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ZİHİNSEL BECERİ SORULARI
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1. Sırada, kibritlerden üçünün yerini
değiştirerek 4 küçük, 1 büyük üçgen yap.
2. Sırada, kibritlerden üçünün yerini
değiştirerek 4 küçük, 1 büyük kare yap.

5

Örüntüleri takip ederek sonrasında
oluşacak deseni bul ve işaretle.

Find and mark the shape to be formed by
following the patterns.

Zihinsel Beceri

?
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R

N

2.

Create 4 small and 1 big triangulars by changing
the places of tree matches on the first line.
Create 4 small and 1 big squares by changing
the places of tree matches on the second line.

01

Sözcükte Anlam 1

1. Tarih kokan Anadolu kelimelerinde çizgiler,

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-

ağırbaşlı; renkler, mütavazı olur.

cüklerden hangisi gerçeklik ya da mecazlık
yönüyle diğerlerinden farklıdır?

Yukarıdaki altı çizili kelimelerden hangileri
gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Emirhan şiirini okuyup alkışlar eşliğinde yerine geçti.
B) Yemek uzayınca katılanlar sıkıntıdan patladı.
C) Hasan kimseye görünmeden süzülüp dışarı
çıktı.
D) Bu işte onun da parmağı olduğu kesin.

2. Çiğ insanların monoton bir yaşamı varken iyi inBu cümledeki mecaz anlamlı sözcükler
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) çiğ - renkli
B) insanların - yaşamı
C) çiğ - iyi
D) iyi – her zaman

de mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bahçedeki ağaçlar sıcaktan kurudu.
B) Yıllardır akan nehirler bu yıl kurudu.
C) Buğdaylar susuzluktan kurudu.
D) Çocuk hastalıktan bir anda kurudu.
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5. “Kurumak” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisin-

EK

sanların her zaman renkli bir yaşamı olmuştur.

Tİ
R

A) çizgiler - ağırbaşlı
B) renkler - kokan
C) çizgiler - renkler
D) kokan – ağırbaşlı

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı

6. 1. Gözümdeki perde kalkınca her şeyi anladım.
2. Perdeli ayakları, ördeği suyun üzerinde iyi bir
yüzücü yapar.
3. Halının rengiyle perdeler çok uyumlu olmuş.

bir sözcük vardır?

A) Türkçe ve bilgisayar dersleri çok zevkli geçti.
B) Geometri dersine deftere bir doğru çizerek
başladık.
C) Sert kuralları olan bir şirket yöneticisiydi.
D) Yemekten sonra midesinde bir ağrı hissetti.

Türkçe Soru Bankası

“Perde” sözcüğünün cümlelerdeki anlam
özellikleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Gerçek anlam – terim anlam – mecaz anlam
B) Mecaz anlam – terim anlam - gerçek anlam
C) Gerçek anlam – mecaz anlam - terim anlam
D) Terim anlam – mecaz anlam – gerçek anlam

Sözcükte Anlam 1

Test

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı

01

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

A) Steteskop, tıpta kullanılan bir araçtır.
B) Bazıları, zamirleri yeniden gözden geçirsin.
C) Bu hatayı gözden kaçırmış olmalıyız.
D) Öğretmen sol anahtarını anlattı.

A) Sonbahar yaprakları bile beni neşelendiriyor.
B) Rakibimiz, centilmenlik yaparak topu taca attı.
C) Güreşçimiz, köprü hareketiyle rakibinden üç
puan aldı.
D) Suflör, sahnenin bir köşesinde oyunculara
yardım eder.

Tİ
R

kelime yoktur?

EK

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

8. “Kol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (gerçek) anlamıyla kullanılmamıştır?

Ö

R

N

A) Bahçede odun keserken kolunu incitmiş.
B) Annesinin kolundan çekiştirip duruyordu.
C) Kolundaki saatin pili bitmiş olmalıydı.
D) Kimsesizlere kol kanat geren biriydi o.

A) Matematik öğretmeni tahtaya iki tane açı çizdi.
B) Ömer, kompozisyon kurallarını biliyormuş.
C) Mızıkçılık yapanı oyunumuzdan mutlaka çıkarırdık.
D) Leyla, notaları çok iyi biliyormuş.

12. “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

9. “Düz” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalın,
kullanılmıştır?

sade,

süssüz”

anlamında

A) Düz bir yolda saatlerce gittik.
B) Şair düz bir anlatımla şiiri kaleme almış.
C) Düz bir masanın üzerine ismini kazımıştı.
D) Tahtaya düz bir çizgi çizecekti.

A) Yanan ağaçların yerine ceviz ve badem fidanları dikildi.
B) Dikkatsizliğinden az daha bütün apartman
yanacaktı.
C) Bu soruların hepsini doğru yapamazsam işte
o zaman yandım.
D) Kömürler ve yaş odunlar yanmayınca bir türlü ısınamadık.

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 1

1. “Zayıf” sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç

4. Havanın çok soğuk olduğu bir günde güneş ile rüzgâr

farklı anlamda kullanılmıştır?
• Onun bu konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.
• Zayıf bir orduyla bu savaş kazanılmaz.
• Yoksulluk zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.
• Kısa boylu, kısa saçlı, zayıf ve genç bir dok-

tordu.
B) 2

C) 3

D) 4

Tİ
R

A) 1

1
arasında şöyle bir konuşma geçer: “Şu adamın üstündeki ceketi kim çıkarabilirse o daha
güçlüdür.” Rüzgâr, hemen esip gürlemeye başladı ama adam rüzgâr estikçe ceketini çıkarmak
yerine ona sıkı sıkı sarılmış. Rüzgâr ne kadar
şiddetli esse tozu dumana katsa da başarısız
olacağını anlayınca kenara çekilmiş, meydanı
güneşe bırakmış. Güneş sıcak tatlı bir gülümse			
2
me ile ortaya çıkmış.
Güneşin bu sıcaklığına daha fazla dayanamayan adam önce ceketinin düğmelerini açmış, bir
süre sonra da ceketini çıkarıp eline almış.
Bu hikâyeden de anlaşılacağı üzere insanlar
birbirlerine nazik, saygılı davranmalı. Konuşurken kelimeleri seçmede beyin ameliyatındaki bir
doktorun bir tümörü almaktaki hassasiyetini göstermelidir.
3

EK

Metinde numaralandırılan kelimelerin anlam
özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

2. “Saymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

2

3

A) Gerçek

Gerçek

Terim

B) Terim

Gerçek

Mecaz

A) Edepli bir çocuktu, büyüklerini hep sayardı.
B) Sahneye çıktı ve bildiklerini tek tek saydı.
C) Ahmet’in ödediği taksitleri saymamışlar.
D) Yusuf, birden yüze kadar çok güzel saydı.

C) Gerçek

Mecaz

Terim

D) Mecaz

Terim

Gerçek

Ö

R

N
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1

gisinde “hesaba katmamak, dikkate almamak”
anlamında kullanılmıştır?

5. “Katı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

3. Aşağıdaki

cümlelerde geçen altı çizili
sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Kırılan dişini az daha yutuyordu.
B) Bu topraklardan bereket fışkırıyor.
C) Bu yolculuk size nereden esti?
D) Boş gözlerle etrafı bir süre seyretti.

Türkçe Soru Bankası

sinde “hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz”
anlamında kullanılmıştır?
A) Yaptığı yanlışları düzeltmemek konusunda
ısrarını sürdüren insanlara karşı çok katıydı.
B) Bu durum onu ilk defa giyilen katı bir gömlek
gibi sıkıyordu.
C) Onca uğraşmasına rağmen poğaça çok katı
olmuştu.
D) Ekmek öyle katıydı ki ağız tadıyla kahvaltı yapamadık.

Sözcükte Anlam 1

Test

hangisinde “bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu başarıya kardeşini kullanarak ulaşmıştı.
B) Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye
kadar kullandığın oldu mu?
C) Uzun süre bilgisayar kullanmak göz sağlığı
için zararlıdır.
D) Araba kullanmayı pek sevmezdi.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

cük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Dışarısı henüz kapkaranlıktı ve ev derin bir
sessizlik içindeydi.
B) İki derin nefesten sonra hastanın solumu normale döndü.
C) Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye
derin bir denizcilik bilgisinin ne faydası vardır
ki?
D) Köylüler, su ihtiyaçlarını derin bir kuyudan su
çekerek karşılıyorlardı.

10. 1. Annesine saygısızlık eden çocuğu, annesi fena haşladı.
2. Yazar, keskin dili yüzünden şimşekleri üzerine çekiyor.
3. Feride’nin yüzünde bir çocuk sevinci belirdi.
4. Salı günü yapılması planlanan eğitim toplantısının bir sonraki haftaya ertelendiği açıklandı.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili
sözcükler gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) 1-2

B) 1-3

C) 2-3

D) 3-4

R

N

EK

A) Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta
taşırlardı.
B) Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz.
C) Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği
sabahı minnetle anımsar Ali Bey.
D) Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını
açıp birkaç lira çıkardı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

Tİ
R

6. “Kullanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

02

8. Aşağıdakilerin hangisinde “almak” sözcüğünün

Ö

anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?
A) İçine sığmak
		 Bu kavanoz bir kilo bal alır.

B) İçeri sızmak, içine çekmek
		 Sanırım tekne su alıyor.

C) Bürümek, sarmak, kaplamak
		 Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı.
D) Yol gitmek, mesafe katetmek
		 O yolu, iki saatte alırız.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “parlamak“
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Genç yazar kısa sürede parlamış büyük bir
üne kavuşmuştu.
B) Bu gece yıldızlar ne kadar da parlak!
C) Işıktan dolayı ayna fena parlıyor.
D) Gaz, pof diye parladı ve kirpiklerim yandı.

Türkçe Soru Bankası
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Test
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Sözcükte Anlam 1

1.

Okulun ilk haftasında kitaplarını kapladı.
Mecaz Anlam

Gerçek Anlam

Gerçek Anlam

Terim Anlam

Gömleğin kolları
daha fazla kirlenmiş.

Kendine hediye alınmadığını
duyunca kalbi kırılmış.
Mecaz Anlam

Gerçek Anlam

Tİ
R

Mimar yeni projesi için durmadan çalışıyor.

Hassas cildi
soğuktan etkilenmiş.

Karadeniz ağzıyla
konuşuyor.

Ne tatlı çocuk!

A) Yeşil kutu
B) Mavi kutu
C) Pembe kutu
D) Turuncu kutu
10

EK

Altı çizili sözcükler anlam özelliklerine göre oklarla takip edildiğinde hangi kutucuğa ulaşılır?

N

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “göz” kelimesi aynı metnin içerisinde gerçek, mecaz ve terim anlamlı
A) Memur bir ailenin ilk çocuğuydum. Babamın durmadan çıkıp duran tayinleri yüzünden gezmediğim, gözümle görmediğim yer kalmadı desem yeridir. Hele ilk gençlik yıllarımın geçtiği Nazilli’de tek göz bir evde
iki yıl yaşadık. Bereket babamın yine tayini çıktı da üst üste yaşamaktan kurtulduk. Şimdilerde annemin
duvara astığı o yıllara ait fotoğrafı gördükçe içime bir Nazilli özlemi düştü.
B) Hendek’in sisli havası sanki gözlerine de yansımıştı. Üçüncü kattaki E-5 tarafına bakan balkonuna oturmuş, mermeri andıran yüzündeki hissiz ifade ile yoldan gelip geçen araçları anlamsızca seyrediyordu.
Sanki gördüklerini gerçekten görmüyor, duyduklarını gerçekten duymuyordu. Sahi kaç saattir o küçük
balkonda tabure üzerinde oturuyordu? Gözlerini arada ovuşturmasa taze bir ölüyü andırıyordu ifadesizliği.
C) Yeni güne müthiş bir göz ağrısı ile başladım. Fen sınavım vardı geçe geç saatlere kadar gözün bölümlerine çalıştım. Uzun süre kitaba bakmaktan olsa gerek. Kahvaltı faslından sonra gözlerimin ağrısı iyiden
iyiye arttı. Birden aklıma göze çay koymanın ağrıyı dindirdiği geldi. Hemen mutfaktaki ilk çekmecenin
gözünden bir poşet çay aldım, demleyip ılıttım. Bir süre göz ağrımı hafifletir gibi oldu ama ne fayda… Son
çare ecza dolabına, başka ne yaparsam geçer umuduyla göz attım. Ecza dolabında istediğimi bulamayınca doktorun yolunu tuttum. Göz doktoru düzenli olarak kullanmam için reçeteye bir gözlük yazdı.
D) Babaannem âlem kadındı. Yetmiş iki yaşına gelmesine rağmen enerjisinden bir şey kaybetmemiş, dünyaya gözleri ışıl ışıl bakardı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bizi güldürecek bir şeyleri hep bulurdu.
Yine bir gün bahçede otururken Fevzi’nin bileğini burkmasının üzerine göz var oğlum sende. Senin gibi
bir torun kimsede yok kıskanıyorlar beni nazarları da sana değiyor, deyince bastım kahkahayı. Abartma
babaannem, sakar işte! Dünya gözüyle onu bir kez daha görebilseydim keşke!

Ö

R

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

olarak kullanılmıştır?

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 1
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3. Bir sözcüğün birden fazla anlam taşımasına çok anlamlılık denir.
Aşağıda TDK güncel sözlüğünde "geçirmek" kelimesinin bazı anlamları verilmiştir. Bu anlamlara örnek
olamayacak cümle hangi seçenekte verilmiştir?
Güncel Türkçe Sözlük
Geçirmek :

Tİ
R

1. -i Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
2. -e Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek.
3. -e, i Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek
4. -e, -i Tespit etmek, yazmak, kaydetmek

A) Merkez, kadının dosyasına kaza kaydını geçirdi.
B) Misafirleri kapıdan geçirdik.
C) Fazla eşyaları bahçenin arka tarafına geçirdik.
D) Satıcı, ürünleri vapurla Eminönü’ne geçirdi.

4. Ferda Öğretmen öğrencilerinden gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimelere örnek vermelerini istemiştir.

EK

Sınıftaki öğrenci listesi, öğrencilerin doğum tarihlerine göre doğrudur. Sınıftan dört öğrenci örnek vermiştir.
Örnek veren öğrenciler sırayla, ay olarak küçükten büyüğe doğrudur. Öğrencilerden Yağmur, listenin başındadır; Pelin, listede Yağmur’dan sonra Zeynep’ten öncedir ve gerçek anlamlı cümleye örnek vermiştir.
Doğan ise 31 Aralık’ta doğmuştur ve terim anlamlı cümleye örnek vermiştir.
Bu bilgilerden hareketle soruya cevap veren öğrencilerin sıralaması ve cevapları hangi seçenekteki gibi
olmalıdır?
Bana yapılanlara çok kırıldım.

Dün gece pencere açık uyuduğumdan boynum tutulmuş.

N

2. Zeynep
3. Pelin

Son davranışı ile onu sildim.

4. Doğan

İki perdelik bir oyuna gittim.

B) 1. Doğan

İki perdelik bir oyuna gittim.

Dün gece pencere açık uyuduğumdan boynum tutulmuş.

R

2. Zeynep

Son davranışı ile onu sildim.

4. Yağmur

Bana yapılanlara çok kırıldım.

C) 1. Yağmur

Bana yapılanlara çok kırıldım.

Ö

3. Pelin

2. Pelin

Dün gece pencere açık uyuduğumdan boynum tutulmuş.

3. Zeynep

Son davranışı ile onu sildim.

4. Doğan

İki perdelik bir oyuna gittim.

D) 1. Yağmur

Bana yapılanlara çok kırıldım.

2. Pelin

İki perdelik bir oyuna gittim.

3. Doğan

Son davranışı ile onu sildim.

4. Zeynep

Dün gece pencere açık uyuduğumdan boynum tutulmuş.

Türkçe Soru Bankası
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A) 1. Yağmur
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S özcük t e A n la m 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut an-

4. Ayşe “sevgi” kelimesinin somut anlamda kullanıldığı kapıdan içeri girmek istiyor.

lamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?
A) Sınıfa geleli havasından, rüzgârından yanına
yaklaşılmıyor.
B) Kalbinden ameliyat olacağını söylemiş.
C) Telefonu orta sehpanın üzerine koyarken
görmüştüm.
D) Bugün erkenden köy otobüsüne bindi ve gitti.

Sevgi,
sınıfın en
çalışkan
öğrencisidir.

İnsanı
değerli
kılan
sevgidir.
II

Tİ
R

I

Yakınlarımıza sevgimizi
göstermeliyiz.

Çocukların
sevgiye
ihtıyacı
vardır.

Ayşe

III

IV

Buna göre, Ayşe numaralı kapılardan hangisini seçmelidir?
B) II

C) III

D) IV

EK

A) I

2. Aşağıdakilerden hangisinde soyut bir kavram
somut bir sözcükle anlatılmıştır?

A) Gözlerini kaşımaktan yorulmuştu.
B) Örümcek kafalı biri olmaktan vazgeçemedi.
C) Bu güzel sözleri o söylemişti.
D) Güzellik, kişiden kişiye değişen bir durumdur.

5. Aşağıdakilerin hangisinde “buz” kelimesi, soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Buzlu su içersen hasta olursun.
B) Gittiğim yerde buzdan heykeller yapıyorlar.
C) Herkese küsmüş, insanlara karşı kalbinde
buzdan bir duvar örmüş.
D) Kuzey Kutbu, buzlarla kaplı bir yerdi.

Ö

R

N
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam kazanmıştır?

A) Her hafta bir kitap bitiriyormuş.
B) Çocuğun tatlı bir hâli ve bakışları vardı.
C) Okuduğu kitapların sayısını o da hatırlamıyor.
D) Uyumak için odasına çıktı.

Türkçe Soru Bankası

sözcük somut anlamlıyken soyut anlam kazanmıştır?
A) Elindeki tebeşirle tahtaya bir şeyler çiziyordu.
B) Onun dostluğunu, her zaman sevmişimdir.
C) Babası ağır şeyler kaldırmıyordu.
D) Öyle tatlı konuşuyordu ki, dinledikçe dinledim.

Sözcükte Anlam 2

Test

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma
sözcük kullanılmamıştır?
A) Yaz sıcağında sivrisineklerin vızıltısı uyutmadı.
B) Diğer köydeki horozların ötüşü bize kadar
geliyordu.
C) Üst katlardan şangır diye bir ses geldi.
D) Yan odadan gelen tıkırtı bizi korkuttu.

11.

01

Yansımalar seslerin taklididir.
İkileme oluşturabilir ve kendi
anlamları dışında
kullanıldıklarında yansıma
anlamını koruyamaz.
Aşağıdakilerden hangisinde yansıma bir
sözcük mecaz anlama gelecek şekilde kullanılarak bu özelliğini kaybetmiştir?

8. Aşağıdaki hangi cümlede ikilemenin oluşumu
diğerlerinden farklıdır?

EK

A) Doğru dürüst bir iş yapacağını biliyorum.
B) Pikniğe çoluk çocuk katıldık.
C) Hazırlıklar yarım yamalak olmuş.
D) Böyle kaba saba hareketlerle sınıfa girme.

Tİ
R

A) Mutfaktan tıkır tıkır sesler geliyor.
B) Güneşin ışıltıları bir renk cümbüşü oluşturuyor.
C) Marangozun çekicinden çıkan tak tak sesleri
sanki bir ritim oluşturuyor.
D) Mehmet tahtaya çıkıp konuyu çatır çatır anlatarak hepimizi şaşırttı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma

N

özelliğini kaybetmiş kelimelerden yapılmış bir
ikileme vardır?

9. Aşağıda yer alan ikilemelerden hangisi farklı
biçimde oluşturulmuştur?

Ö

R

A) Aşağı yukarı işini tamamlamıştır.
B) İleri geri konuşup arkadaşını üzdü.
C) Söylenenleri hayal meyal hatırlıyordu.
D) Bata çıka ilerliyordu çamurlu yoldan.

A) Arabadan takır takır seler geliyor.
B) Patron işleri tıkır tıkır yürütüyor.
C) Şakır şakır yağmur yağıyor dışarıda.
D) Kayısılar ağaçtan patır patır düşmeye başladı.

10. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zıt

kelimelerin ikisi de anlamsızdır?

anlamlı sözcüklerle oluşmuştur?

A) Bakıyorum ikiniz çok sıkı fıkı olmuşsunuz.
B) Buraya kadar koşa koşa gelmiş.
C) Bu kadar ıvır zıvır eşyayı nereden buldun?
D) Kaba saba bir adam olduğu belliydi.

A) Mehmet çatır çatır çekirdek çitliyor.
B) Yavaş yavaş kararını şekillendirmelisin.
C) Bu konuyu bende az çok biliyorum.
D) Karşıma geçip bana dik dik baktı.
Türkçe Soru Bankası
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S özcü k t e A n la m 2

1. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Bu yüce dağların etekleri buradan başlar.
B) Bataklıklar genelde sıkıntılı yerlerdir.
C) Uzun bir yolculuktan sonra bahçeye geldik.
D) Bu çocuklar sevgiyle yetiştirilirse güzel olur.

A) Yan yana oturan iki çocuk vardı.
B) İnsanlık bu mu olmalıydı?
C) Esen fırtınalara sen hüznünü verme.
D) Tahtaya çıkan öğrenci fikrini söyledi.

EK

Tİ
R

hangisi soyut anlamlıdır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ve so-

kelime kullanılmamıştır?

A) Böyle fikirler genelde akıllı bireylerin olduğu
yerde olur.
B) İnsanları iyiliğe ve refaha yönlendirelim.
C) Faydalı düşünceler topluma yön verir.
D) Adam arabadan üç dört elma getirdi.

A) Fatih, ailesi için durmadan çalışır.
B) Bu tahta evde çok mutlu günlerimiz geçti.
C) Bu cesaret hepimize yeter.
D) Köyün en büyük ve huzurlu evi onlardaydı.

Ö

R

N
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5. Aşağıdakilerin hangisinde soyut anlamlı bir

mut anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştır-

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” söz-

ma ya da soyutlaştırma yoktur?

cüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?

A) Seni okulda top oynarken görmüştüm, dedi.
B) Rakiplerini ezici bir oyunla yendiler.
C) Düşük not aldığımı duyunca ateş püskürdü.
D) Bu oyunda şeker gibi biri oluverdi sanki!

A) Ceketinde kara bir leke vardı.
B) Yine kara bir gömlek almış kendine.
C) Senin de bir gün kara talihin iyi olacak.
D) Kara gözleriyle öylece baktı.

Türkçe Soru Bankası
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Test

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma

02

10. İkileme, aşağıdakilerden hangisinin cümlesine

sözcük kullanılmıştır?

durum anlamı katmamıştır?

A) Elindeki çubuğu rastgele sağa sola vuruyordu.
B) Çalıların arasından gelen hışırtı hepimizi korkuttu.
C) Söylediği sözlerin onun düşüncesini yansıttığını sanmıyorum.
D) Çalışmalarımıza iki gün ara vermeyi düşünüyoruz.

A)
Hüseyin, yine her zamanki gibi ileri
geri konuşuyordu.

B)

Onu vermiş olduğu karardan
dönmesi için zar zor ikna

Tİ
R

edebildik.

C)

Bizim takım da tüm rakipleriyle
dişe diş mücadele ediyordu.

D)

Arkadaşlarla yemek için biraz abur
cubur almışlar.

8. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan ikileme
zıt anlamlı sözcüklerden oluşmamıştır?

EK

A) Dedemle görüşmeyeli aşağı yukarı beş yıl olmuştur.
B) Büyük küçük herkes, bu habere sevinmişti.
C) Sınıfta olur olmaz şeylere gülmesine öğretmenimiz tepki gösterdi.
D) İyi kötü derdimi anlatacak kadar ben de yabancı dil biliyorum.

11. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden
A) Çocuk oyun bitince koşa koşa dışarı çıktı.
B) Dedem ak pak elleriyle bir şeyler yedirdi anneme.
C) Aşağıdaki şelalenin suyu şırıl şırıl akıyor.
D) Ömer dün iri iri elmalardan yemiş.

R

9.

N

hangisi yansıma sözcüklerden oluşmuştur?

Ö

Küçük çocuğun üzerinde
doğru düzgün bir elbise yoktu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme, Oğuz’un cümlesindekiyle aynı şekilde
oluşmuştur?

A) Yörelere göre insanların kılık kıyafeti değişiyor.
B) İstanbul’un birçok semtine yer yer kar yağıyordu.
C) Parkta çoluk çocuk onlarca kişi toplanmıştı.
D) Saçma sapan sözleriyle hepimiz çok kızdırdı.

12. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, yansıma
sözcüklerden oluşmuştur?
A) Ahmet Hoca koşa koşa sınıfa girdi.
B) Hüseyin, halıları kendi elleriyle temiz temiz
yıkamış.
C) O öğrencilerden bu günlerde iyi kötü haberler geliyor.
D) Odunların çıtır çıtır yanışını hepimiz duyduk.
Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 2

1. Beş duyu organından biriyle algılanabilen varlık ve kavramları karşılayan sözcükler somut anlamlıdır. Duyu
organlarıyla algılanamayanlar ise soyut anlamlıdır.

İsim
III

Her çocuğun sevgi dolu bir evde
büyüyüp gelişmeye ihtiyacı vardır.
Kimse bu hakkı çocuklardan gasp
etmemelidir.

Kimin hayalleri yok ki? Hepimiz hayal
kurarız ve gerçekleşmesini isteriz. Ben
ise hayallerin çabalamak ile gerçekleşeceğine inanırım. Yok öyle üç kuruşa
beş köfte; hayallerinin gerçekleşmesi
için elbette ki çabalayacaksın.

1999 depremini yaşayan bir aileyiz.
Depremde iki ablamı da kaybettik. Bu
kötü zamanların üzerinden yirmi yıl
geçti fakat depremden bize kalan
korku, ilk günkü gibi taze. En ufak bir
sarsıntı bile bizim için büyük bir
korkuya dönüşebiliyor.

İsim
II

Tİ
R

İsim
I

Zaman, gençlikte değer biçilemeyen
bir hazinedir. Zengin ya da fakir, güçlü
ya da zayıf kim olursa olsun zamanın
bir saniyesini dahi kendi kontrolüne
alamamıştır.

İsim
IV

EK

Yukarıdaki kişilerin cümlelerinde söylediği altı çizili kelimelerden soyut anlamlı olanları; aşağıdaki bulmacaya alfabetik sıraya göre, yukarıdan aşağıya doğru yerleştirdiğinizde üçüncü sütundaki harfler
hangi seçenekte verilmiştir?

16

2.

Bulut

Ses

R

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

B) AOEE

C) MVYR

N

A) YRVM

Somut

Ö

Özlem

Rüzgâr

Hava

Hayal
Soyut
Menfaat

Umut

D) AKGA

Gıcırtı

Pat pat

Yansıma
Sözcük
Tak tak Pırıl pırıl

Yukarıdaki çiçeklerin anlam özelliğine göre yanlış olan yaprakları koparılırsa şekilleri aşağıdakilerden
hangisine benzer?
A)

B)

C)

D)

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 2
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3. 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.

Tİ
R

★ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Özellikle telefonla arayıp kendisini polis, asker, savcı ya da öğretmen olarak tanıtıp ileri geri konuşarak suça karıştığınızı beyan
edenlere itibar etmeyiniz, açıklamasında bulundu.
● Çocukluğum Fatih’te geçti. Ailem yeni bir ev satın aldığı için ben üçüncü sınıftayken Beykoz’a taşındık. O
zamanlar çelimsiz, ufak tefek bir çocuktum. İlk oyun arkadaşlarım, okulum, öğretmenim orada kaldı. Uzun
bir süre yeni eve de yeni semte de alışamadan Beykoz’da büyüyüp gittim. Bu, benim çocukluğumun acı
tarafıydı.
▲ Geçen yıl bir yazarın imza gününe katılmıştım. Stanttaki kitapları incelerken bir kitap ilgimi çekti. Yeşil
kapaklı, gıdalar üzerine yazılmış bir kitaptı. Biraz inceledikten sonra almaya karar verdim. İyi ki almışım,
besinler hakkında bilmediğim bilgiler öğrendim. O kitaptan sonra evime abur cubur, sağlıksız besinler
girmez oldu. Kısacası içinde ne olduğunu bilmediğim gıdaları artık yemiyorum, yedirtmiyorum. Bence siz
de yemeyin, sağlığınıza yazık etmeyin.
■ Tanıdığımız kimsenin olmadığı, daha önce gitmediğimiz bir ilçeye iş için yolumuz düştü. Düşmez olaydı.
Başımıza gelmeyen kalmadı; cüzdanı kaybetmekten tutun da arabanın lastiğinin patlamasına varıncaya
kadar sabır kotamızı doldurduk. Geç vakitte bir otel bulabildik. En azından güzel bir uyku çekip sabah
erkenden kalkar hâl çaresine bakarız diyecektim ki bir horultu odayı sardı.

●

Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle oluşan ikileme

▲

Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikileme

■

İkileme yoktur

★

Zıt anlamlı sözcüğün tekrarı ile oluşan ikileme

●

Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle oluşan ikileme

▲

Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikileme

■

Yansıma sözcüklerle oluşan ikileme

★

Zıt anlamlı sözcüğün tekrarı ile oluşan ikileme

●

Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikileme

▲

Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikileme

■

İkileme yoktur

★

Eş anlamlı sözcüğün tekrarı ile oluşan ikileme

●

Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle oluşan ikileme

▲

Her ikisi de anlamsız sözcükle oluşan ikileme

■

İkileme yoktur

R

C)

Zıt anlamlı sözcüğün tekrarı ile oluşan ikileme

Ö

D)

Türkçe Soru Bankası
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B)

★

N

A)

EK

Yukarıda sembollerle gösterilmiş olan metinlerdeki ikilemelerin türü aşağıdaki tablolardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

03

Sözcükte Anlam 3

1. Karşıdaki kaleden top atılır atılmaz eve doğru

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

“Yaş” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bu
cümledekiyle sesteş (eş sesli) olacak şekilde
kullanılmıştır?
A) Bu yaşıma kadar böyle bir olayla hiç karşılaşmadım.
B) Her yaş günümde annem bana hediyeler
alırdı.
C) Yerler yeni yıkandığı için yaş, girmezseniz iyi
olur.
D) İnsan belli bir yaştan sonra daha duygusal
oluyor.

EK

A) “Sözler” sözcüğü ile “uyarılar” eş anlamlıdır.
B) “Güzel” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı, “çirkin” sözcüğüdür.
C) “Duygu” sözcüğünün yerine “his” sözcüğü
gelse de cümlenin anlamı değişmez.
D) “Önce” sözcüğü, “sonra” sözcüğünün zıt
(karşıt) anlamlısıdır.

3. Her yaş, insan için ayrı bir güzellik ifade eder.

Tİ
R

koşarken ayağınız bir taşa takılıp dizinizi acıttınız mı? Bütün bir aile başınıza birikip acıyan
yerinizi öptüler mi? Bütün suçu sizi görmemek
olan, ayağınıza takılan taşa olmadık sözleri söylemediler mi? Siz sevilmenin ne kadar güzel bir
duygu olduğunu; sevginin, bir gün boyu suya
hasretken ona kavuşmaktan bile güzel olduğunu öğrendiniz mi? Sevgi tohumu içinize bire
milyon verecek berekette ekildi mi? Bütün bir
aile bekleyip önce senin orucunu açmanı seyretti mi?

18

R

N

4.

3
2

1






2.

Ö

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr
1
2
yardım edemez.

Elif

Elif’in cümlesindeki altı çizili sözcüklerin eş
anlamlıları aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

		 1. Sözcük
A)		 amaç
B)		 iş
C)		 gaye
D)		 zorluk

2. Sözcük
yel
soğuk
kış
fırtına

Türkçe Soru Bankası

1. “Vakit” sözcüğünün eş anlamlısı
2. “Kişi” sözcüğünün eş anlamlısı
3. “Netice” sözcüğünün eş anlamlısı
Bu verilenlere göre bulmaca doldurulduğunda
sembollerin olduğu kutulara gelecek harfler
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)		
B)		
C)		
D)		

n
L			
U			
I			
R			

H
N			
H			
U			
A			

s
O
A
N
T

Sözcükte Anlam 3

Test

5. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği
cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A)

8.

Kelime Kutusu
Sene

Eser

Beyaz

Yağmur çamur
demeden okuluna
devam etmiş.

Yıl

Kitap

Onun gelip
gelmeyeceği henüz
tam belli değil.
Ben onları akraba
biliyordum, meğer
düşmanlarmış.

D)

Boş şişeleri
dolu olanları
ile değiştirdik.

Kelime kutusundaki anlamdaş sözcükler eşleştirildiğinde hangi sözcükler boşta kalır?

A) Yıl – Eser – Beyaz
B) Yüzyıl – Yapıt – Siyah
C) Kitap – Beyaz – Kara
D) Beyaz – Kitap – Yüzyıl

de birer cümlede kullanmak istemektedir.
Yemek yedim, aç değilim.

Aç

Vakit geldi, kapıyı aç.

Bu yat, ona dedesinden kaldı.

Yat

Hadi yat artık, uykun gelmiş.

Kitap okumak için vakit geç oldu.

Geç

Artık çok geç, bir şey yapamayız.

N

Gül

Sözcük

Eş anlamlısı

EK

9.

6. Metin, aşağıdaki sözcükleri eş sesli olacak şekil-

Biraz gül, neşelen artık.

Gül kokuları buraya kadar geliyor.

R

Buna göre Metin aşağıdakilerden hangisinde
yanlışlık yapmıştır?

7. • Tüketme nefesimi tembel kızım
• Bildiğin Türkçe kıt gelir şiirlerime
• Oturdan kalktan anlamazsın
• Yoldan yordamdan haberin yok

Bu şiirdeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zor
C) Yetersiz

Zıt anlamlısı

Yaş

1

Kuru

2

Fakir

Zengin

Uzak

Irak

3

Tabloda numaralarla belirtilen yerlere yazılması gereken sözcükler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

1
A) Islak		
B) Nemli		
C) Sene		
D) Rutubet		

2
Yoksul		
Gariban
Yaklaşık
Garip		

3
Yakın
Yaklaşık
Mesafeli
Yakın

B) Yat
D) Gül

Ö

A) Aç
C) Geç

Yüzyıl

Tİ
R

C)

Kara
Siyah

Yapıt

B)

01

B) Boş
D) Yararsız

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili
sözcükler, sesteş (eş sesli) olacak şekilde kullanılmamıştır?
A) Aylar sonra nihayet kara göründü.
		 Uzun boylu, kara gözlü bir çocuktu.
B) Yağan dolu, meyvelere zarar verdi.
		 Sürahilerden biri dolu, diğeri boştu.
C) Suya dal ama fazla derine gitme.
		 Ağaçtaki kuru dal, testereyle kesildi.
D) Büyüklerini say, küçüklerini sev her zaman.
		 Aldığın parayı say, yanlışlık olmasın.

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 3
4. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?

1.
Düşünce

Cevap

Konuk

A) yağ

B) çay

C) sal

D) kâğıt

Tİ
R

Kabiliyet

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı

Yukarıda ön yüzleri gösterilen kartların arka
yüzlerine sözcüklerin eş anlamlıları yazılacaktır.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kartlardan
herhangi birinin arka yüzüne yazılırsa yanlışlık
yapılmış olur?
B) Yanıt

C) Misafir

D) Fikir

A) Olmak ya da olmamak, her işte kullanılan bir
sözdür.
B) Doğru dürüst sözler söyle ki ikna edesin.
C) Kapıyı aç da biraz hava alalım, dedi.
D) Satıcı, biraz sonra alıcının geleceğini söyler.

EK

A) Gayret

kelimeler bir arada kullanılmıştır?

20

6. Göksu ağır akar, yorgun mu bilmem?

2.

N

Maharetin varsa aynı eserden
bir de sen yap.
Âkif

Bu dizedeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akmaz

B) Hızlı

C) Yavaş

D) Dolu

R

Akif’in cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı (anlamdaşı) aşağıdakilerden hangisidir?
B) kuvvet

C) beceri

D) anlayış

Ö

A) istek

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı
belirginleştirmek için karşıt durumlardan yararlanılmıştır?

3. Aşağıdakilerden hangisi “yöntem, yitirmek, tanık, gizem” sözcüklerinden herhangi birinin eş
anlamlısı değildir?
A) metot

B) sır

C) yol

D) kaybetmek

Türkçe Soru Bankası

A) Öğretmenin sorduğu soruyu en çalışkan öğrenci bile bilemedi.
B) Sanki hiçbir suçu yokmuş gibi sakin sakin etrafı süzüyor.
C) Film öyle sıkıcıydı ki film bitmeden televizyonu kapattım.
D) Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak oysaki bizi
paltolarımız bile ısıtmaya yetmiyor.

Sözcükte Anlam 3

Test

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

11. “Koyu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
“Çocuk, açık yeşil bir kazak giymişti.” cümlesindeki “açık” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak
kullanılmıştır?
A) Daha eski zamanlarda koyu bir Türkçe taraftarıymış.
B) Gemi, o okyanusun koyu mavi, serin sularında yol almış gidiyordu.
C) Annesiyle kızı koyu bir sohbete dalmıştır.
D) Şöyle koyu bir çay içelim.

Tİ
R

A) Hüzünlü bir insan olduğu yüzünden belliydi.
B) Hayatın gerçekleri karşısında hayal kuramaz
olduk.
C) Saatler ilerledikçe ne yapacağımızı bilemiyorduk.
D) İnsan, okudukça hayal dünyasının geliştiğini
görür.

02

12. Ünlü yazar, gazetede daha çok aktüel konularla

EK

ilgili yazılar yazıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Akademik bir çalışmadan yanaydı, bu nedenle üniversiteye girdi.
B) Sosyal ve bilimsel konularda araştırmalar yapar, makaleler yayımlar.
C) Sıradan bir hafta sonu arkadaşlarıyla buluştu.
D) Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir.

Ö

R

N

A) Çocuğun eli otobüsün kapısına sıkışmış.
B) Deneme ben ülkesidir.
C) Evin perdeleri bir hayli yıpranmış.
D) Bugün deneme sınavımız var.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı
aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı
sözcüklere yer verilmiştir?
A) Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz.
B) Eda titiz, düzenli, çalışkan bir öğrencidir.
C) Bilmek, bilmemekten tehlikelidir çoğu zaman.
D) Ateşle barut yan yana durmaz.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt)
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Çocuğun gülüşleri çok sevimliydi.
B) Bata çıka köy okuluna gidiyordu.
C) Köye veda ederken son kez evine baktı.
D) Fındık toplamak ona o kadar zor gelmişti ki
anlatamam.

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 3

1. Türkçede okunuşları ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir.
Büşra Öğretmen, öğrencilerine anlattığı her konudan sonra o konuya uygun materyaller ile derslerini
eğlenceli hâle getirmektedir. Sesteş kelimeleri 7/B sınıfına anlattıktan sonra üzerinde sesteş kelimelerin
görsellerinin bulunduğu mıknatıslı kartlar hazırlamıştır. Yanıltıcı olması amacıyla birkaç tane de sesteş
olmayan kelime görselini bu kartların arasına karıştırmıştır ve kartları akıllı tahtanın üzerine karışık şekilde
koymuştur. Sırayla her öğrenci tahtaya gelip bir kartı açmaktadır. Açılan karttaki kelimenin sesteşine de
doğru örnek veren öğrenciler tekrar yarışma hakkını elde etmektedir. Ferhan, açtığı karta örnek vermediği
hâlde yarışmaya devam etmiştir.

Tİ
R

Ferhan’ın yarışmaya devam etmesini sağlayan kart aşağıdaki görsellerden hangisi olabilir?

yat

kan

EK

yazmak

22

gülmek

el

çiçek

N

2. DİZELER

R

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

A) “Yazmak” eyleminin bulunduğu karttır çünkü sesteş değildir.
B) “El” sesteş olmadığı için Ferhan yarışmaya devam etmiştir.
C) “Gülmek” eyleminin olduğu karttır. Ferhan bu kartta sınıfa ve öğretmenine güldüğü için eylemi doğru
olarak kabul edilmiştir.
D) Çiçek görselinin olduğu karttır. Ferhan bu karta “Eş seslisi yoktur.” diyerek yarışmaya devam etmiştir.

Ö

♦ Bir sola bir sağa çoban çeşmesi		
♦ Anne, beni kollarına al
♦ Yüreğime bir kar düştü					
♦ Kaç yıl var ki uykusuzum
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözcük anlamı verilecektir.
SÖZCÜK ANLAMI
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
Bir işten gözü korkup vazgeçmek
Kanın rengi, kızıl, kırmızı
Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisinin sözlük anlamı yanlış verilmiştir?
A)

Sol

B)

Al

C)

Düş

Türkçe Soru Bankası

D)

Yıl

Test

Sözcükte Anlam 3
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3.
At
Yaz
Söz
Pil
Bin
Kalem

Tİ
R

Su
Aç
Ocak
Ay
Kır
Ayna

Yukarıdaki fermanda verilen kelimelerin kaç tanesinin sesteşi olduğunu belirleyiniz. Bulduğunuz toplam
sesteş kelime sayısındaki sayının sesteşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

4.

R

N

Dünya’da her geçen gün teknik ve teknolojik
gelişmeler devam ederken, Afrika halkının, (özellikle
sahra altı Afrikası’nın) %80’i elektriğe ulaşamıyor.
Birçok teknolojik imkandan mahrum hayat mücadelelerine devam ediyorlar. Afrika’da elektrik kaynaklarının
kısıtlı ve hatta bazı bölgelerde hiç olmaması şartları
daha imkansız bir hâle getiriyor. Derneğimiz olarak
kalıcı eserler bırakmak ve kalkındırma projelerimiz
kapsamında elektrik imkanı olmayan köylerdeki
insanlara sizlerin destekleriyle yardım elimizi
uzatıyoruz. Afrika’nın geleceği olan ilim talebeleri,
onların eğitim hayatına ışık tutmamızı bekliyor.
Okuması, yazması ve geleceğe güvenle hazırlanması
gereken çocuklar eğitim yarışına dünyadaki akranlarından 10-0 mağlup başladıkları bu yarışta kitaplarını
okumak, derslerine çalışmak ve başarılı olmak istiyorlar. Bunun için de bizlerin desteklerini bekliyorlar.

Ö

Geleceğime Işık Tut, Güneş Enerjisi Projesi kapsamında elektrik ihtiyacı tespit edilen medreselerde, okullarda, camilerde, mescitlerde, sağlık ocaklarında güneş enerji panelleri ile elektrik üreterek aydınlatma, ses
sistemleri ve sıcak bölgelerde vantilatör vb cihazları çalıştıracak sistemler kurmayı hedefliyoruz.

Yukarıda, bir yardım kuruluşunun Afrika için hayata geçirmeye çalıştığı projenin metnine yer verilmiştir.
Bu metinde geçen altı çizili kelimelerin eş anlamlısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yoktur?

A) Hiç mümkün müdür ki, bu sınırsız olanaklar içinde en güzel ve hikmetli ihtimalin seçimi bir tercih edicinin,
bir tayin edicinin ve bir tahsis edicinin fiili olmasın ve bu iş tesadüfün işi olsun. Buna olanak var mıdır?
B) Sanatçı müthiş bir emek sonucunda ortaya koyduğu yapıtı ile ne kadar övünse az. Bu yapıtın oluşumunda 2320 gr çelik ve 7580 gr gümüş kullanılmıştır.
C) İnsanları üçe ayırabiliriz: Her koşula uyum sağlayıp hayatta kalanlar, koşullara ayak uyduramayıp elenenler ve koşulları değiştirenler. Şimdi söyle sen hangisisin?
D) “Gelecek de bir gün gelecek.” derler. O zaman yaşadığın her an geleceğine bir yatırım. Nasıl bir gelecek
istiyorsan o şekilde yaşa.
Türkçe Soru Bankası
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Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

EK

A) Okulumuzun geleneksel olarak düzenlediği şehir dışı gezilerin ilki pazar günü başlayacak bizim sınıftan
altı öğrenci İstanbul’a gidecek.
B) Tahinli piyaz Antalya’ya has lezzetlerdendir. Daha bu şehirde yediğim gibisini başka hiçbir yerde yemedim. Benim tahin sevmeyen oğlum bile, burada köfte-piyazı iştahla yedi.
C) Kardeşim eylülde yedi yaşını bitiriyor. Artık ikinci sınıfa başlayacağı için çok heyecanlı tabii biz de bir o
kadar heyecanlıyız çünkü yeni bir okulda eğitimine devam edecek.
D) Seni tam beş yıldır bekliyorum. Ne bir haber gönderdin ne de aradın! Yurtdışına giden ilk sen değilsin ya!

04

S özcük t e A n la m 4

1. “Çocuk”

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı

sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde genel anlamlı olacak şekilde kullanılmıştır?

A) Yetenekleriyle hepimizi etkiledi.
B) Hayatta hep iyi insanlarla karşılaşırsın umarım!
C) Sen bu kadar ağır eşyayı nasıl taşıdın?
D) Tecrübeli olduğunu yine göstermişti.

Tİ
R

A) Çocuk, ailenin neşesi; anne ve babanın en
büyük servetidir.
B) Çocuğun sözleri, orada bulunanları büyük bir
şaşkınlığa sevk etmişti.
C) Çocuk, kendisine verilen görevleri büyük bir
titizlikle yerine getirmişti.
D) Çocuk, hiç kimseyi dinlemeden kendi bildiğini
yapmaya devam ediyordu.

bir kelime kullanılmıştır?

5. Bir varlığın veya kavramın ölçülemeyen özellik-

2.

I. Ahmetlerin dairesi A bloktaymış.

24

EK

II. Hayvan, içgüdüleriyle hareket eden bir can-

lerini, ne durumda olduğunu gösteren kelimelere
“nitel anlamlı sözcükler” denir. Bir varlıkla ilgili;
ölçülebilen, sayılabilen, azalıp çoğalabilen değerleri gösteren sözcüklere de “nicel anlamlı
sözcükler” denir.

lıdır.
III. Duygularını gizleyebilen biridir, öfkesini de
sevincini de içinde yaşar.
IV. İnsan, öğretmenine karşı yaptığı konuşmalarda biraz daha dikkatli oluyor.

N

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde özelden
genele anlatım yapılmıştır?
B) I – IV

C) II – III

D) III – IV

A) Bazı öğrencilerin uçarı davranışlarıyla her ortamda karşılaşılıyor.
B) Samimi ve dost canlısı hâliyle bizi büyüledi.
C) Toplumda iyimser insanların sayısı gün geçtikçe azalıyor.
D) Beş kişi dün yemekte bulgur pilavı yemiş.

Ö

R

A) I – II

Bu bilgilere göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece nicel anlamlı kelimeler vardır?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kitap”
sözcüğü genel anlamlı olarak kullanılmıştır?

A) Kitap, dikkatsiz kullanıldığı için iyice yıpranmış.
B) Kitap, daha yarım saat önce masada duruyordu.
C) Kitap, insanın her zaman yanında olan sadık
bir dosttur.
D) Kitap, ne olduysa birden elimden kayıp yere
düştü.

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nitel anlamlıdır?
A) Çocuk küçük bir ekmekle doymaya çalışıyordu.
B) Mustafa’yı herkes iyi biri olarak tanır.
C) Sıcakta dört saat çalıştılar.
D) Dün okulda büyük bir dilim pasta yedim.

Sözcükte Anlam 4

Test

7.

01

10. Aşağıdaki

cümlelerin hangisinde “insan”
sözcüğü özel (daha az kavramı kapsayan) anlamlıdır?

Salondaki
televizyonun
görüntüsü maç
izlerken birden
gitti.

Televizyonu
kapatıp ödevlerini
yapmaya
başlamalısın.

Bu televizyon
küçük geliyor, yerine
büyük ekran bir tane
almak lazım.

“Televizyon” sözcüğünün genel anlamlı kullanıldığı yaprak koparıldığında çiçeğin şekli nasıl
olur?

A)

B)

C)

D)

A) İnsan her zaman sevgiye ihtiyaç duyar.
B) İnsanlar pazar yerine doluştu, ucuzluk var.
C) İnsan yaşama dört değil, on dört elle bağlanmalıdır.
D) İnsan, huzuru nerede bulursa orada yaşamak
istermiş.

Tİ
R

Günümüzde
televizyon olmayan
bir ev kalmadı
artık.

EK

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele anlatım vardır?

8. Nitel anlam, bir varlığın kendisine has olan, sayılamayan, ölçülemeyen nitelikleridir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili kelimelerden
hangisi nitel anlamlıdır?

R

N

A) Yaylada yüksek bir ağacın gölgesinde serinledik.
B) Öğrencimizin sırtında ağır bir çanta vardı.
C) Öğretmenlerden biri çok dar bir pantolon giymişti.
D) En lezzetli yemekleri anneannem yapar.

A) Birçok sanat yapıtı vardır, şiir de bunlardan
biridir.
B) Tüm ressamlar gibi Yusuf Altınçit de sıradanlığı yenme peşinde olan bir ressamdı.
C) Savaşlar zordur, Çanakkale Savaşı da zor bir
savaştı.
D) Gül ve lale, annelere verilebilecek en güzel
çiçektir.

9. Aşağıdaki cümleleri “nitel anlamlı” ve “nicel

Ö

anlamlı” sözcük bulunanlar olarak iki gruba
ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?
I. Onunla yıllardır yakın arkadaşız.

II. Büyük yüzme havuzu evimize çok yakındı.

III. Kardeşinin güzel gözleri vardı.

IV. Bizim muhtar bu işten güzel para kazanmış.

A)
B)
C)
D)

Nitel
I – II
III – IV
I – III
II – III

Nicel
III – IV
I – II
II – IV
I – IV

12. Nicel Anlam: Bir varlığın kendine has ölçülebilen, sayılan, azalıp, çoğalan anlamıdır.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden
hangisi nicel anlamlıdır?
A) Bu geniş salonda bizi misafir ettiler.
B) Bizim yörenin muhteşem köylerini gezdik.
C) Cimri insanların kimseye faydası olmaz.
D) Büyüleyici elbisesiyle salona girdi.
Türkçe Soru Bankası
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözA) Murat, küçük bir kalemle idare ediyor.
B) Okulda onu herkes neşeli biri olarak tanır.
C) Okulun havuzuna üç saat süreyle su doldurdular.
D) İftardan sonra kocaman bir dilim pasta yedi.

A) Uzun bir yol var önümüzde, dedi babası çocuğa.
B) Annem, büyük insanlar büyük düşünür, derdi
her zaman.
C) Kim ne derse desin güzel oyunlar izledik şu
bahçede.
D) Bu sıcak atmosfer, okulumuzun uzun yıllardır
özlemini çektiği bir şeydi.

EK

sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?

Tİ
R

bir anlam taşımaktadır?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
A) Çok sıcak bir yaz gününde Göğden Yaylası’na gittik.
B) Geniş düşünürsen her şeyin bize yeteceğini
anlarsın.
C) Köye zamanında çıkmak için iki saate ihtiyaç
var.
D) Hüseyin, küçük bir tabakta kuru fasulye almış..

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden
özele anlatım yapılmamıştır?

A) Okula büyük bir heyecanla girdiler ve sınıfları
alıcı gözle dolaştılar.
B) "Esaretin Bedeli" tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de yıllarca izlendi.
C) Biz Türklerin aklına spor denilince daha çok
güreş geliyor.
D) "Dedemle Yaz Tatili"ni okuduğum hikâyeler
arasında ayrı bir yere koyduğum doğru.

Ö

R

N
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4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel

cük nicel anlamlı değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisinde “öğretmen” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

A) Öğretmen, insan eğitimini her şeyden önemli
gören kişidir.
B) Öğretmen, öğrencisine güven vermeyi her
zaman başarmalıdır.
C) Öğretmen, hafta sonuna kadar sınav çalışmalarının süreceğini söyledi.
D) Öğretmen, yeri geldiğinde gülüp eğlendirmesini de bilmelidir.

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden
hangisi nicel anlamıyla kullanılmıştır?
A) Göstermiş olduğu başarıyla hepimizi büyüledi.
B) Askerde ve üniversitede iyi insanlarla tanış.
C) Bu kadar hafif bir paketi niçin getirdiniz?
D) Süper hikâye anlatan biriydi bu öğretmen.

Sözcükte Anlam 4

Test

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem nitel

02

10. Aşağıdakilerin hangisinde genelden özele
doğru bir sıralama yoktur?

A) Mobilyacılar bu işten çok para kazanmışlar,
dedi.
B) İstanbul’daki evimizin geniş bir salonu vardı.
C) Dedem bahçedeki derin bir kuyudan su çekerdi.
D) Edebiyatımızın usta yazarıydı, tam kırk üç kitap çıkarmıştı.

A) Okuduğu şiirler içinde o en çok “Bursa’da Zaman”ı sevdi.
B) Ödemenin yapılacağı ay, kasım ayı imiş.
C) Sanat etkinliklerinden en çok resimle ilgilenirdi.
D) Bu bebek diğer insanlardan bir parçadır.

EK

Tİ
R

hem de nicel anlamlı sözcük vardır?

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden
hangisi nitel anlamlıdır?

nele doğru bir anlatım vardır?

A) Tekstil ürünlerinden cekete ve gömleğe zam
geldi.
B) Osmanlı tarihinde, Mısır Seferi'nin ayrı bir yeri
vardır.
C) Üniversite günleri ömrümün en güzel ve neşeli dönemidir.
D) Alfabemizin on sekizinci ve yirmi ikinci harfi
nedir?

Ö

R

N

A) Otogara ve limana yakın bir semtti.
B) Bizim çocuğun okulu, yüksek binaların arasında kalmış.
C) Hasan Dayı’nın harika köftelerini çok özledim.
D) Sokakta büyük bir kalabalık vardı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden ge-

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden ge-

hangisi nicel anlamlıdır?

nele bir anlatım yoktur?

A) Arkadaşını küçük düşürmekle ne kazandın?
B) Bu soğuk havada dışarıya nasıl çıkalım?
C) İki gündür sıcak bir tavırla bizi karşılıyordu.
D) Bahçede çok güzel ve leziz kirazlar var.

A) Domates salçası tüm salçalardan daha lezzetlidir.
B) Çınar ağacı, ormandaki en uzun ağaçtı.
C) Kız Kalesi diğer turistik yörelerimizden farklıdır.
D) Cümlenin ögelerinden biri de zarf tümlecidir.

Türkçe Soru Bankası
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş

4. Aşağıdaki cümlerden hangisinde pekiştirme
vardır?

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

A) Yeşil gözleriyle etrafı süzer dururdu.
B) Konuyu gelişigüzel anlatıp çıktı.
C) Yarın masmavi bir denizde yol alacağız.
D) Bu güzel havayı gezmek için bir fırsat bildik.

Tİ
R

bir sözcük yoktur?

5. ”Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlerin hangisnde

28

I. Evimizin temeli sapasağlammış.
II. Sıcağın etkisiyle yüzüm kıpkırmızı oldu.
III. Annemin yıkadığı çamaşırlar temizdi.
IV. Onun kokusu, geldiğini belli ederdi.

Yukarıdaki cümlerin hangisinde pekiştirme yapılmamıştır?
B) II - III

A) Onun sözleri bana çok ağır geldi.
B) Kitapları çantaya koyunca çanta çok ağır oldu.
C) Ağır kolileri taşımaktan beli ağrıyordu.
D) Yükler ağır olduğundan sağlam çantaya koyduk.

C) II - IV

D) III - IV

Ö

R

N

A) I - II

nitel anlamda kullanılmıştır?

EK

2.

3. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme farklı

6. Aşağıdaki cümlerde yer alan “iyi” sözcüğünün

bir yolla yapılmıştır?

anlam özelliği hangi yay ayraç içinde yanlış
tespit edilmiştir?

A) Karmakarışık saçlarını elleriyle düzeltti.
B) Sevimli mi sevimli bir kedisi varmış.
C) Köye giden yollar kapkara taşlarla kaplı.
D) Upuzun bir sopayla elmayı anca düşürdük.

A) İyi konuşması onu öne çıkarıyordu. (Nitel)
B) Dostları onun iyi biri olduğuna şahittir. (Nicel)
C) İyi geliri olduğu giyinişinden belli. (Nicel)
D) İş başına geçince çok iyi çalışırdı. (Nitel)
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Test

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nitel an-

03

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

A) Güler yüzlü insanlarla birlikte olmak bana iyi
geliyor.
B) Bütün gün onun garip davranışlarını düşündüm.
C) Odanın ortasına büyük halıyı serdik.
D) Gerçek dost, kötü günlerde yanımızda olandır.

A) Uzun uzun yolları aştık da geldik bu yüzden
beldeye.
B) Bugünkü matematik dersinde son derece
dikkatliydik.
C) Genç yazar, edebi türler içinde romanın yerinin farklı olduğunu belirtti.
D) Papatyaları daha çok severim çiçekler içinde.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" söz-

EK

A) Ağacın uzun dallarını budamak gerek.
B) Pazar yeri, evimize yakındı.
C) Yüksek raflara ulaşamayıp beni çağırıyordu.
D) Babaannemin mükemmel yemekleri dayanılmazdır.

Tİ
R

lamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

cüğü diğerlerinden daha kapsamlı bir anlamda
kullanılmıştır?

N

A) Dünyada en çok satılan kitaplar romanlardır.
B) Okulda unuttuğum matematik kitabım sıranın
gözünde duruyor.
C) Kitaplar, en iyi dostlarımızdır.
D) Zeynep, okuma kitabını elinden düşürmüyor.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi nicelik ve nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

Ö

R

A) Bana ağır sözler söylemesine kırıldım.
B) Bugün pazarda taze sebzeler vardı.
C) Çorbayı ekşi yoğurttan yapıyormuş.
D) Geniş koltuğa tek başına oturmuş.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamlı değildir?
A) Sepetteki iri elmaları annesine yolladı.
B) Ona yardım etmek için dört kişi geldi.
C) Hediyeyi büyük kutuya yerleştirdi.
D) Uçarı davranışları herkesin dikkatini çekiyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamlıdır?
A) Pencereleri açınca evin havası biraz değişti.
B) Bu saatte açık bir market bulmak çok zor.
C) Ailesiyle birlikte yaşayabileceği bahçeli, küçük bir ev almış.
D) Sorularıma yanıt verirse bana kocaman bir
iyilik yapmış olursun.

Türkçe Soru Bankası
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1.

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. Daha iyi bir tanımla;
sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına
“genel anlam“, o türün sadece bir ya da birkaç
örneğine işaret edecek şekilde kullanılmasına da
“özel anlam” denir.

?

Gezegen

Türkiye

Tİ
R

Dünya

Asya
Kıta

Şekildeki sözcüklerin belirli bir ilişkiye göre yerleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda “?” yerine
getirilmesi gereken sözcüğü hangi seçenek doğru açıklamaktadır?

EK

30

A) Örüntüyü Asya kıtasından bir ülke yazarak devam ettirdiğimizde doğru bir döngüyü sağlarız.
B) Örüntü genel anlamdan özel anlama doğru gitmektedir, bundan dolayı örüntüye Türkiye’den bir bölge
yazabiliriz.
C) Örüntü genel anlamdan özel anlama doğru gitmektedir, bundan dolayı örüntüye İstanbul'daki bir ilçe
yazabiliriz.
D) Örüntü özel anlamdan genel anlama doğru gitmektedir, bundan dolayı örüntüye Türkiye’den bir bölge
yazabiliriz.

N

2. Sözcüklerin anlam derecelerinin değişik yöntemlerle artırılmasına "pekiştirme" denir. Pekiştirmeler çeşitli
şekillerde oluşabilir.

M harfi eklenerek oluşturulan pekiştirme,
Aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler,
“m, p, r, s” harfleriyle oluşan pekiştirme,
“mi” ekiyle oluşan pekiştirmeleri sayabiliriz.

R

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

Pekiştirmelerin oluşum şekilleri şöyledir:

Ö

Aşağıdaki tabloya ikilemeler belirli bir grup hâlinde yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme dikkate alındığında
sırasıyla “?” soru işaretli yere seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?

A) 1

1

Güzel mi güzel

Sıcak mı sıcak

?

2

Bembeyaz

?

Kapkara

3

Büyük büyük

Sıcak sıcak

?

4

?

Ev mev

Çocuk mocuk

İyi mi iyi

B) 1

Mosmor

C) 1

Kötü mü kötü

D) 1

İyi mi iyi

2

İpince

2

Mor mu mor

2

Yapayalnız

2

Sapsarı

3

Büyük küçük

3

İyi iyi

3

Ivır zıvır

3

Güzel güzel

4

Kitap mitap

4

Tuz muz

4

Pilav milav

4

Kitap mitap
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3. Varlıkların sayılabilen ölçülebilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcüklerdir. Sayılamayan
özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır.
Aşağıda bazı yörelere ait yemek tarifleri verilmiştir. Verilen yemek tariflerinden hangisinde altı çizili
sözcüklerin tamamı niceldir?

EK

Tİ
R

A) Soğanlarımızı, biberlerimizi doğrayıp sıvı yağda geniş bir tencerede kavuruyoruz. Domateslerimizi soyup
iri iri doğruyoruz. Bu yemek için domateslerin yumuşak olması gerekiyor. Çünkü su kullanmayacağız,
yemek domatesin suyuyla pişecek. Kavrulan soğanlara domatesleri ilave ediyoruz. Suyunu salıp yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tuzla dövdüğümüz sarımsakları ve bulguru ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine
fesleğenleri de koyup tencerenin kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
10 dakika da kapağı kapalı dinlendirip servis ediyoruz. Tam bir yaz yemeği. Afiyet olsun.
B) Krep yapmak için tüm malzemeleri bir kapta yavaşça çırpın. Isıtılmış krep tavasını fırçayla yağlayın ve bir
kepçe krep harcı döküp tüm tavaya yayılmasını sağlayın. Alt kısmı pişen krepin diğer tarafını da pişirip
onu ocaktan alın. Taze soğanların yeşil kısımlarını kaynar suyun içine atıp iki dakika bekletin ve soğuk
suya aktarım böylece krepleri bağlarken yeşil soğanlar ve maydanoz sapı kopmayacaktır. Bir kapta lor
peyniri, maydanozu karıştırarak krepin tam ortasına koyun ve bohça şeklini verip taze soğanın yeşil kısmı
ile bağlayın ve bu muhteşem lezzeti servis edin.
C) Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın. Çiçeğin içindeki sarı kısmı
çay kaşığı yardımı ile yaprağı yırtmadan çıkartın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun,
üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin. Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesini ekleyin. Biraz karıştırıp yeşillikleri, karabiberi, yarım su bardağı suyu ve tuzu da ekleyip demlenmeye bırakın. Dolma içi soğuyunca
kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun. Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak
şekilde tencereye sıralayın. Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin.
D) Geniş bir tencereye iyice yıkanan yarmalar alınır. Üzerine soğuk su ve nohut ilave edilerek ocağa koyulup
tuzu ilave edilir, orta ateşte tencere kapağı kapatılmadan kaynayana dek pişirilir. Yarma yumuşadıktan
sonra ocak kapatılır ve çorba soğumaya bırakılır. Ayrı bir kapta yoğurt on dakika iyice çırpılır. Soğuyan
çorbanın üzerine dökülür ve karıştırılır. Diğer taraftan uygun bir tavaya sıvı yağ ve tereyağı alınır, yağlar
ısınınca üzerine bir tatlı kaşığı nane dökülür. Yağ biraz soğuduktan sonra çorbaya ilave edilir ve soğuk
ayran aşı çorbası servise hazır.

31

Ö

İşçilerin çatıda çıkardığı tak tak
sesi başımı ağrıtıyor.

C)

Kuş, camın önündeki ağaçta
neşeli neşeli ötüyordu.

Yeni güne güneşin pırıl pırıl
ışıklarıyla başladık.
D)

Camları gazeteyle silince ışıl ışıl
oldu.

Türkçe Soru Bankası
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme yansıma sözcüklerden oluşmuştur?

05

S özcük t e A n la m 5

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “nazara gel-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kulla-

mek, olumsuz etki altında kalmak” anlamına
gelmektedir?
B) gözü tutmak

C) göze gelmek

D) göz dikmek

EK

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açık-

A) Bu sahada boy göstermeye çalıştı.
B) Onun çoğu yazara taş çıkarttığını biliyorum.
C) Bazı ürünlere barkot numarası verdik.
D) Bu yanlışlık onun felaketine yol açtı.

Tİ
R

A) göz boyamak

nılmamıştır?

5. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca di-

laması doğru verilmiştir?

ğerlerinden farklıdır?

A) Tepesi atmak
B) Burnundan solumak
C) Pot kırmak
D) Nevri dönmek

Ö

R

N
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A) Dizginleri ele aldı artık. (işi yönetmek, idare
etmek)
B) Eli sıkılığıyla tanınır. (çok cömert olmak)
C) Kulağına küpe olsun (yeni bir küpe almak)
D) İş başa düştü. (başkasından yardım istemek)

6. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır?

A) Öğretmen sınıftan çıkınca bize de gün doğdu.
B) Bu işi onun yaptığı gün gibi aşikar.
C) Bazı tarihi olaylar gün ışığına çıkarıldı.
D) Geçen gün bu yıl işler yoluna girecek, dedi.

Türkçe Soru Bankası

hangisinde “çok öfkelenmek” anlamı yoktur?
A) Aldığım bu haberden sonra kan beynime sıçramıştı.
B) Saygısızca sözler kullanınca tepemin tası attı.
C) Onu birdenbire karşımda görünce gözlerime
inanamadım.
D) Hiç beklemediğim bu sözler karsısında çılgına döndüm.

Sözcükte Anlam 5

Test

önemi" ile ilgili değildir?
A) İşleyen demir

B) Zahmetsiz

pas tutmaz.

C) Emek olmadan

rahmet olmaz.

D)

yemek olmaz.

Yalnız taş
duvar olmaz.

10. “Sakalım olsa sözüm dinlenir.” deriz. “Kılıcım olsaydı sözüm dinlenirdi.” dersek daha doğru mu
olurdu acaba?
Bu anlatımda sözü edilen iki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim – silah
B) Deneyim – şiddet
C) Gelenek – kanun
D) Büyüklük – inandırıcılık

Tİ
R

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "çalışmanın

01

11. Deyimler, sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran,

EK

anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak
ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile
getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından
bilinir. Örneğin birinin bir işi yapmasına vakit ve
fırsat vermemek için ----, nitelikçe kötü bir şeyi
iyi gibi göstermek için ---- çok öfkelenme için
---- deyimlerini kullanırız.

8. Altı yüz sayfalık bu dev romanda yazarın
olaylara ve durumlara hiç yama yapmadığını
görüyoruz.

Yukarıdaki cümlede geçen “yama yapmamak”
sözüyle ifade edilmek istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

Ö

R

N

A) Sözü uzatmaktan kaçınmak
B) Anlatıma kendini katmamak
C) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak
D) Yaşananları olduğu gibi yansıtmak

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Gün doğmadan neler doğar.
B) Çamur varsa hamur da var.
C) Alın terlemeyince mal bulunmaz.
D) Devlet, adama ayağıyla gelmez.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Göz açtırmamak
B) Göz boyamak
C) Gözleri kıvılcım saçmak
D) Gözleri parlamak

12. Anlatıma akıcılık ve çekicilik katan, genellikle
gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan birden çok sözcükle oluşmuş kalıplaşmış sözlere
"deyim" denir.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
deyim kullanılmamıştır?
A) Aldığı haberle etekleri zil çalmıştı.
B) O kadar sevindi ki ağzı kulaklarına vardı.
C) Yürümekten ayaklarına kara sular indi.
D) Bahçeye gitmek için çok erken kalktı.

Türkçe Soru Bankası
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S özcük t e A n la m 5

1. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi me-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı deyim yoktur?

A) Yusuf Bey haberi duyunca küplere bindi.
B) Başına devlet kuşu konmuş gibiydi sanki!
C) Her insanın bam teline basmak, öyle kolay
değildir.
D) Bazı insanlar iki sözü bir araya getiremiyorlar.

A) O iri yarı adam da bahçeye geldi.
B) Onun ayak oyunlarını bilirim, ben.
C) Bu konudaki sözleri, yüreğime su serpti.
D) O, her zaman ipe un sererdi.

ğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Ödevi yapmadığı için lafı ağzında geveleyip
duruyordu.
B) Ağzında lokma olduğu için konuşmamalısın.
C) Para vermemek için bana ağız yapmaya başladı.
D) Mahmut, bilgileri öğrenmek için ağız arıyordu.

ya üzüntü gibi nedenlerle konuşamaz duruma
düşmek, sesi çıkmamak" anlamına gelen deyim
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lafı gediğine koymak
B) Dut yemiş bülbüle dönmek
C) Ağzından bal damlamak
D) Ağzında bakla ıslanmamak

Ö

R

N
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5. "Çok konuşkan, neşeli olduğu halde sıkıntı ve-

EK

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcü-

Tİ
R

caz anlamlı değildir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) Bu haksızlığa çok kızmış, burnundan soluyordu.
B) Dayısının ölümünden sonra iyice sessizleşmiş, hayatı kararmıştı.
C) O çocuğu korumuş, kanatları altına almıştı.
D) Koşan çocuk çok susamış, çocuğun dili damağına yapışmıştı.

Türkçe Soru Bankası

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atasözü değildir?
A) İşleyen demir ışıldar
B) İki yakası bir araya gelmemek
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur
D) Derdini saklayan derman bulamaz

Sözcükte Anlam 5

Test

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir?

10.

A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Rüzgâr esmeden yaprak kımıldamaz.

Tüyleri diken
diken olmak

İki ayağı bir
papuca girmek

Yüreği ağzına
gelmek

Ödü patlamak

02

Tİ
R

Yapbozun hangi parçasında yazılı olan deyim
farklı bir durumu ifade etmek için kullanılır?

B)

C)

D)

EK

A)

8. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “başkasının
emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmak” anlamını ifade etmektedir?

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “birini imalı bir
şekilde tehdit etmek“ anlamını ifade etmektedir?

A) Aba altında er yatar.
B) Aba altından sopa göstermek
C) Abanın kadri yağmurda bilinir.
D) Diş bilemek

Ö

R

N

A) Hazırdan yemek
B) Hazırda olmak
C) Hazıra konmak
D) Hazır bulunmak

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt
anlamlı kelimeler kullanılmıştır?

A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
C) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
D) Yel ile gelen, sel ile gider.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Su borusunu açtı ve pis suyu tahliye etti.
B) Pencereyi açıyor ve odayı güzelce havalandırıyor.
C) Arabamız yokuşun ortasında kalakaldı.
D) Artık dayanacak gücüm kalmadı, bıçak kemiğe dayandı.

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam 5

1.
NECATİ BEY (D. 1455, EDİRNE - Ö. 17 MART 1509) DİVAN EDEBİYATI ŞAİRİ

Tİ
R

XV. yüzyılın ikinci yarısında yetişen şairlerin en önemlisidir. Necati
hakkında elde mevcut bilgi azdır. Asıl adı İsa olan sanatçının nasıl bir
aileye mensup olduğu bilinmemektedir. Aslen Edirneli olmakla birlikte
şöhret bulduğu yer Kastamonu’dur.
Fatih devrinin sonlarına doğru, niçin gittiği bilinmeyen Kastamonu’da
bulunduğu sıralarda meşhur “döne döne” redifli gazelini yazan Necati,
şiirleriyle kısa sürede tanınmıştır. Fatih’e sunduğu “şitaiye” ve “bahariye”
kasideleri ve gazelleriyle padişahın takdirini kazanarak divan kâtibi
olmuştur. Şöhreti İstanbul’a erişince Fatih tarafından İstanbul’a aldırılmış,
divan kâtipliğine tayin edilmiştir. 1509’da İstanbul’da vefat etmiştir.

EK

Üniversitede araştırma görevlisi olan İlhami, XV. yüzyılda yaşayan şair Necati’nin eserlerinde geçen atasözlerini bir eserde toplayacaktır. Bu araştırma için Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne gitmiştir.
Kütüphanede yazarın, kısaca hayatının bulunduğu yırtık bir sayfayı bulmuş ve bu bilgilere de araştırmasında
yer vereceği için mutlu olmuştur. İlhami, araştırmasının sonunda beyitlerde geçen atasözlerini eğik yazı ile
belirtmiştir ve altına Türkçe tercümesini yazmıştır.
Mey it gözüm yaşına eya serv-i hoş-hıram
Dirler ki eyle iylügi ab-ı revana at
(Tercümesi: İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.)

Halün cefayı huşe-i zülfünden ögrenür
Üzüme göre kararur ey bi-vefa üzüm.
(Tercümesi: Üzüm üzüme baka baka kararır.)

Egerçi agır olur taş kopdugu yerde
Sitare var ki akiki ider Yemen’de garib
(Tercümesi: Taş yerinde ağırdır.)

Emin olma gönül hicrandan inen
Bilürsen dost olmaz eski düşmen
(Tercümesi: Eski dost düşman olmaz.)

N

36

A) Eski dostlar, birçok acı, tatlı günleri birlikte yaşamışlardır. Bu anılar, onları sıkı sıkıya bağlamıştır. Aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile birbirlerine düşman olamazlar.
B) Kişinin değeri, kendi yerinde, çevresinde bilinir.
C) Her zaman bir arada bulunan kimseler birbirlerine huy aşılarlar.
D) Gerçek dostlar ancak üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmamakla, iyilik etmekle belli olur.

Ö

R

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

Aşağıda bazı atasözlerinin açıklaması verilmiştir. Necati’nin beyitleri dikkate alındığında, hangisi İlhami’nin araştırmasında geçen atasözlerinden herhangi birinin açıklaması olamaz?

Türkçe Soru Bankası

Test

Sözcükte Anlam 5

03

Tİ
R

2.

Yukarıdaki görseller bazı deyimlere çağrışım yapması amacıyla verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerde
verilen deyim açıklamalarından hangisi ile bu görseller uyuşmaz?

EK

A) Bir kimseye yapılması zor, üstesinden gelemeyeceği bir işi yaptırmaya çalışmak
B) Bilerek karşısındakini rahatsız edecek, kızdıracak söz söylemek.
C) Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak.
D) Dinlemek istememek, bir şeyi duymazlıktan gelmek.

N

Tut atalar sözünü kalbi selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler
Gider yavuzluğun tab'ı hâlim ol
Sert sirke küpüne zarar demişler

Aldanma cihanın sakın varına
Düşmeyegör onun ah-ü zarına
Bugünkü işini koyma yarına
Yar yıkıldığı gün tozar demişler

Çoktur bu âlemde boşa yelenler
Kande bilenler ile bilmeyenler
Eskiden âdettir dağdan gelenler
Bağda olanları kovar demişler

R

Dediler bu pendi sordumsa kime
Tuz ekmek bilmeze müşkilin deme
Kül kömür ye namert lokmasın yeme
Gün olur başına kakar demişler

Ö

Ülkemize her yıl farklı milletlerden insanlar yerleşmektedir ve zamanla Türkçeyi çok iyi konuşur hale gelmektedirler. Yukarıda fotoğrafları verilen kişiler Türkçeyi C2 seviyesinde konuşmaktadırlar. Onlara daha iyi
bir diksiyon ve mesleki eğitim için TÖMER’de çeşitli görevler verilmektedir. Verilen en son görev ise Divan
Edebiyatı şairi Levni’nin şiirinde geçen “Sonradan katıldığı bir işe pek emeği geçmediği halde bütününü
sahiplenmek istemek ya da bir yere sonradan gelip orada öteden beri emek veren kimsenin yerini almaya
çalışmak.” anlamındaki atasözünü bulmaktır.
Buna göre, aşağıda fotoğrafı verilen yabancı kişilerden hangisi doğru atasözünün olduğu şiirin parçasını bulmuştur?
A)

B)

37

C)
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D)

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

3.

DENEME - 01
1. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, halkın ortak malıdır. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez, sözcüklerin sıralanışında da değişiklik
yapılamaz. Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır. Çok az da olsa gerçek anlam taşıyan
atasözleri de vardır.

5

Çivi çiviyi söker.

2

Çok konuşan çok yanılır.

6

Kuştan korkan darı ekmez.

3

İnsanın canı acıyan yerindedir.

4

Her çok azdan olur.

Tİ
R

Aç ne yemez, tok ne demez

7

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi
olmamış.

8

Perşembenin gelişi çarşambadan
bellidir.

EK
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1

Sultan Öğretmen yapacağı Türkçe yazılısında öğrencilerine yukarıdaki şemayı vererek iki tane gerçek
ve iki tane de mecaz anlamlı atasözünü gruplara ayırarak yazmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki
öğrencilerden hangisi doğru bir gruplandırma yapmıştır?
A)

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Her çok azdan olur.

Çok konuşan çok yanılır.

Gerçek Anlamlı Atasözleri

Mecaz Anlamlı Atasözleri

Aç ne yemez, tok ne demez.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

Her çok azdan olur.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Gerçek Anlamlı Atasözleri

Mecaz Anlamlı Atasözleri

Çok konuşan çok yanılır.

Kuştan korkan darı ekmez.

İnsanın canı acıyan yerindedir.

Aç ne yemez, tok ne demez

R

C)

Ö

D)

Mecaz Anlamlı Atasözleri

Aç ne yemez, tok ne demez

N

B)

Gerçek Anlamlı Atasözleri

Gerçek Anlamlı Atasözleri

Mecaz Anlamlı Atasözleri

İnsanın canı acıyan yerindedir.

Çok konuşan çok yanılır.

Kuştan korkan darı ekmez.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

DENEME - 01
2. Meyveleri bol lifli bir bitki olan kabak, bağırsakları tembel olanlar için tercih edilmesi gereken yiyeceklerdendir. Kabak potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi madensel elementler içerir. Kabak
bedeni temizler, sinirleri yatıştırır. Besin değerinin kaybolmaması için kabağı buğuda pişirmek önerilir. Kabak
çiğ olarak rendelenip salatalara da katılabilir.
★
●
▲
■

Kirli, lekeli ya da bulaşık olmayan.
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde.
Çalışmayı, iş yapmayı sevmeyen, az iş çıkaran (kimse).
Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok.

I		

				

Tİ
R

Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri bulmacaya yerleştirdiğinizde III numaralı yere denk gelen harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
II

III

★

●

V

VI

EK

▲

IV

■

A) TBTO

B) EEEO
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C) ZNEL

D) MSML

N

							

3.

R

Okulumuzda bulunan yazarlık atölyesinde çeşitli yazı türlerini uygulayarak öğreniyoruz. Atölyeye
ilk başladığımda öğretmenimiz bize her hafta beşer kelime verirdi ve içinde bu kelimelerin geçtiği
paragraflar oluştururduk. Bir süre sonra öğretmenimiz bize kelime yerine cümleler vermeye
başladı. Bu cümleleri kullanarak uzun metinler yazabilir hale geldik. Yıl sonunda ise öğretmenlerimizin büyük katkıları ile bizim yazılarımızdan oluşan “Bugünün Küçüklerinden” isimli bir kitabı
çıkardık. Çocuk yaşımızda bir kitabın yazarı olmanın ne hissettirdiğini öğrendik. Bundan dolayı
bana bir harf öğreten öğretmenlerimin kırk yıl kölesi olsam yine de haklarını ödeyemem.

Ö

Yukarıda bir ortaokul öğrencisinin yazarlık atölyesi hakkındaki konuşmasına yer verilmiştir. Öğrencinin
konuşmasında altı çizili olarak gösterilen kelimelerin genelden özele doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)

C)
D)

kitap

metin

paragraf

kelime

harf

metin

kitap

paragraf

kelime

harf

kitap

metin

kelime

paragraf

harf

metin

kitap

paragraf

harf

kelime

DENEME - 01
4.

Tİ
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Eski zamanın birinde bir ağa, adamlarından birine çok kızar. Giysilerini çıkarttırıp onu bir direğe
bağlar. Üstüne de pekmez döktürüp:
—Bir gün böyle bekleyecek, kimse dokunmasın, deyip gider.
Arı ve sinekler, pekmezi fark eder etmez hücum ederler adamın üstüne. Vücudunda gezinmeye, vızır
vızır konup kalkmaya başlarlar. Oradan geçen bir avcı görür adamı. Yardım etmeye koşar hemen.
Eliyle arı ve sinekleri kovalamaya, uzaklaştırmaya çalışır önce:
— Sakın yapma diye bağırır.
Pekmeze bulanmış adam, hiç hoşlanmaz bundan:
— Kovalama onları!
Avcı şaşırıp öyle bakakalınca pekmeze bulanmış adam hemen şu açıklamayı yapar:
—Bu sineklerle arılar üzerimdeki pekmezi yiyip az çok doydular. İlk baştaki kadar rahatsızlık
vermiyorlar. Bunları kovarsan yerine yenileri gelir. Yeni gelen açlar, doymak için daha çok dolaşırlar
vücudumda, daha çok rahatsızlık verirler. Çünkü ----

(4. ve 5. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisinin gelmesi uygun olur?

B) Aç köpek fırın deler.
D) Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış.

EK

A) Aç elini kara sokar.				
C) Aç doymam, tok acıkmam sanır.		

5. Metinde altı çizili olarak verilen ikilemenin oluşum yolu bakımından özdeşi aşağıdaki şiirlerin hangisinde
kullanılmıştır?
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B) Bir aşağı yukarı, bir aşağı yukarı
An an acı çekmeye başlar yukarı
Kovalar aşağı, başlar yukarı
Başlar yukarı, kovalar aşağı

N

A) Aklın dibi karanlık allak bullak
Tüyleri diken diken rutubet kokulu kuyu
Bulanır da bulanır tozlu arşivin
Berrak mı berrak durgun suyu

R

C) İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun D) Altımızda kayan bu büyülü şehri durdursana güzelim
Onlar ki konuklarımızdı
Güzel sıfatına en çok gidenim
Sana yazmak bir mum yakıp ona bakmak gibi
Adları Keremdi,Yusuftu, Kaystı
Kısık ateşinde, dev bir ilimle yükseliyor aklımda yüzün
Hepside ezelden tanıdıktı, dosttu.

Deyim, gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan kelime gruplarına
denir. Bazı deyimler aynı anlam alanına girer.”

1- Kılı kırk yarmak

2- Ağzı kulağına varmak

5- Etekleri zil çalmak

6- Aynı kaptan su içmek

Ö

6.

3- İnce eleyip sık
dokumak
7- Açığa çıkmak

4- Aynı yolun yolcusu
8- Adı çıkmış dokuza
inmez sekize

Yukarıdaki şekilde aynı anlam alanına giren deyimler eşleştirildiğinde hangi deyimler ya da deyim dışarıda kalır?
A) Adı çıkmış dokuza inmez sekize
B) Aynı yolun yolcusu - İnce eleyip sık dokumak
C) Açığa çıkmak - Adı çıkmış dokuza inmez sekize
D) Aynı kaptan su içmek

DENEME - 01
7. Workwin Ortaokulunda yapılan bilgi yarışmasından dereceye giren Kenan, Şevval, Harun ve Yavuz isimli
öğrencilere çizgi film bileti hediye edilmiştir. Hediye biletler ve çizgi filmlerle ilgili bilinenler şunlardır:
• Yavuz, içinde nicel bir sözcük bulunan çizgi filmin biletini kazanmıştır.
• Şevval içerisinde nitel bir sözcük bulunan çizgi filmin biletini kazanmıştır ve bu filmin saati Altı Kafadar

filminden öncedir.
• Harun, Bay Ayı filminin biletini kazanmıştır ve bu çizgi filmin saati Altı Kafadar filminden sonradır.
• Yavuz’un izlediği film sinemada ilk sıradadır.

Tİ
R

Verilen bilgilere göre Yavuz hangi filmi izlemiştir?
A)

B)

BAY
AYI

OKYANUSTA
ZORLU GÜN
C)

D)
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N

EK

SEVİMLİ
SU

ALTI
KAFADAR

Beş arkadaş okuldaki bir etkinlik için tepeden tırnağa tek renkte giyinmişlerdir. Sözcükte anlam konusu üzerine hazırladıkları bu etkinlikte;
mor kıyafetli eş anlamlı, mavi kıyafetli zıt anlamlı, yeşil kıyafetli gerçek
anlamlı, sarı kıyafetli mecaz anlamlı, kırmızı kıyafetli terim anlamlı sözcükler ile konuşacaktır.

Ö

R

8.

–
–
–
–

Bugün hava sıcaklığı 3 derece düşecekmiş.
Çalışkan öğrenciler! Çalışkan talebeler!
Bana karşı oldukça sıcak davrandı.
Okula yürüyerek gidiyorum.

Yukarıda tek renk kıyafet giyen öğrencilere ait sözlere yer verilmiştir. Verilen cümlelerdeki kelimelere
dikkat ettiğimizde cümlesi olmayan öğrencinin rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)
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9. Çok anlamlılık bir kelimenin birçok anlam bildirme niteliği, bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok
anlamın bulunmasıdır.

Kuyruksuz koyun cinsi de ülkemizde yaygındır.
Küçük çocuk annesinin peşinde kuyruk gibi dolaşıyor.

Tİ
R

Uçurtmama öyle bir kuyruk yapacağım ki görenin ağzı açık kalacak.
İnsanlar bir zamanlar çayı, şekeri almak için kuyruğa girermiş.

Yukarıdaki tabloda “kuyruk” kelimesinin kaç farklı anlamda kullanıldığını bulunuz. Aşağıda bulduğunuz
sayının karşısında hangi anlam özelliğinde sözcüğün olduğunu seçeneklerde işaretleyiniz.
Dedem savaş yıllarını görmüş.

2

Hava bugün çok güzel.

3

Bazı rüyalar derin anlamlar içerir.

4

Suat yine kardeşine çok kızmış.

A) 1-Eş anlamlı

10.

EK
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1

B) 2-Somut anlamlı

2. İsim. Bazı
deyimlerde,
görme ve
bakma:
Gözden
geçirmek

3. İsim. Oda
Şu fakir
mahallede bir
göz evim olsaydı
/ Nasıl sevinç
içinde çıkardım
şu yokuşu."

D) 4-Mecaz anlamlı

4. İsim.
Bakış, görüş:
Bu sefer
alacaklı gözüyle
baktım.”

R

N

GÖZ:
1. İsim. Anatomi
Görme organı,
basar.

C) 3-Soyut anlamlı

Ö

Fevzi Öğretmen, öğrencilerine sözlükteki bir kelimenin anlamına baktıklarında açıklama kısmındaki ilk anlamın gerçek anlam olduğunu, ikinci anlamın ise mecaz anlam olduğunu ve bir sözcüğün birçok anlamının
olabileceğini yukarıdaki şemadan yararlanarak anlatmıştır. Ders sonunda öğrencilerinden sözlükte ikinci
anlam niteliği taşıyacak özelliğe sahip kelimeler ile cümle kurmalarını istemiştir.
Bu doğrultuda örnek veren öğrencilerden hangisinin örneği yanlıştır?
A)

B)

Tatlı birisi olduğu konuşmalarından
belliydi.

Bu ağır sözleri asla kaldıramazdı.

İsim

misİ

C)

D)
Olgun bir karaktere sahibim ve senin
de öyle olmanı istiyorum.

Yemeğin acısını fazla kaçırmışsın.
İsim

misİ
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11.

ACELE GİDEN
ECELE GİDER.

ACELECİ SİNEK
SÜTE DÜŞER.

AYRI GİT Kİ
YOL ALASIN.

NE KARANLIKTA
YAT, NE KARA
DÜŞ GÖR

GEÇ OLSUN
GÜÇ OLMASIN.

Tİ
R

ACELE YÜRÜYEN
YOLDA KALIR.

Elnur ve ailesi, bayramı memleketlerinde
geçirmek için, arefe günü yola çıkmışlardır.
Memleketlerine ulaşmak için Isparta yolunu
kullanacaklardır. İlginç bir uygulama yapan
sürücüleri aceleci davranma hususunda
uyarmak için yol boyunca çeşitli atasözlerini tabelalara yazmışlardır. Elnur bu
uygulamadan çok memnun kalmış ve yol
boyunca atasözlerini ailesine okuyup anlamlarını açıklamıştır.

Aşağıda Elnur’un okuduğu bazı atasözleri ve Elnur’un açıklamasına yer verilmiştir. Elnur hangi atasözünü yanlış açıklamıştır?
sın:

EK

A) Geç olsun güç olma- Yapılan işlerin başarıya ulaşması ve birtakım engellerin ortadan kaldırılması için
fazla zaman harcanmasının ziyanı yoktur.

B) Ne karanlıkta yat ne Her konuda tedbirli ve ihtiyatlı olmak büyük yarar sağlar ancak tedbirli ve ihtiyatlı
kara düş gör:

olursak tehlikeleri kolaylıkla başımızdan kovabiliriz.

C) Acele yürüyen yolda Her zaman verilen görevleri layıkı ile sorunsuzca başarmamız gerekir. Eğer acele
kalır:

D) Aceleci sinek süte

Yemek yeme hususunda aç gözlü davranırsak yediğimiz yemek bizi boğma noktasına kadar zarar verebilir.

N

düşer:

davranırsak yapacaklarımızın arasındaki bazı maddeleri geçeriz, sonra işimizi bitiremeden yarım bırakmış oluruz.

12. Ayşegül, Zeynep, Zülal, Fatma ve Yeşim isimli öğrenciler “sıcak” kelimesini farklı anlamlara gelecek şekilde

R

cümlede kullanmışlardır. Bu öğrencilerin kullandıkları cümleler aşağıda verilmiştir.
Odanın sıcaklığı ekim ayında 30 dereceyi bulmuştu, Adana’da yaşamak kolay değildi tabii.
Akşam sahilde yürüdükten sonra bir bardak sıcak çay içimizi ısıttı.
Kırk yıldır tanışıyoruz gibi sıcak bir gülümseme ile bizi karşıladı.
Aşureyi sıcak seven insanlar da varmış, bunu duyunca çok şaşırdım, bence aşure soğuk yenmeli.
Duru çok sıcak kanlıdır her kesimden insanın aynasıdır.

Ö

-

• Üç kişi nicel anlamlı cümle kurmuştur.
• Ayşegül ve Zülal nitel anlamlı cümle kurmuştur.
• Ayşegül’ün cümlesi, isim cümlesidir.

Verilen bilgilere göre, Ayşegül aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiştir?
A) Aşureyi sıcak seven insanlar da varmış, bunu duyunca çok şaşırdım, bence aşure soğuk yenmeli.
B) Sanki kırk yıldır tanışıyoruz gibi sıcak bir gülümseme ile bizi karşıladı.
C) Duru çok sıcak kanlıdır her kesimden insanın aynasıdır.
D) Odanın sıcaklığı ekim ayında 30 dereceyi bulmuştu, Adana’da yaşamak kolay değildi tabii.
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13. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere terim
anlamlı kelimeler denir.
Açı: Birbirini kesen iki yüzey ya da aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim;
derece ile ölçülür.
Güneş: Dünya’mızın içinde bulunduğu sistemin merkezi kabul edilen, çevresinde gezegenlerin dolaştığı
ve yeryuvarlağına ve gezegenlere ışık ve ısı veren, her gün doğup battığını gördüğümüz parlak ve büyük
gökcismi.

Tİ
R

Kök: Yerin altında aşağıya ve yanlara doğru büyüyen, kollar oluşturarak bitkileri toprağa bağlayan ve
onların toprakta bulunan besinleri emmesine yarayan klorofilsiz bölüm.
Köprü: Takma dişleri ağızda bulunan sağlam dişlere tutturan diş protezi.

Yukarıda bazı terim anlamlı kelimelerin açıklaması verilmiştir. Bu açıklamalara uygun olarak hangi seçenekte terim anlam dışında bir kullanım vardır?

EK

R

N
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A) Mahallemizin tarihi çok eskiye dayanır. Bizim evimiz dahi büyük büyük dedemden bize kalmış. Bu şehirde
dokusu bozulmadan günümüze kadar gelen nadir bir mahalle burası. Her evin bir avlusu her avluda da
büyük bir çınar ağacının köklerinden oluşan engebeli bir alan vardır. Yazın hanımlar sokakta muhabbetlerini ederler. Kışın ise herkes avlusuna çekilir, sırtını güneşe verir ve eline örgüsünü alır.
B) Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yaşlarındaydım. Sıcak bir akşamdı, dedemin dizinde uyuyakalmışım ve beni
sedirin üzerine taşıyıp başımın altına bir yastık koymuşlar. Gece yarısı uyandığımda nerede olduğumu
anlayamayınca ağlaya ağlaya evin içinde dolaşırken kuzenim iniltisini duymuştum. El yordamıyla, küçük
adımlarımla kuzenimin yanına gittiğimde onun da ağladığını görmüştüm. Kulağıma eğilip dişime köprü
yapacaklarmış, demişti. Daha köprünün ne olduğunu bilmeyen ben bunu duyunca basmıştım çığlığı ve
tüm ev halkını ayağa kaldırmıştım.
C) Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan yıldızdır. Neredeyse tamamı hidrojen ve helyum gazlarından oluşan Güneş; Güneş sisteminin ısı, ışık ve enerji kaynağıdır. Aynı zamanda Güneş, gezegenimize
en yakın yıldızdır ve çekim kuvveti Dünya’nın yer çekim kuvvetinden 28 kat daha fazladır. Güneş’in Dünya’dan uzaklığı ise 8 ışık dakikası, yani 149.500.000 km’dir. Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70.000 km
hızla döner ve bir tam turunu yaklaşık 25 günde tamamlar. Güneş ışınları yeryüzüne 8 dakikada ulaşır ve
güneş ışınlarından elde edilen Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelir.
D) İnsan tek başına da mutlu olur fakat mutluluğunu başkası ile paylaşınca daha çok mutlu olur. Bir nevi
bizim mutluluğumuza giden yol başkalarının da mutluluğundan geçer. Günümüzde gittikçe yalnızlaşan
insan, mutluluğu paylaşma şuurunu kaybederek benim mutluluğum, benim hayatım, bunu yalnızca ben
yaşarım gibi bencilce düşüncelerden oluşan dar bir açıya doğru kaymakta. Oysaki bizler ekmeğinden
aşına kadar her şeyini paylaşan bir toplumun neferleriyiz. Bir an evvel bu sığ düşüncelerden kendimizi
kurtarmalıyız ve birbirimize değer vermeliyiz.

Ö

14. Türkçe dersinde deyim kartları ile oyun oynayan 7. sınıf öğrencileri sırayla tahtaya çıkıp bir deyim kartı seçmektedir ve kendilerine çıkan deyimi sessiz sinema oyunu ile canlandırmaktadırlar. Ali seçtiği deyim kartını
sınıfına anlatırken sırasıyla şu hareketleri yapmıştır:

• Eliyle gözlerini göstermiştir.
• Sınıf defterini eline alarak açıp bakmıştır.

Ali’nin anlattığı ve "bir kimsenin içinden geçenleri bakışlarından anlamak" anlamına gelen deyimi Sedat
hemen bilmiştir. Buna göre Sedat’ın bildiği deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözleri gezdirmek
B) Gözlerinden okumak
C) Gözlerini çevirmek
D) Alıcı gözle bakmak
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15. Hakan Öğretmen derste sözcükte anlam konusunu işlemiştir ve Halil, Celil, Büşra ve Mehtap isimli öğrencilerden içinde gerçek, mecaz ve terim anlam bulunan birer cümle söylemelerini istemiştir. Öğrencilerin
söylediği cümleler aşağıda numaralandırılarak verilmiştir.
1. Yemeği ocakta unutup yaktı.
2. Burada akşam vakti yapacak iş olmaz, sıkıntıdan patlarız.
3. Görünen köy kılavuz istemez, yakında foyası ortaya çıkacak.
4. Yedinci sınıfa geldi, hâlâ zamir ve sıfatları karıştırıyormuş.

• Gerçek anlamlı olan cümleyi Halil söylemiştir.

Tİ
R

Bu cümleleri söyleyen öğrencilerle ilgili bilinenler ise şu şekildedir;

• Mecaz anlamı iyi kavrayan Celil, mecaz anlama örnek vermiştir.

• Bir kız bir de erkek öğrenci içerisinde mecaz anlam bulunan cümleye örnek vermiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

EK

A) Celil ikinci cümleyi söyleyen öğrenci olabilir.
B) Üçüncü cümleyi Halil söylemiştir.
C) Üçüncü cümleyi kesinlikle Mehtap söylemiştir.
D) Dördüncü cümleye örnek veren öğrenciler Mehtap ya da Büşra’dır.

N

16.

hapşu

hışırtı

zır zır

45

fokur fokur

R

Yukarıda tren vagonlarında verilen yansıma sözcüklerin vagonu sırayla “makine ve araçlara ait yansıma
sözcük, cansız varlıklara ait yansıma sözcük, cansız varlıklara ait ikileme ile oluşan yansıma sözcük ve
insanlara özgü yansıma sözcük” vagonu olarak sıralanacaktır.

Ö

Bu sıralama aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)

hışırtı

hapşu

zır zır

fokur
fokur

zır zır

hışırtı

fokur
fokur

hapşu

C)

B)
zır zır

hışırtı

hapşu

fokur
fokur

hışırtı

fokur
fokur

hapşu

zır zır

D)
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17. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı, anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler
birbirlerinin yerini tutabilir.
Halk

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

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

Mana

Lisan

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

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

Pay

Tabloda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
Vatan

Anlam

Mana

Lisan

Dil

Hisse

Pay

Halk

Ahali

Anlam

Mana

Lisan

Dil

Hisse

Pay

D)

Halk

Ahali

Anlam

Mana

Lisan

Lehçe

Hisse

Pay

Halk

Ahali

Anlam

Mana

Lisan

Dil

Payda

Pay

N
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B)

Tİ
R

C)

Halk

EK

A)

18. Aşağıdaki kutucuklarda yazılan cümleler incelendiğinde hangi çok anlamlı kelime, diğer seçeneklerdeki
çok anlamlı sözcüklerden daha az bir anlamı karşılayacak şekilde kullanılmıştır?
Evin yüzü kuzey cepheye baktığından pencere kenarları yosun tutmuş.
Yıllar önce yorganların yüzü atlas diye adlandırılan kumaş ile kaplanırmış.
Yaşadığı stres yüzüne vurmuştu, adeta beş yıl yaşlanmış gibiydi.

R

A)

Başkasının önünde bir şeyler yersen ve ona ikram etmezsen dilinde yara çıkar.
Fatih Sultan Mehmet Han yedi dil biliyormuş.
Dil üzerindeki tomurcuklar tat almamızı sağlar.

Ö

B)

C)

D)

Son deneme sınavında Sare’yi geçtim.
Öğretmenimiz hastayken okula gelmeyin hastalığı birbirinize geçiriyorsunuz, dedi.
Benim sözüm orada geçmez.

Kutup ayıları soğuk iklimlerde yaşar.
Küçük, bahçeli bir evde yaşıyor.
Köyde yaşayanlar temiz havaya alışkındı.
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19. Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler
denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.

Aşağıda seçeneklerde verilen cümlelerden hangisinde görseli verilen kelimenin eş seslisi yoktur?

EK

Tİ
R

A) Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz konum olarak dünyada sayılı bir yere sahip. Pek çok doğal göle
ve derin dalış noktalarını barındıran Türkiye’de Marmara’dan Akdeniz’e uzanan upuzun bir sahil şeridi
bulunuyor. Kıyı boyunca çok sayıda birbirinden eşsiz dalış noktası yer alıyor. Mavi suların gizemli dünyasına dalmak için geç kalmayın.
B) Tevliye satış, hiç kâr eklemeksizin, alış fiyatı üzerinden satış yapmak anlamına gelir. Buna “başa baş satış
yapmak” da denilir. Ancak, satım konusu olan mal için birtakım masraflar yapılmışsa ticaret örfüne göre
bunlar eklenir. Bu takdirde satış yine kârsız ve maliyet üzerinden yapılmış olur. Mesela; maliyeti 50 bin
lira olan bir mal, hiç kâr eklenmeksizin yine 50 bin liradan satılsa, bu bir tevliye satışı olur.
C) Akşam olunca annem bana: "Hemen yat, yarın sınav var." dedi. Yatağıma gittim fakat uyumak ne mümkün! Heyecandan bir sağa bir sola dönüyordum. Yarınki sınavı düşünmeden edemiyordum.
D) İzmir’in Çiğli ilçesinde, çayın tıkanması sonucu su basan arazide yetiştirilen, çeşitli sülün ırklarının da
aralarında bulunduğu 20 kümes hayvanı telef oldu. Ulukent Mahallesi’nde bulunan arazisinde kümes
hayvanları besleyen Cevdet Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoyolun altından devam eden
çayda daralmadan kaynaklı bir tıkanma yaşandığını anlattı. Çayda bulunan sazlıkların kesildiğini ve kenarlarda biriktirildiğini aktaran Murat, yağışın artmasıyla da sazlıkların çayla taşındığını ve bu nedenle
taşmalar meydana geldiğini belirtti.

20.

N

Dokuma sanatı, hayvancılıkla uğraşan göçer toplulukların yaşantısından
doğmuştur. Bu sanatın ilk örneklerine Pazırık kurganlarında çıkan eserlerde
tesadüf edilmektedir. Pazırık kurganlarında çıkan halı parçalarının dokuma
teknikleri birbirine son derece yakındır. Hatta Anadolu’nun birçok bölgesinde kullanılan bu dokuma tekniğine "Gördes Düğümü - Türk Düğümü" adı
verilmektedir. Ayrıca Anadolu’daki halılarda kullanılan motif, renk ve biçim
özellikleri ile Pazırık halısı arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır.

Ö

R

Günümüzde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde göçer geleneğini sürdüren
topluluklara hala rastlanmaktadır. Antalya-Döşemaltı bölgesinde yaşayan
ve büyük çoğunluğu yerleşik hayata geçmiş olan yörükler de bunlardan
biridir. Bu topluluk geleneksel halı sanatımızı günümüzde de devam
ettirmektedir. Bu halılara yörenin adından dolayı "Döşemealtı Halıları"
denilmektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda bu halılara ilk çıkış yeri olarak
bilenen Kovanlık köyünün adından dolayı her bir halıya "Kovanlık Halısı” da
denilmektedir.

Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Nitel anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B) Aynı anlama gelen atasözlerine yer verilmiştir.
C) Anlatımı güçlendirmek için deyimlerden faydalanılmıştır.
D) Pekiştirilmiş sözcükler bulunmaktadır.
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