınmaktadır.

Aklını yormak
Geceyi gündüze katmak
Aceleye gelmek
Dizlerinin bağı çözülmek
Ekmeğini taştan çıkarmak
Göz gezdirmek
Adı üstünde
Baş koymak
Burun kıvırmak

EK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1. Sınıfta yapılan deyim yarışmasında sıra Hasan’a gelmiştir. Dart içinde verilen deyimlerden sadece çalışma anlamı olanlardan

Buna göre yaptığı atışlarla tam isabet tutturan Hasan kaç puan almıştır?
A) 8

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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B) 16

2.

C) 14

D) 7

Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözü
denir. Bazı görseller atasözlerinin anlamlarını yansıtır. Örneğin, “Birlikten kuvvet doğar.” atasözünün konusunu verebilecek bir görsel yandaki gibi olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi “Emek olmadan yemek olmaz.” atasözünün konusunu verebilecek bir görsel değildir?
A)

B)

C)

Türkçe Soru Bankası

D)

Test 03
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3. Dilimizin zenginlikleri olan atasözlerimiz benzer kavramları farklı şekillerde ifade edebilir. Örneğin “Körle yatan şaşı kalkar.” ile
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“Üzüm üzüme baka baka kararır.”  atasözleri yakın anlamlıdır.  Bazı atasözleri ise zıt anlamlıdır. “Düşenin dostu olmaz” ile “Dost
kara günde belli olur.” atasözleri anlamca birbirleriyle çelişmektedir.
I. ve II. numaralı atasözleri birbiri ile yakın anlamlı atasözleridir.
II. ve III. atasözleri birbiriyle çelişen atasözleridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?

                            II.                            

                     III.                     

A)

İyilik eden iyilik bulur.

İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.

Gelen gideni aratır.

B)

Erken kalkan yol alır.

Acele işe şeytan karışır.

Acele giden ecele gider.

C)

Birlikten kuvvet doğar.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

D)

İşleyen demir ışıldar.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Beş parmağın beşi bir olmaz.

EK

              I.               

2
heyecan
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1
sevinmek

3
üzüntü

ayağı yerden
kesilmek

burnundan
solumak

içi kan
ağlamak

etekleri
zil çalmak

yüreği hop
etmek

yüzünden düşen
bin parça

Yukarıda 1, 2 ve 3 numaralı kutularda verilen konu başlıklarının altında o konuyla ilgili deyimler verilmiştir.
Buna göre

I. 1 numaralı sütundaki deyimlerin ikisi de konu başlığına uygundur.

II. İki deyimin de konu başlığına uygun olmadığı tek yer 3 numaralı sütundur.

III. 2 numaralı sütunda deyimlerden ikisi de konu başlığına uygun değildir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I

B) I - II

C) I - III

Türkçe Soru Bankası

D) II - III
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Test 03

I. Yeni olanak tanımak, kesip atmamak
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5.

Sözcükte Anlam - 5

II. Önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek

III. Karşısındakine farkında olmayarak dokunacak sözler söylemek

Aşağıdaki deyim görsellerinden hangisinin yukarıda açıklaması verilmemiştir?
A)

B)

D)

EK

C)

62

I. Parasını esirgemeyen, cömert
II. Geçimi için para sıkıntısı çeken
III. Süratli iş gören
IV. Oldukça yavaş iş yapan
Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler, içinde “el” söcüğü geçen deyimlerin anlamlarıdır.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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6.

Bu bilgilere göre yukarıda açıklaması yapılan deyimler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I

II

III

IV

A)

eli açık

eli sıkı

eli çabuk

eli hafif

B)

eli bol

eli dar

eli çabuk

eli ağır

C)

eli uzun

eli dar

eli ağır

eli bol

D)

eli ağır

eli sıkı

eli açık

eli dar

Türkçe Soru Bankası
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7. Zehra, aşağıdaki yapbozda verilen atasözlerinden gerçek anlamlı olanı bulmak istemektedir.

Mum dibine
ışık vermez.

Zehra

Keskin sirke
küpüne zarar.

Dost ile ye,
iç; alışveriş
etme.

Komşu komşunun
külüne muhtaçtır.

8.

C)

Küplere binmek

Sevinmek

Burnunun direği sızlamak

Üzülmek

Ağzı bir karış açık kalmak

Utanmak

Ayakları yere değmemek

Sinirlenmek

Renkten renge girmek

Şaşırmak

D)

Yukarıda verilen deyimler bildirdikleri duygular ile eşleştirildiğinde oluşacak tablo aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)

B)

C)

D)

Türkçe Soru Bankası
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Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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A)

EK

Zehra, gerçek anlamlı atasözünü bulup çıkardıktan sonra yapbozun şekli nasıl olur?

1.

UYKU
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KUYU

Yukarıdaki şekilde verildiği üzere bir kelimenin harflerinin yer değiştirilerek yeni bir kelime oluşturulmasına anagram denir. Anagramda kelimenin harf sayısı değiştirilemez.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinin anagramı olan kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

EK

A) Köyümüzdeki buğdaylar başak verince buraların güzelliği bir başka olur.
B) Annemin elleriyle sardığı yumak, ipliğin en başta yamuk sarılmasından ötürü düzgün olmamış.
C) Bu yazarımız yazınsal ürünlerinde her zaman düşlediği yalansız bir dünyayı kaleme alır.
D) Astım hastalarının çoğu zaman sıtma nöbetleri geçirdiği bilimsel olarak kanıtlandı.
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2. Bir bilim, sanat, meslek ve spor dalıyla ilgili özel ve belirli kavramı karşılayan kelimeler terim anlamlıdır. Aşağıdaki şekillerde

RN

numaralandırılmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının olduğu bilim, sanat, meslek veya spor dalları yazılacaktır.

omurilik

açı

I

II

kök hücre

mayoz

fırça

III
üslü
sayılar

çarpanlar

boya

tuval

Buna göre, numaralandırılmış yerlere getirilecek bilim, meslek, sanat veya spor dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I

II

III

A)

Matematik

Biyoloji

Resim

B)

Spor

Matematik

Coğrafya

C)

Kimya

Spor

Müzik

D)

Biyoloji

Matematik

Resim

DENEME - 02
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3.

EK

Bu görselde gerçek anlamlı sözcüklerin kullanım şekilleri verilmiştir.

Bu görsel ve bilgilere göre, “kapalı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Koltuğun üzerinde uyuklarken zilin bir anda çalması kapalı gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu.
B) Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir.
C) Çocukluğumda kapalı bir çevrede yetişmem, sonraki yıllarda iş hayatımda başarısız olmamdaki en önemli etkendi.
D) Yine günlerden bir cuma, hava yine bulutlarla kapalı ve ben her zamanki gibi Yeni Cami’nin avlusunda güvercinlere yem atıyorum.
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4. Dünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, artık güneş ve rüzgâr enerjisi elde etmek,
fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik. Yenilenebilir enerjinin eskisine göre çok daha ekonomik bir enerji kaynağı
hâline gelmesinde, son beş yılda bu alana yapılan yatırımların etkili olduğu düşünülüyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda güneş panellerinin donanım ve kurulum maliyetleriyle rüzgâr türbinlerinin üretim ve kurulum maliyetleri de düştü. Bu gelişmeler
yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi
ileride küresel ısınmanın önüne geçebilmek için önemli.
23

22

21

25

9

8

10

7

20

Bu metindeki bazı sözcükler aşağıdaki sarmal bulmacada yer almaktadır. Bu sözcükleri bulmak için
bulmacada sözcüklerin anlamlarıyla ilgili açıklamalardan faydalanılacaktır. Bulmaca içten dışa doğru çözülecektir.

24

1

11

19

2

6

12

18

5

3

4

17

16

15

14

13

(1 - 6)
(7 - 11)
(12 - 18)
(19 - 25)

Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde.
Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan değerlerin toplamı.
Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global.

Gizli Sözcük
9

13

21

3

Bulmaca doğru çözüldüğünde Gizli Sözcük kutusundaki sayılara denk gelen harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A) KARE

B) NARA

C) TERE

D) NİDA
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5.
GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. -e, -i Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak:
“ .........................”
2. -e, -i Anlaşma yapmak:
“ .........................”
3. -i Uyulması zorunlu olmak:
“ .........................”
4. -e, -i Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak:
“ .........................”
5. -i Geçişi engellemek:
“ .........................”
6. -e, -i, mecaz Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak:
“ .........................”

Yukarıda “bağlamak” sözcüğünün Güncel Türkçe Sözlükteki bazı açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamaların bazılarına örnek cümleler yazılacaktır.

EK

Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklamanın altındaki boş yerlerden herhangi birine örnek olarak getirilemez?
A) Taksim’e giden bütün araç yollarını bağlamışlar, alternatif yolları denemeliyiz.
B) Anayasada yer alan hükümler; yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamlarını ve kişileri bağlar.
C) Bu bakkal dükkanı beni çok bağladı; artık eskisi gibi ne arkadaşlarımla gezebiliyor ne de balık tutmaya gidebiliyordum.
D) Bağcığı çözülen çocuk bağcığını tekrar bağlamak isterken bağcık koptu.
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6.

Cümleler
1. Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al, diye hıçkırır kaval. (Zıt anlam)
2. Yaz aylarında güneşin tesirinden korunmak için daha çok açık renkli giysiler
tercih etmeliyiz. (Zıt anlam)
3. Büyüklerimiz kara haber tez duyulur diye boşuna dememişlerdir. (Eş anlam)
4. Masalını Yitiren Dev’i yazarken, belleğimden silinip gitmiş olayların
ayrıntılarını tanıklarına sormak istedim. (Eş anlam)
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Soldan sağa
K

L

M

N

O

1

2
3

4

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde istenen karşılıklarını bulunuz ve yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
Buna göre bulmacanın N sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisi olur?

A)

N

B)

E

C)

M

D)

A

K

O

Y

U

K

Ö

T

Ü

D

E

T

A
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7.
İnsanın içindeki ben duygusu kayboldukça kalbi yumuşayacaktır.

Bu saatte buralarda açık dükkan bulmak ne mümkün!

Odayı ısıtması için şöminedeki ateşi
karıştırırdım.

Çok uzun yıllardır görmediğim arkadaşımı yüzündeki benden tanıdım.

Açık sarı saçlı, zayıf bir adam keman
çalıyordu.

Bizim dilimiz dünya üzerindeki en arı
dillerdendir.

Üsküdar’dan karşı kıyıya kadar yüzmüş.

Saat çok geçti, bu yüzden biz de burada kamp yapmaya karar verdik.

Bal peteklerine yaklaşan kardeşimi arılar sokmuş.
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Çocukken hastalandığımda ateşim
kırktan aşağıya düşmezdi.

Bu soğuk havada eli yüzü kıpkırmızı
olmuştu.

Sarı ışığın yandığını gören sürücü, yeşil
ışığı beklemeden geçti.

Kış bitiyor ve karlar yavaş yavaş yerini
yeşil çimenlere bırakıyordu.

Cılız ağacın dalları en ufak bir rüzgârda
kırılacak gibi duruyordu.

Çorabın öbür eşini yerden almak için
ayağını uzattı.

Babam, yumurta işinden çok kâr ettiğimizi söyledi.

Balık adam, zıpkınla balık avlamak için
suya daldı.

Kadıncağız otobüsten inen yolcular
arasında eşini göremeyince çok telaşlandı.

Yukarıdaki kutularda yazılışı ve okunuşu aynı olan kelimeler bir arada kullanılmıştır.

A)

EK

Buna göre, eş sesli kelimelerin bir arada olmadığı kutular çıkarıldığında aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
B)

C)

D)
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8. Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu
tarafından hazırlanır. Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel
esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.
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Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “★, ■, ▲, ●” simgeleriyle verilmiştir.

★

■

1

Bu sözcükleri metinden bularak, yandaki bulmacaya yerleştiriniz.
★ Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan.
■ Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya
içine katılan renkli madde.
▲ Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı.
● Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

2

●
▲

3

ANAHTAR SÖZCÜK
4

1

2

3

4

Numaralandırılmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi
oluşur?
A) ATAK

B) İLAÇ  

C) ATAÇ  

D) ROKA

DENEME - 02
9.

Tİ
R

TÜRKİYE

Çankaya

Ankara

İç Anadolu Bölgesi

EK

Sözcüğün bir türün tamamını karşılayacak şekilde kullanılmasına genel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret
edecek şekilde kullanılmasına özel anlam denir.
Buna göre bu görselde yer alan sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kitap - defter - kalem - silgi
B) İklim - mevsim - yağış - sıcaklık
C) Sanat - fonetik sanat - müzik - halk müziği
D) Yer küre - su küre - hava küre - mağma
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10.   I. O küçücük, sararmış kenarları kırılmış çocukluk fotoğrafımın kendini hatırlatışı gibi anılar da üşüşüyor şimdi.
II. Kara kuru bir öğrenci, bir kitapçı dükkanının yan vitrinine bakarak kendisini eve götürecek minibüsü bekliyor.
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III. Sanatçı nasıl oyuna kaçmadan, aldatmacaya başvurmadan uğraşına sarılmak zorundaysa eleştirmen de öyledir.

IV. İnsanlar madeni parayı, altını, ve gümüşü taşımanın zorluğu üzerine bunları genellikle kuyumculara teslim ederek karşılığında

makbuz almaya başlamışlardır.

Numaralanmış cümlelerin içinde yer alan fiilimsi türleri karşılarına işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)

I

İsim - Fiil

Sıfat - Fiil

3

3

3

B)

İsim - Fiil

3

I

II

3

III

3

IV

3

			

I

İsim - Fiil

Sıfat - Fiil

3

3
3

II

3

IV

C)

			

3

II

III

Zarf - Fiil

3

III

3

3

IV

3

3

D)

Sıfat - Fiil

Zarf - Fiil

3

3

I

3

3

II

3

III

3

3

IV

3

3

Zarf - Fiil

İsim - Fiil

Sıfat - Fiil

3

Zarf - Fiil

3
3
3
3
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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

EK

dokunmak (I)
1. -e Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek,
el sürmek, temas etmek :
“Bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk”. Ahmet Haşim
2. -e Karıştırmak :
“Bu kağıtlara kimse dokunmasın.”
3. Almak, kullanmak, el sürmek :
“Buğdaydan, bulgurdan ne varsa kimse dokunmuyor, daha zor günlere saklıyordu.” Nezihe Araz
4. Sağlığını bozmak :
“Bu yemek bana dokunur. Bu hava dokundu.”
5. -e İnsanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek, koymak, batmak :
“Hiçbir gözyaşının bana onunkiler kadar dokunduğunu hatırlamıyorum.” Reşat Nuri Güntekin
6. -e İlişkin, ilgili olmak, değinmek :
“Eğitim konusuna dokunan bir yazı.”
7. -e Hafifçe değmek :
“Rüzgar estikçe dal antene dokunuyor.”
8. -e Onur, anlayış vb. ile uyuşmaz bir durum ortaya çıkmak.
9. -e, mecaz Tedirgin etmek, sataşmak :
“Bu karıncaya dokunmayan çocuk o kocaman adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı. Sait Faik Abasıyanık
dokunmak (II)
Dokuma işi yapılmak :
“Halılar dokundu.

Bu görselde “dokunmak” sözcüğünün TDK’nin internet sitesindeki anlamları verilmiştir. Buna göre dokunmak sözcüğüyle
ilgili,
I. Sesteşi olan bir sözcüktür.

II. Birden çok gerçek anlamı vardır.
III. Terim anlamı olan bir sözcüktür.
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IV. Mecaz anlamı olan bir sözcüktür.

yargılarından hangisi söylenemez?

B) II.
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A) I.

C) III.

D) IV.

12. Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan
sözcüklerdir. Bir sözcük birçok dalda terim anlamda kullanılabilir.
Aşağıda perde sözcüğünün terim anlamda kullanıldığı bazı cümleler verilmiştir :
I. Hastanın gözlerine inen perde ameliyatla alınmış.

II. Oyunun üç perdesi de böyle alkışlar içinde geçti.

III. Bu melodiyi bir de kalın perdeden çalıp nasıl olduğunu görelim.

IV. Kars yöresinde iklim sebebiyle daha çok perde ayaklı olan kaz ve ördek yetiştirilir.

Buna göre, perde sözcüğü bu cümlelerde sırasıyla hangi alanlara ait bir terim olarak kullanılmıştır?
A) Biyoloji - sinema - müzik - hayvan bilimi
B) Tıp - tiyatro - resim - anatomi
C) Canlı bilimi - hikaye - spor - bitki bilimi
D) Tıp - tiyatro - müzik - hayvan bilimi

13.

%35
Ömür, hayat

Tİ
R
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%30
Var olma durumu
mevcudiyet.

%15
%20
Önemli, yararlı,
Para, mal, mülk
değerli şey
zenginlik, vasiyet

EK

Bu grafikte “varlık” sözcüğünün birtakım anlamları ve bir sınıfta “varlık” sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı
verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %35’lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?
A) Bir toplum, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır.
B) Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar.
C) Bu bölgede 2018 Haziran’ına kadar Anadolu sırtlanının varlığı bilinmiyordu.
D) Bütün sevgileri atıp içimden varlığımı yalnız ona adadım ben.
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14.

fayda

yarar

zarar

yalan

yanılgı

hata

1

üzüntü

neşe

dürüst

doğru

3

zayıf

cılız

2

4

seyretmek

izlemek

Bu tabloda verilen sözcükler arasındaki anlam ilişkisi değerlendirildiğinde numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
1

2

3

4

A)

keder

güçlü

yanlış

görmek

B)

sevinç

sıska

yalan

süzmek

C)

gam

şişman

gerçek

bakmak

D)

dert

tombul

düz

görmek
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15.
1

Nedim

1
2

Selim

2

Nedim ve Selim tahterevalliye binmiş ve sırasıyla “inmek” sözcüğünü farklı anlamlarıyla kullanmışlardır. Görselde 1 numara ile
gösterilen durumda Nedim “Kabaran sel suları indi.” Selim “Havada rötar yapan uçak en sonunda indi.” cümlesini; 2 numara ile
gösterilen durumda ise Nedim “Aç kalan kurtlar köye inmiş.”, Selim “Altın fiyatları indi.” cümlesini kurmuştur.
Bu bilgilere göre inmek sözcüğünü “değeri ve ederi” anlamında,

EK

I. Nedim 1. durumdayken kullanmıştır.
II. Selim 1. durumdayken kullanmıştır.

III. Nedim 2. durumdayken kullanmıştır.
IV. Selim 2. durumdayken kullanmıştır.

yargılarından hangisi doğrudur?
A) I.

Nitel
Anlam

Nicel
Anlam

C) III.

D) IV.

Şirketin üzerimdeki ağır sorumluluğu beni çok ince hesaplar
yapmaya itiyordu. (Nitel anlam)
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16.

B) II.

Pazardan aldığımız cevizler pek de iyi çıkmadı. (Nitel anlam)

Sulama kanalına düşen ağır taşı, birkaç kişi bir araya gelerek yerinden
kaldırabildik. (Nicel anlam)
Geçtiğimiz ağustos ayında iyi yağmur yağdı. (Nicel anlam)

Nitel anlamlı sözcükler bir varlığın kendisine has, kalıcı, değişmeyen özelliklerini belirtir. Nicel anlamlı sözcükler ise varlığın azalıp
çoğalabilen, ölçülebilen sayısal değerlerini belirtir. Bu özelliklerinin yanında temel anlamıyla nitel ve nicel anlamlı olan sözcüklerin bu özellikleri yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi cümleden cümleye değişebilir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamı, nicel anlam ifade eden bir sözcük; mecazlaşarak nitel anlama
gelecek şekilde kullanılmıştır?
A) Mehmet, yeni aldıkları evin salonunu ve çocuk odasını çok beğendi.
B) Ziya, en zor durumlara dahi olumlu açıdan bakabilen geniş bir insandı.
C) Memleketimize yağmur yağdı mı topraklarımıza bereket, insanlarımıza da neşe getirirdi.
D) Merada alaca renkli birkaç semiz ineğin otladığını gören aç kurdun gözleri fal taşı gibi açıldı.
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17. Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan
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sözcüklerdir. Aynı sözcük birçok alana ait terim anlamda kullanılabilir.
I.

II.

Bitkiler ve ağaçlar
kökleri vasıtasıyla
topraktan gerekli
besinleri alır.

Atomdan oluşan yüklü
gruplara kök denir.
Kökler de anyon ya da
katyon şeklinde olabilir.

III.

IV.

Öğretmenimiz bugün
derste “ağarmak”
kelimesinin kökünün
“ak-” olduğunu söyledi.

Bir denklemde bilinmeyenin yerine konulduğunda
uygun düşen gerçek veya
birleşik değere kök denir.

Bu görsel ve bilgilere göre “kök” sözcüğü sırasıyla hangi alanlara ait terim olarak kullanılmıştır?
II

III

IV

A)

Tıp

Biyoloji

Tarih

Geometri

B)

Bitki bilimi

Coğrafya

Dil bilimi

Matematik

C)

Canlı bilimi

Fizik

Dil bilimi

Geometri

D)

Bitki bilimi

Kimya

Dil bilimi

Matematik
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Niyazi Efendi bu dört duvar
arasında uzun yıllar memur
hayatı sürdü.

Ayaklarımı deniz suyuna
sürmek için kayaların arasına
girmiştim.

Rize’de kaldığım zaman
hatırlarım, yağmur hemen
hemen iki hafta sürmüştü.

Çocukken annemin o sıcacık
tandır ekmeğine tereyağı sürüp
bize yedirmesini hiç unutamam.
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18.

EK

I

Sürmek sözcüğünün “Herhangi bir durum içinde bulunmak” anlamında kullanıldığı cümlenin yer aldığı bölüm kesildiği zaman
aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
A)

B)

C)

D)

DENEME - 02
1

2
saran

3

bulunan

4

5

6

giderebilmek

7

Eylemlerin aldığı
kip ve şahıs eklerini
alamaz.

Eylemlerden
türetilir.

İsim çekim
eklerini
alabilir.

8

karışan

Tİ
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19.

9

olarak

Olumsuzluk eki
“-ma / -me” ile
olumsuzu yapılır.

FİİLİMSİ

EK

Yeryüzünü saran ve okyanuslarda, denizlerde, göllerde, derelerde ve yer altında bulunan sulara su küre adı verilir. Yeryüzündeki sular, güneş enerjisi etkisi ile değişerek sürekli bir dolaşım içinde bulunur. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve ekonomik
ihtiyaçlarını giderebilmek için suyu bu dolaşımdan alır, kullandıktan sonra yine aynı dolaşıma iade ederler. Bu olaylar sırasında
suya karışan maddeler suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak özelliklerinin değişmelerine neden olur.
Yukarıdaki yapboz sırasıyla metinde yer alan fiilimsilerden oluşmaktadır. Yapbozda eksik kalan dört parça balık kılçığında
verilen bilgiler doğrultusunda metinde yer alan fiilimsilerle tamamlanacaktır. Buna göre, metinde geçen hangi sözcükler
seçilirse yapboz doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
A)

B)

3

4

dolaşım

yaşamlarını

C)

6

9

dolaşımdan

3

kullandıktan

4

verilir

sürdürebilmek

6

9

kullandıktan

değişmelerine

D)

4

6

9

3
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3
değişerek

sürdürebilmek

kullandıktan

değişmelerine

4

değişerek

dolaşım

6

9

olaylar

neden olur

20. Eş anlamlı kelimeler doğrudan aynı anlamı karşılayan kelimelerdir fakat yakın anlamlı kelimeler her zaman aynı anlamı karşılamaz, genellikle benzer anlamlar için kullanılabilir.

akıllı

zeki

kuşku

korku

cevap

yanıt

yalan

yanlış

kalp

yürek

sıhhat

sağlık

sorun

problem

hadise

olay

I.

II.

III.

IV.

çiğnemek basmak

zaman

vakit

V.

Bu kutularda yakın ve eş anlamlı sözcükler belli bir örüntüyle verilmiştir. Buna göre, kutular incelendiğinde kutulardan hangisi örüntüyü bozmaktadır?
A) II.

B) III

C) IV.

D) V
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