
Sevgili öğrenciler, 
Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan 

Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için 
bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Kolay öğrenmeyi sağlamak için 
üniteler,  hücrelere ayrılmış ve bu 
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

Defterde baştan sona sabit 
bir şablon kullanmak yerine 
her sayfayı kendi özelinde 
tasarlayıp “bir sonraki sayfa 
nasıl?” merakı uyandıracak 
dergi tadında konu anlatımlı 
sayfalar hazırlanmıştır

DERGİ 
KONSEPTİNDE 
ANLATIM

Her adımın sonuna 
öğrenme - kavrama 
düzeyinden analiz - sentez 
düzeyine, tüm öğrenim 
basamaklarını ölçen test 
soruları konulmuştur. 
Analiz – sentez düzeyindeki 
sorular “Yeni Konsept 
Sorular” şablonu ile kullanı-
mınıza sunulmuştur.

ADIM
TESTLERİ

Sınavlara hazırlanırken 
geçmiş konulara bakmak 
veya genel tekrar etmek 
isteyenler için ünite 
başlarında; üniteyi görsel 
olarak özetleyen 
İNFOGRAFİKLER 
hazırlanmıştır.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ

Konunun anlatıldığı sayfalarda 
önemli bilgilerin yer aldığı, 
öğrencilere değer katacak “win” 
alanları oluşturulmuştur.

WIN

Üniteleri adımlara bölmekle 
yetinmedik, adımlardaki konu 
anlatımlarının daha kalıcı hale 
gelmesi için konunun hemen 
arkasına öğretmen eşliğinde 
veya bireysel kullanıma uygun 
pekiştirici uygulama ve 
etkinlikler eklenmiştir.

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

Dergi Konseptinde Yeni Nesil 
Defterlerimizi belki her zaman 
yanınızda taşıyamazsınız ama 
üniteleri size bir çırpıda kuş 
bakışı inceleme fırsatı sağlayan 
MR özelliği ile infografikler her 
daim cebinizde.

MR 
ÖZELLİĞİ
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01
SÖZCÜKTE 

ANLAM

ADIM 1: Sözcükte Anlam 1  
                 Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık             
                 (Syf. 5-11)

ADIM 2: Sözcükte Anlam 2 
              Eş - Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler   
              (Syf. 12-19)

ADIM 3: Sözcükte Anlam 3 
              Somut - Soyut Anlam,  
                   Yansıma Sözcükler, İkilemeler   
              (Syf. 20-29)

ADIM 4: Sözcükte Anlam 4 
                Genel - Özel Anlam, Nitel - Nicel Anlam   
              (Syf. 30-35)

ADIM 5: Sözcükte Anlam 5 
                 Deyimler - Atasözleri 
              (Syf. 36-42)
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Gerçek Anlam
: Bir sözcüğün 

söylendiğinde akla gelen ilk 
anlam

ıdır.

Mecaz Anlam
: Sözcüğün gerçek 

anlam
ından tam

am
en 

uzaklaşarak
kazandığı yeni anlam

dır.

Terim
 Anlam

: Bir bilim
, sanat, 

m
eslek veya spor dalıyla ilgili

özel ve belirli bir kavram
ı 

karşılayan kelim
elerdir.

Çok Anlam
lılık: Bir kelim

enin 
anlam

 genişlem
esi yoluyla asıl 

anlam
ıyla olan ilişkisini 

kaybetm
eden yeni anlam

lar 
kazanm

asıdır.

Som
ut Anlam

: Beş duyu 
organım

ızdan en az biriyle 
algılayabildiğim

iz varlıkları
ifade eden sözcüklerdir.

Soyut Anlam
: Beş duyu 

organım
ızın herhangi biriyle 

algılayam
adığım

ız halde
var olduğunu aklen kabul 
ettiğim

iz kavram
ları karşılayan 

sözcüklerdir.

Yansım
a Sözcükler: Doğadaki 

seslerin taklit edilm
esiyle oluşan 

sözcüklere yansım
a sözcüklerdir.

İkilem
eler: Anlatım

ı 
kuvvetlendirm

ek için çeşitli 
ilişkilerle sözcüklerin art arda 
tekrarı ile oluşan söz gruplarıdır.

Eş Anlam
lı Sözcükler: Yazılışları 

ve okunuşları farklı olduğu halde 
anlam

ları aynı olan sözcüklerdir.

Zıt Anlam
: Anlam

ları birbirinin 
zıttı olan kavram

ları karşılayan 
sözcüklerdir.

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: 
Yazılış ve okunuşları aynı, 
anlam

ları farklı olan sözcüklerdir.

Genel - Özel Anlam
: Daha fazla 

kavram
ı karşılayan veya aynı türden 

kavram
, nesne ve varlıkları topluca 

karşılayan sözcüklere genel anlam
lı; 

sınırlı bir anlam
ı

karşılayan sözcüklere özel anlam
lı 

sözcüklerdir.

Nitel - Nicel Anlam
: Varlıkların 

sayılam
ayan, ölçülem

eyen 
özelliklerini gösteren, nasıl olduğunu, 
kendine has özelliklerini belirten 
sözcükler nitel, varlıkların sayılabilen, 
ölçülebilen, azalıp çoğalabilen 
özelliklerini gösteren sözcükler de 
Nicel anlam

lı sözcüklerdir.

Pekiştirm
e: Sözcüğün anlam

ını daha 
etkili hale getirm

ek için kullanılan 
pekiştirm

eler farklı şekillerde 
oluşturulur. Genellikle ilk hecesindeki
ünlü harften sonra p, r, s, m

 
harflerinden birinin getirilip ardından 
sözcüğün tam

am
ının yeniden 

yazılm
asıyla oluşturulur.

DEYİMLER
Sözü etkili kılm

ak am
acıyla bir 

olayı, durum
u veya kavram

ı ifade 
etm

ek için en az iki sözcüğün
bir araya gelm

esiyle oluşan, 
genellikle m

ecaz anlam
 özelliği 

gösteren sözcük gruplarına deyim
 

denir.

ATASÖZLERİ
Uzun deneyim

ler ve gözlem
ler 

sonucu oluşm
uş, yol gösteren, 

öğüt veren, genel kural biçim
inde

kalıplaşan, toplum
ca benim

senen 
ve söyleyeni belli olm

ayan özlü 
sözlerdir.

SÖZCÜKTE

ANLAM - 1

SÖZCÜKTE

ANLAM - 2

SÖZCÜKTE

ANLAM - 3

SÖZCÜKTE

ANLAM - 4

SÖZCÜKTE

ANLAM - 5ÖRNEKTİR



SÖZCÜKTE ANLAM - 1

Bir ya da birden çok heceden oluşan, belli bir anlamı olan ve cümle kurmaya 

yarayan dil ögelerine sözcük denir. Sözcükler, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan 

dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcüklerin belirli bir düzen içerisinde bir araya 

getirilmesiyle anlaşma sağlanır.

Gerçek Anlam

Bir sözcüğün en fazla kullanılan, söylendiğinde akla gelen ilk anlamına gerçek anlam  denir. 

Buna bir kelimenin sözlükte var olan birçok anlamdan ilki olduğu için sözlük anlamı da denir.

• Mutfakta pişmekte olan yemeğin kokusunu alabiliyordum. (Gerçek Anlam)

• Camdan yansıyan ışık gözümü alıyordu. (Gerçek Anlam)

Aşağıdaki kelimeleri gerçek anlama gelecek şekilde cümlelerde kullanınız.

Gitmek

Ayak

Hayat

Koltuk

Burun

 Bir sözcüğün birden fazla gerçek anlamı olabilir.

• Pencerenin etrafında kalın parmaklıklar vardı. (Cisimlerin uzunluk ve genişlik dışında üçüncü  

boyutu olan cisim ince karşıtı anlamında gerçek.)

• Bu yörenin insanları kalın kaşlı olur. (“Enli ve gür” anlamında gerçek.)

• Etrafı kalın bir sis tabakası kapladı. (“Yoğun akıcılığı az olan” anlamında gerçek.)
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Gerçek Anlam
: Bir sözcüğün 

söylendiğinde akla gelen ilk 
anlam

ıdır.

Mecaz Anlam
: Sözcüğün gerçek 

anlam
ından tam

am
en 

uzaklaşarak
kazandığı yeni anlam

dır.

Terim
 Anlam

: Bir bilim
, sanat, 

m
eslek veya spor dalıyla ilgili

özel ve belirli bir kavram
ı 

karşılayan kelim
elerdir.

Çok Anlam
lılık: Bir kelim

enin 
anlam

 genişlem
esi yoluyla asıl 

anlam
ıyla olan ilişkisini 

kaybetm
eden yeni anlam

lar 
kazanm

asıdır.

Som
ut Anlam

: Beş duyu 
organım

ızdan en az biriyle 
algılayabildiğim

iz varlıkları
ifade eden sözcüklerdir.

Soyut Anlam
: Beş duyu 

organım
ızın herhangi biriyle 

algılayam
adığım

ız halde
var olduğunu aklen kabul 
ettiğim

iz kavram
ları karşılayan 

sözcüklerdir.

Yansım
a Sözcükler: Doğadaki 

seslerin taklit edilm
esiyle oluşan 

sözcüklere yansım
a sözcüklerdir.

İkilem
eler: Anlatım

ı 
kuvvetlendirm

ek için çeşitli 
ilişkilerle sözcüklerin art arda 
tekrarı ile oluşan söz gruplarıdır.

Eş Anlam
lı Sözcükler: Yazılışları 

ve okunuşları farklı olduğu halde 
anlam

ları aynı olan sözcüklerdir.

Zıt Anlam
: Anlam

ları birbirinin 
zıttı olan kavram

ları karşılayan 
sözcüklerdir.

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler: 
Yazılış ve okunuşları aynı, 
anlam

ları farklı olan sözcüklerdir.

Genel - Özel Anlam
: Daha fazla 

kavram
ı karşılayan veya aynı türden 

kavram
, nesne ve varlıkları topluca 

karşılayan sözcüklere genel anlam
lı; 

sınırlı bir anlam
ı

karşılayan sözcüklere özel anlam
lı 

sözcüklerdir.

Nitel - Nicel Anlam
: Varlıkların 

sayılam
ayan, ölçülem

eyen 
özelliklerini gösteren, nasıl olduğunu, 
kendine has özelliklerini belirten 
sözcükler nitel, varlıkların sayılabilen, 
ölçülebilen, azalıp çoğalabilen 
özelliklerini gösteren sözcükler de 
Nicel anlam

lı sözcüklerdir.

Pekiştirm
e: Sözcüğün anlam

ını daha 
etkili hale getirm

ek için kullanılan 
pekiştirm

eler farklı şekillerde 
oluşturulur. Genellikle ilk hecesindeki
ünlü harften sonra p, r, s, m

 
harflerinden birinin getirilip ardından 
sözcüğün tam

am
ının yeniden 

yazılm
asıyla oluşturulur.

DEYİMLER
Sözü etkili kılm

ak am
acıyla bir 

olayı, durum
u veya kavram

ı ifade 
etm

ek için en az iki sözcüğün
bir araya gelm

esiyle oluşan, 
genellikle m

ecaz anlam
 özelliği 

gösteren sözcük gruplarına deyim
 

denir.

ATASÖZLERİ
Uzun deneyim

ler ve gözlem
ler 

sonucu oluşm
uş, yol gösteren, 

öğüt veren, genel kural biçim
inde

kalıplaşan, toplum
ca benim

senen 
ve söyleyeni belli olm

ayan özlü 
sözlerdir.

SÖZCÜKTE

ANLAM - 1

SÖZCÜKTE

ANLAM - 2

SÖZCÜKTE

ANLAM - 3

SÖZCÜKTE

ANLAM - 4

SÖZCÜKTE

ANLAM - 5
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Mecaz (Değişmece) Anlam
Sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamıyla 

mecaz anlamı arasında hiçbir anlam ilgisi söz konusu değildir. 

• Uzun süre boş gözlerle etrafı süzdü. (Mecaz Anlam)

• Arkadaşının sözleri cesaretini kırmıştı. (Mecaz Anlam)

Sıcak

Kuru

Sert

Zayıf

Ağır

Aşağıda verilen kelimeleri mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

Aşağıda verilen cümlelerde mecaz anlamlı kelimeleri bulup altını çiziniz.

Konuştukça batıyorsun, bence daha fazla uzatma.

Uzun zamandır görüşmeyen iki eski arkadaş koyu bir sohbete başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan konferansa ülkenin en ünlü beyinleri katılmıştı.

Küçük kardeşim onu parka götüreceğimi öğrenince çok sevindi ve sevincini tatlı tatlı gülerek gösterdi.

 Mecaz anlamlı kelimeler genellikle soyut anlam kazanır.

Tek başına gerçek anlamlı olan bir kelime cümle içindeki kullanımına göre gerçek 

anlamından uzaklaşabilir.

Eskilerden bize miras kalan ebru sanatı gibi çok eski ve köklü sanat dallarına sahibiz (Mecaz)

Kimya dersinden çok korkuyordum ama sınavından yüksek not alınca bu derse ısındım. (Mecaz)

6
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Terim Anlamlı Sözcükler
Bilim, sanat, meslek veya bir spor dalıyla ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler 

denir. 

• Fizik dersinde ışığın kırılması konusunu işledik. (Terim Anlam)

• Bilim dünyası, kendini yenileyebilen bitki tohumları geliştirmeye çalışıyor. (Terim Anlam)

Aşağıda verilen cümlelerde terim anlamlı olan kelimelerin altını çiziniz. 

Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Ben, sen, o zamirleri bunlara örnektir.

Paralel ve meridyenler coğrafyanın en zor konuları olduğu halde benim en sevdiğim konulardır.

Dünyamızın uydusu olan Ay hem kendi etrafında hem de Dünya’nın etrafında döner.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle ışın tedavisi tıpta yaygınlaştı ve herkesçe bilinir oldu.

 
Günlük dilde kullanılan bazı sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek terim oluşturulabilir.

• Bu pastanın hamuruna bir ölçek yağ koymalısınız. (Gerçek anlam)

• Haritanın ölçeği (1/10.000) olacakmış. (Terim anlam)

NOT: Meslek ve bilim adları terim olarak kabul edilemez.

 
Bir kelime birden çok alanda terim anlamıyla kullanılabilir. Örneğin “kök” kelimesi matematik,

biyoloji ve dilbilgisi alanlarının her üçünde de terim anlamıyla kullanılmaktadır.

• Kurak iklimlerde yaşayan bitkilerin kökleri çok derinde olur.

• Bir kelimeyi ekine ve köküne ayırmaya etimoloji denir.

• Karekök içindeki sayıyı asal çarpanlarına ayırarak da kök dışına çıkarabilirsiniz

7
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Çok Anlamlılık

Sözcükler farklı cümlelerde faklı anlamlarda kullanılabilir. Bu tür kelimelere çok anlamlı sözcük denir. Aşağıda atmak ve 

dokunmak sözcüklerinin kazandığı anlamlara dikkat ediniz. 

Geçen ay iş başvurusu için üç farklı şirkete e-mail attım.  

(Göndermek)

Sınava hazırlanırken bu kitabın çok faydası dokundu.  

(İşe yaramak, faydasını görmek, yarar sağlamak)

Hayvanlardan çok korkan Ali kediye dokununca 

hayvanlara olan korkusu geçti.  (Temas etmek)

Vahşi hayvanları ürkütmediğiniz sürece onlar da size 

dokunmaz. (Zarar vermemek)

Hiç iştahı olmadığını söyledi ve kendisi için hazırlanan 

yemeklere dokunmadı. (Yemek yememek)

Atmak Dokunmak

Seni üzen ve yoran bu kötü fikri kafandan atmalısın.  

(Vazgeçmek)

Bugün işte o kadar yoğun çalıştım ki mesai biter bitmez 

yorgunluktan kendimi hemen eve attım.  (Aceleyle gitmek)

En yakın arkadaşım satranç takımından atıldığına çok 

üzülmüş.  (Kovulmak)

Aşağıda verilen cümlelerde “Bırakmak” sözcüğünün hangi anlamlarda 

kullanıldığını yanlarına yazınız.

Elinde tuttuğu çantayı yorgunluktan yere bıraktı.

Bu hafta okul gezisine gideceğim için babaannemi ziyaret etmeyi haftaya bıraktım.

Babam dedesinden kalan arsayı bize bırakmıştı.

Pikniğe giderken arabada yer olmadığı için bazı eşyaları evde bıraktılar.

Yaşlı adam doktorun tavsiyesiyle sigarayı bıraktı.

 Bir sözcük cümlede gerçek, mecaz, terim veya yan anlamıyla kullanılabilir. Sözcüğün hangi 

anlamıyla kullanıldığını anlamak için cümlenin anlamına bakmak gerekir.

• Sen işine bak, bak.  (Mecaz Anlam)

• Bak yağmur yağıyor.  (Gerçek Anlam)

8
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9

Adım - 01 | TEST - 01

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük me-

caz anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Soğuk su içince hemen boğazı şişer.

 B) Ondan bu soğuk sözleri duymak üzdü beni.

 C) Bizi çok soğuk karşıladı.

 D) Evin bizi iten soğuk bir havası vardı.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anla-

mıyla kullanılmıştır?

 A) Yurt dışında olması onu düşünce olarak bizden 

uzaklaştırmış.

 B) Yazarın geçmişi acı hatıralarla dolu.

 C) Çocuğun okula gidince dili çözüldü.

 D) O yoksul halkın hakkını arayan biriydi.

3. 1. Bu yemeği saymıyorum, yarın kahvaltıya beklerim. 

 2. Büyüklerimizi her zaman sevip saymalıyız.

 3. Bu eve üç yüz bin saydık.

 4. Sizi bir gün erkenden bekliyorum, bunu saymam.

 “Saymak” sözcüğü numaralandırılmış cümlelerin han-

gilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

 A) 1 – 4 B) 2 – 4 C) 3 – 4 D) 1 – 2

4.   Ben babama çekmişim.

   Bu araba bu yükü çekmez.

   Tutanakları temize çek.

   Kanserojen madde taşıyan ayakkabılarını  

     piyasadan çekti.

 “Çekmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik 

anlamda kullanılmıştır?

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

5. Bir kelime, cümledeki anlamına göre terim anlam kaza-

nabilir.

 Yukarıdaki bilgiye örnek gösterilebilecek sözcük aşa-

ğıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

 A) Oyunlarımızı her zaman bu çocuk bozuyor.

 B) Oyuncunun hazırlığı bitince sahneye çıkacak.

 C) Annem perdeleri yıkadı.

 D) Seni beklerken neredeyse kök salacaktım.

6 I. Güzel bir smaçla sayı kazandık.

 II. Oyuncular sahnedeki yerini aldı.

 III. Narkozun etkisiyle derin bir uykuya daldı.

 IV. Açık yaralar çabuk mikrop kapmaktadır.

 V. Bu oyunda dublöre hiç ihtiyaç duyulmadı.

 Bu cümlelerdeki terim anlamlı sözcükler alanlarına 

göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

 A) I B) II C) III D) IV

ÖRNEKTİR
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Dört arkadaş “sırt” sözcüğünü cümle içinde kullanarak kelimenin farklı anlamları ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. 

Dört arkadaş ve kurdukları cümlelerle ilgili bilinenler şunlardır: 

Herkes birer cümle kurmuştur. 

Züleyha, sırt sözcüğünü deyim içinde kullanmıştır. 

Davut, verilen sözcüğü mecaz anlama gelmeyecek şekilde kullanmıştır. 

Gülay ve Tuncay “Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi.” cümlesindeki anlamıyla kullanmışlardır.

Nasreddin Hoca’nın, aldığını bir türlü geri vermeyen ya da kırık dökük, delik, kopuk, sakat olarak geri getiren bir 

komşusu Hoca’dan bir gün urgan ister. Hoca da “Bizim hanım biraz evvel urganın üzerine un serdi, veremeyiz.” der. 

Komşusu gülerek “Aman hocam, hiç urgan üstünde un durur mu, ipe un serilir mi?’ diye sorunca Hoca cevabı  

yapıştırır: …

Gökhan hoca, yukarıda bir deyimin hikâyesini vermiş ve hikâyenin sonunu yarım bırakmıştır. Öğrencilerinden bu 

yarım hikâye ile ilgili yorum yapmalarını istemiştir. 

1. Hikâye “Neden serilmesin. Vermeye gönlüm olmayınca, ipe un da serilir elbet.” şeklinde tamamlanırsa bir işi 

yapmamak için geçersiz neden sunmak mesajı verilmiş olur. 

2. Urgan, ince halat anlamında kullanılan bir sözcüktür. 

3. “Yapıştırır” sözcüğü mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. 

4. “Kopuk” sözcüğünün yerine “kopmuş” sözcüğü getirilebilir fakat “evvel” sözcüğünün yerine “önce” sözcüğü getiri-

lemez. 

Hikâye ile ilgili yorumlardan kaç tanesinin doğru olduğuna bakan öğretmen, doğru sayısının geometrik bir şeklin 

kenar sayısı ile aynı olduğunu söylemiş ve bu geometrik şekli tahtaya çizmiştir. 

Buna göre, öğretmenin tahtaya çizdiği geometrik şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

Buna göre, kırmızı renkli kutudaki cümle kime ait olabilir? 

A) Davut                                  B) Gülay                                       C) Züleyha                                       D) Tuncay 

A)                                     B)                                     C)                                     D)  

Kullanılan cümleler de şunlardır:

1.

2.

Sırtını iş adamı olan amcasına dayamıştı. Dağın sırtına tırmanmaya karar verdiler.

Baltanın sırtı ile çıkan çiviyi yerine oturttu. Çocuğun sırtındaki hırkada gözüm kaldı.

SIRT

ÖRNEKTİR
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Yandaki görselde geçen bazı sözcük veya sözcük gruplarının açıklamaları 

görseldeki anlamını karşılayacak şekilde tabloda gösterilmiştir: 

Buna göre, kaç numaralı satırların açıklama kısmında yanlışlık yapılmıştır? 

Aşağıdaki bazı kelimeler farklı cümle içinde kullanılmıştır.4.

3.

1. Dinlenmek 

2. Yeterli

3. Mesafe bırakmak

4. Muayene

5. İhmal etmek  

6. Kullanmayın 

7. Korumak

KELİME AÇIKLAMASI

İstirahat etmek. 

Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. 

İlişkilerde samimi olmamak. 

Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol. 

Birine gereken ilgiyi göstermemek. 

Giymek, takmak. 

Savunmak, müdafaa etmek. 

A) 1-3-5                                         B) 2-6-7                                         C) 3-5-7                                         D) 1-4-6

Buna göre; 

1. “Katmak” sözcüğü üç farklı anlamda kullanılmıştır. 

2. “Görmek” sözcüğü üç farklı anlamda kullanılmıştır. 

3. “Beklemek” sözcüğü üç cümlede de aynı anlamdadır. 

4. “Bırakmak” sözcüğü üç cümlede de farklı anlamdadır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Yemeğin içine biraz yağ katıp karıştırdı. 

Servisteki iki kişiyi diğer servistekilere 

katarak tek araba gittiler. 

8/A sınıfından gelen iki öğrenciyi diğer sınıfa 

katıp derse başladı. 

Yolun kenarında bir su gördüm. 

Bunun yanlış olduğunu sen de göreceksin. 

Cebi para görünce bizi tanımaz oldu. 

Biz de seni bekliyoruz akşama. 

Ondan da bu davranışı beklerdim. 

Amcamı bekliyoruz gitmek için. 

Anahtarı masanın üzerine bıraktı. 

Acaba kalemimi nerede bıraktım? 

Paranın bir kısmını kenara bırakmıştı. 

ka
tm

a
k

g
ö
rm

e
k

b
e
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e
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a
km

a
k

ÖRNEKTİR



Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Genellikle Türkçe sözcüklerle yabancı 

dillerden gelen sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Aşağıda numaralarla verilmiş kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştiriniz.

doğa>tabiat, his>duygu, el>yabancı

hane>ev, konut>mesken, okul>mektep, talebe>öğrenci

derya

yüce

cevap

düşünce

al

maaş imtihan

okul

lisan

hekim

sözcük

aylık halk

kelime

sınavdoktor

ulu

fikir

deniz

dil

mektep

kırmızı yanıt

millet

 

SÖZCÜKTE ANLAM - 2

Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. 

İkilemeler bu duruma istisnadır. 

1

2

3

4

5

6

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

7

8

9

10

11

12

ADIM

02

12
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Yakın Anlamlılık İlişkisi 

Aralarında ufak farklılıklar olmakla birlikte anlamları birbirine yakın olan sözcüklere  

yakın anlamlı sözcükler denir.

Korkmak-ürkmek, Dost-arkadaş, Basmak, çiğnemek

 

Eş anlamlı sözcüklerle yakın anlamlı sözcükleri karıştırmamak gerekir. Eş anlamlı sözcükler 

birbirinin yerine kullanılabilirken yakın anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılamaz.

• Yalan ve yanlış sözcükleri yakın anlamlıdır ama cümlede aynı anlamda kullanılamaz.

Aşağıda verilen yakın anlamlı sözcükleri eşleştiriniz. 

yalan uğraşmakcandan

yanlış

göndermek

yollamak

huzur

didinmek

kavga

rahat yürekten savaş

1

a

2

b

3

c

4

d

5

e

6

f

13
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Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Birbirinin karşıtı olan kavramları karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Aşağıda verilen görseller arasındaki zıtlık ilişkisini görsellerin altına yazınız.

 

Bir kelimenin olumsuzu onun zıttı anlamına gelmez.

• Güzel değil ifadesi çirkin kelimesinin zıttı değildir.

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını boş yerlere yazınız.

Gülmek Olağanüstü

Ceza Seyrek

Çabuk Soyut

ÖRNEKTİR
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Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.

Eş seslilik sözcüklerin faklı temel anlamlara sahip olmasıdır. Bu yüzden çok anlamlılık ile eş 

seslilik karıştırılmamalıdır. Aşağıda verilen örneklerde soğuk kelimesine dikkat edelim.

İnceltme işareti almış sözcükler eş sesli değildir. Bu 

kelimeleri söylerken aslında aynı kelimeleri söylemeyiz. 

Bunun nedeni de Türkçede uzun ünlü olmamasıdır 

ancak Arapça ve Farsçadan gelen kelimelerde uzun 

ünlü vardır ve inceltme işareti olmadan kullanıldığında eş 

sesli gibi görünen kelimeler temelde eş sesli değildir.

Eş sesli sözcükler arasında anlam ilişkisi bulunmaz.

O kadar susamıştı ki bir bardak soğuk su ile yetinmeyip ikincisini de istedi. (Gerçek anlam)

Bize karşı olan kaba davranışları hepimizde soğuk duş etkisi yarattı. (Mecaz anlam)

Yüz sayısının dörde bölümü yirmi beştir. (Sayı anlamındaki yüz)

Deprem anında güvenli bir yer bulup vücudumuzun baş ve yüz kısmını korumalıyız. (Çehre-sima)

hala-hâlâ, adem-âdem, kâr-kar, ama –âmâ, âşık-aşık

Dolu (boş olmayan) dolu (yağış biçimi), kara (siyah 

rengi anlamında) kara (toprak parçası)

Aşağıda verilen eş sesli sözcükleri iki farklı anlama gelecek şekilde kullanın.

Yol

Yaz

Bin

Yol

Yaz

Bin

 
Sesteş olan sözcüklerden birinin mecaz anlamıyla kullanılması eş seslilik ilişkisini 

ortadan kaldırır.

• Kendime yüz liralık bir ayakkabı beğendim ama harçlığım bu ayakkabıyı almama yetmedi.

• Bilinçsiz anne babalar, çocuklarına çok yüz verip istemeden onları şımartabiliyorlar.

Kara (Siyah rengi) Kara (Toprak parçası)
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Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimelerin eş anlamlılarını bulup parantez içlerine yazınız. 

çay

yüz

kar

kara

ben

soru

eş sesli 
sözcükler

Balık diyagramında verilen sözcüklerden hangilerinin eş sesli olduğunu belirtiniz ve eş sesli olanların her iki 

anlamını da altlarına yazınız

Aşağıdaki kelimelerle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümlelerde bu kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. 

yaşlı

sıcak

akıllı

zengin

eski

kurnaz

fedakar

bilgili

Yaşlı insanlara karşı saygılı olmak kültürümüzün bir parçasıdır. (.....................................................)

Genç talebe çekinerek hocasının yanına gitti ve derste anlayamadığı konuyu ona sordu. (.....................................................)

Değerlerimize sahip çıkmak biz gençlerin vazifesidir. (.....................................................)

Arabaya bindiğimizde emniyet kemerini takarak can güvenliğimizi sağlamalıyız. (.....................................................)

Hastanedeki gözde hekimler arasında Hasan Bey de vardı. (.....................................................)

ÖRNEKTİR



17

Adım - 02 | TEST - 01

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili kelime-

ler eş sesli değildir?

 A) Çocukluğumda saz toplar onlardan küçük sepet-

ler yapardık.

  Saz çalmayı çok istesem de bir türlü öğrenemiyo-

rum.

 B) Güreş bizim ata sporumuz.

  Piknikte koca koca adamlar güreşti.

 C) Ben senin söylediklerine katılmıyorum.

  Sol tarafında, kaşının hemen yanında küçük bir 

ben var.

 D) Sol yanımda duran kişiyi tanıdın mı?

  Sulamayınca çiçeklerin bir kısmı solmuştu.

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sözcük-

ler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

 A) Pozitif – Negatif B) Doğal – Yapay

 C) Yağlı – Yağsız D) Derin – Sığ

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin hem zıt 

anlamlısı hem de eş seslisi vardır?

 A) Bir anda kendini yerde buldu.

 B) Sobaya attığım odunlar bir anda yandı.

 C) Bize göre yanlıştı senin yaptığın.

 D) Mutluluğu kişi aramakla bulamaz.

4. Aşağıda cümlelerin hangsinde zıt anlamlı sözcükler 

bir arada kullanılmıştır?

 A) Kısa zamanda göze girmeyi başarmıştı.

 B) Bayat yumurtaları tazeleri ile değiştirdi.

 C) Sınavda birkaç zor soru vardı.

 D) Biz tatile sevinirken birkaç arkadaşımız sevinemedi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü 

“ıslak” sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanıl-

mıştır?

 A) Kuru bir bezle masayı sildi.

 B) Çocuk, kuru bir öksürüğe yakalanmıştı.

 C) Kuru dallar arasında bir gölge belirledi.

 D) Kuru bir çayla karın doyar mı?

6. 1. Misafir – Konuk

 2. Ses – Seda

 3. Yapay – Suni

 4. Baki – Fani

 Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğer-

lerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

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

7. (I) Sabahları zinde ve uykumu almış bir şekilde kal-

kabilmek için akşamları erken yatarım. (II) Bu zindelik 

sayesinde yazılarımdaki sözcükler, kelimeler bir anda 

aklıma geliverir. (III) Kırık dökük sözcüklerle düşünce-

lerimizi yazıya dökmeye çalışırken kimsenin kalbini 

de kırmak istemem (IV) Alışkanlık edindiğim bu işleri 

yaptıktan sonra kendimi hayatın akışına bırakır her in-

san gibi ekmeğimi kazanırım.

 Bu metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşa-

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) I. cümlede zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

 B) II. cümlede eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

 C) III. cümlede bir kelime eş seslisiyle kullanılmıştır.

 D) IV. cümlenin anlamında deyimlerden yararlanıl-

mıştır.

ÖRNEKTİR
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Her toplumun, her insanın kitabı tanımlama ve kitaba yönelme usulü farklıdır. Toplumların ve kişilerin kitapla kurduğu 

ünsiyet, onların kitap meraklısı ya da kitaptan bihaber kalmasına sebep olur. Bu, tamamen kişinin kitapları zihninde 

konumlandırmasıyla alakalıdır. 

Yukarıdaki parçada verilen kelimelerin eş anlamlıları ile ilgili bir tablo oluşturulmuştur.  

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki kelimelere ait bir eş anlam tablosu olabilir? 

A) B)

C) D)

1.

2.

METİNDEKİ KELİME EŞ ANLAMLISI

Kişi 

Neden 

Alaka 

Toplum

Şahıs

Sebep

İlgi

Cemiyet

METİNDEKİ KELİME EŞ ANLAMLISI

Kitap

Sebep

Alaka

Toplum

Roman

Neden

İlgi

Cemiyet

METİNDEKİ KELİME EŞ ANLAMLISI

Kişi

Sebep

Alaka

Siyah

Şahıs

Neden

İlgi

Kara

METİNDEKİ KELİME EŞ ANLAMLISI

Kişi 

Sebep

Alaka

Toplum

Şahıs

Neden

İlgi

Cemiyet

Yukarıdaki uçaklarda yazan kelimeler aşağıdaki cümlelerin bazılarında kullanılmıştır: 

1. Suratındaki ifadeden bazı şüpheleri olduğu belli oluyordu. 

2. Yeni bir lisan öğrenmek onu heyecanlandırıyordu. 

3. Çay dilini yaktığı için içememişti. 

4. Suratı birden değişmişti kötü haber sonrası. 

5. Yabancı dil öğrenmek için kursa da gitmişti. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 

A) Kuşku sözcüğünün eş anlamlısı 1 numaralı cümlede kullanılmıştır. 

B) Yeşil uçakta yazan kelimenin eş anlamlısı 5 numaralı cümlede vardır. 

C) 4 numaralı cümlede mor uçaktaki kelimenin eş anlamlısı vardır. 

D) 3 numaralı cümledeki dil sözcüğünün eş anlamlısı herhangi bir uçakta yoktur. 

Kuşk
u

Çeh
re

Lis
an
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Yukarıdaki şekillerin içine yazılacak sözcüklerin arasındaki anlam ilişkisi şu şekildedir: 

• Kare ve altıgende yazan sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

• Üçgen ve beşgende yazan sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. 

• Kare ve çemberde yazan sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. 

• Çember ve üçgende yazan sözcükler arasında herhangi bir anlam ilişkisi yoktur. 

Buna göre, yukarıdaki şekillere sırasıyla yazılabilecek sözcükler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? 

A) beyaz-gelmek-siyah-gelmemek-kara 

B) gece-yavaş-gündüz-hızlı-akşam 

C) inmek-ağlamak-çıkmak-gülmek-inmemek 

D) beyaz-çalışkan-siyah-tembel-kara 

3.

4. Zıt anlamlı sözcükler tespit edilirken sadece altı çizili sözcüğe bakılmamalıdır. Sözcüğün cümledeki anlamı değerlendi-

rilmelidir. Aynı zamanda bir sözcüğün olumsuzunun onun zıttı olmadığı da bilinmelidir.

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümleler incelenerek altı çizili sözcüklerin zıt anlamları parantez içinde verilmiştir.

1. Sabahleyin yağan dolu ürünlere fazla zarar vermemiş. (boş)

2. Davranışlarından çok ince biri olduğu belliydi. (kaba)

3. Çok cömert biridir karşı dairede oturan komşumuz. (cimri)

4. Teyzeme gitmek istiyorum hafta sonunda. (gitmemek)

Buna göre, kaç numaralı cümleler yanlış incelenmiştir?

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

ÖRNEKTİR



Somut Anlam

Beş duyu organımız yani kulak, göz, burun, dil ve derimizle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut 

anlamlı sözcükler  denir. Bir sözcüğün somut anlamlı olabilmesi için söz konusu duyu organlarımızdan sadece birisiyle 

algılayabilmemiz yeterlidir

Somut bir sözcük cümledeki kullanımına göre soyut anlam kazanabilir. Bu 

yüzden sözcükler soyut-somut ilişkisi yönünden değerlendirildiğinde cümledeki 

anlamına bakmak gerekir.

Doğadaki hayvanlar tehlikenin kokusunu çok erken alırlar.

Verilen örnekteki gibi somut anlamlı kelimeler yazınız ve hangi duyu organıyla 

algılandığını belirtiniz. 

Ağaç

Görme

SÖZCÜKTE ANLAM - 3

Bir varlığı birden çok duyu organımızla da algılayabiliriz. 

• Katı bir cismi hem görme duyumuzla hem de dokunma duyumuzla algılayabiliriz.

ADIM

03

20

ÖRNEKTİR



Sevgi, korku, kin, insanlık, dostluk, rüya...

Mutluluk; benden uzak, cimri bir komşudur.

Yalnızlık, kalbimde açılan yaradır.

Bu işi çözmenin bir yolu olmalı.

Sıcak bir kişiliği vardır.

Soyut anlamlı Sözcükler

Duyu organlarımız vasıtasıyla algılayamadığımız, varlığından akıl, inanç, sezgi yoluyla haberdar olduğumuz durumları 

karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir.

Somutlama ve Soyutlama
1. Somutlama

Soyut, durumların somut verilerle ifade edilmesidir.

2. Soyutlama

Tek başına somut anlamda olan bir sözcüğün cümle içinde kazandığı anlamla soyut anlamda kullanılmasıdır.

Verilen cümlelerdeki soyut kelimeleri bulup altlarını çiziniz.

Çok zorluklar çektik ama asla umudumuzu yitirmedik.

İnsanı yücelten en büyük duygulardan bir tanesi de dayanışmadır.

Hiçbir şeyden nefret etmemek gerekir.

Güzel haberi aldığında mutluluktan neredeyse ağlayacaktı.

 
Somut kelimeler herkes tarafından aynı şekilde 

algılanırken soyut kelimeler herkeste farklı etkiler 

uyandırabilir. Örneğin mutluluk nedir diye sorul-

duğunda kimi aile, kimi para kimi dostluk diyebilir. 

21
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Aşağıda verilen ifadelerde soyutlama ve somutlama yapılan kelimelerin altını 

çiziniz.

Bu tabloda verilen kelimelerin yanlarına soyut mu somut mu olduklarını yazınız.

Soğuk tavırları yanındakilerin moralini bozmuştu.

Yumuşak kalpli olmak onur kimliğiydi.

Toplantıda ince fikirleriyle ilgi toplamıştı.

O kadar kızgındı ki ateş püskürüyordu âdeta.

Bulunduğu durumdan çıkmak için bir yol bulmalıydı.

Başarının anahtarı çok çalışmaktı.

barış

defter

soğuk

öfke özlem

duygu

sıcak

sevinç

bardak

ağaç

rüya

cesaretmantık

koku

22
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Tıkır tıkır, vızır vızır, çıtır çıtır, fokur fokur, gürül gürül.

Cızırtı, gıcırtı, horultu, çıtırtı, tıkırtı, şırıltı, gürültü, havlamak, melemek 

Tenceredeki yemek fokur fokur kaynıyordu.  (zarf)

Sokaktaki gürültüden gece boyunca uyuyamadım.  (isim)

Yansıma Sözcükler

Doğadaki canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı seslere yansıma sesler, bu seslerden türetilen sözcüklere de yansıma 

sözcükler denir.

Yansıma sözcükler, ikileme biçiminde kullanılabilir.

Yansıma sözcükler, cümle içinde farklı görevlerde kullanılabilir.

Verilen yansıma sözcüklerle cümleler kurunuz.

Vızıltı

Horultu

Uğultu

Melemek

Fokurdamak

Miyavlamak

 
Yansıma sözcükler, sadece seslerin taklidi ile oluşur. Görme duyusuna ait bazı kelimeler 

yansıma sözcüğü andırsa da yansıma değildir.

• Deniz bugün pırıl pırıldı.

23
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İkilemeler

Anlatımın gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek amacıyla sözcüklerin art arda yinelenmesiyle oluşan söz öbeklerine 

“ikileme” denir.

İkilemeler, değişik yollarla kurulur

Aynı sözcüğün tekrarıyla: uzun uzun, ağır ağır, iri iri ...

Eş anlamlı sözcüklerle: ses seda, şan şöhret, güçlü kuvvetli ...

Yakın anlamlı sözcüklerle: yalan yanlış, eş dost, doğru dürüst ...

Karşıt anlamlı sözcüklerle: iyi kötü, aşağı yukarı, genç yaşlı ...

Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle: eğri büğrü, ufak tefek, yırtık pırtık ...

İkisi de anlamsız sözcüklerle: eciş bücüş, abur cubur, ıvır zıvır ...

Yansıma sözcüklerle: gürül gürül, vızır vızır, şırıl şırıl,

“m” sesi yardımıyla: kalem malem, yol mol ...

“e” sesi yardımıyla: art arda, el ele, dişe diş ...

Aşağıda verilen cümlelerdeki ikilemeleri bulup hangi yolla kurulduğunu yanlarına yazınız.

Haberi alınca apar topar gitti.

O zor sınavı geçmek için adam akıllı ders çalışması gerekiyordu.

İlkbaharda kuşlar cıvıl cıvıl öter.

Yetkililer sel felaketinde oluşan zarar ziyanın hesabını yaptı.

Bu şehrin yollarında gide gele tüm sokakları ezberledim.

Babam hafta sonu çoluk çocuk pikniğe gideceğiz dedi.

Dedem hayal meyal hatırladığı çocukluk anılarını bize anlattı.

Yoldan geçerken irili ufaklı ağaçlar kendini gösteriyor.

 
Soru çözerken ikilemelerin kuruluş biçimine 

dikkat ediniz.

İkilemeler her zaman ayrı yazılır ve aralarına 

noktalama işareti konmaz.

ÖRNEKTİR
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Pekiştirme

Sözcüğün çeşitli yöntemlerle anlam derecelerinin arttırılmasına “pekiştirme” denir.

Pekiştirmeler, cümlede farklı görevlerde kullanılabilir.

Pekiştirme, çeşitli yollarla yapılır:

Sözcüğün ilk ünlüsüne kadar olan kısım başa alınıp “m, p, r, s” seslerinden uygun olanı getirilir.

Taptaze, tertemiz, bambaşka, apaçık ...

Bazı örneklerde başka seslerin de türediği görülür.

Paramparça, çepeçevre, yapayalnız...

İkilemeler yoluyla da pekiştirme yapılır.

Uzun uzun, bol bol, tek tek...

İkilemelerin arasına ”mi” edatı getirilerek de pekiştirme yapılabilir.

Sevimli mi sevimli, lezzetli mi lezzetli, güzel mi güzel

Verilen kelimeleri pekiştirilmiş halleriyle cümlede kullanınız.

Çocuğun yüzü bembeyazdı.  (İsim)

Yemyeşil kırlarda koştuk, eğlendik.  (sıfat)

Ayakkabılarını sımsıkı bağladı.  (zarf)

Mutlu

Mavi

Kolay

Sıcak

İnce

Sağlam

Çalışkan

Gündüz

 

“mi” edatı pekiştirmelerde 

soru anlamı taşımaz

• Güzel mi güzel bir kitaptı.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki pekiştirmeleri bulup altını çiziniz

Aşağıda verilen cümlelerde yer alan yansıma sözcüklerin altını çiziniz.

Aşağıdaki cümlelerde verilen ikilemelerin altını çizip 

oluşum şekillerini yanlarına yazınız. 

Bu soğuk havalarda sımsıcak bir çorba iyi gelir.

Anneannemlerin bahçesindeki elmalar ağaçta taptaze ve leziz görünüyor.

Emek verip de kazanmanın verdiği duygu bambaşkadır.

Utancından kıpkırmızı kesildi.

Ablam bize nefis mi nefis bir pasta yaptı.

Eğri büğrü yollarda yürümekten perişan oldum.

Vapura bindiğimizde kendimizi tatlı tatlı esen rüzgâra kaptırdık.

İnternette güvenilir olmayan sitelerde yalan yanlış bilgiler bulunuyor.

Dayım kılık kıyafeti konusunda çok titiz davranır.

Dedem bayramlarda büyük küçük demeden hepimize harçlık verir.

Eften püften işlere ayıracak vaktimiz yok.

Gece gündüz demeden işinin başında hazır bekliyor.

Kırtasiyeye her gidişimde renk renk kalemler gözümü alıyor. 

Kedi acı acı miyavlıyordu.

Yaz aylarında sinek vızıltıları insanı rahatsız eder.

Dışarıdan yağmur tık tık çatıya vuruyordu.

Elindeki kitaplar pat pat yere düştü.

Şelalenin şırıl şırıl sesi bize huzur veriyordu.

Köyde sabah kuzuların melemesiyle uyanmak çök güzeldi.

En son Salah Birsel’in “Boğaziçi Şıngır Mıngır” kitabını okudum.

26
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “diş” kelimesi soyut 

anlamda kullanılmıştır?

 A) Çocuğun çürük dişini yarın çektirelim.

 B) Rakibimiz oldukça dişliydi.

 C) Makinenin dişleri yıllar geçtikçe yıpranmıştı.

 D) Masadaki elmada diş izi vardı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir 

kelime soyut anlamı karşılayacak şekilde kullanıl-

mıştır?

 A) Bunu yapmak yürek ister.

 B) Duygularını çok güzel ifade etti.

 C) Kıskançlık kişiye her zaman zarar verir.

 D) Bizim ufaklık oldukça nazlı çıktı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya yer 

verilmiştir?

 A) Gönlüm bir kelebek, dolaşıyor çiçek çiçek.

 B) Kedi acı acı miyavlıyordu.

 C) Cızırtı beni rahatsız etti.

 D) Işıltılar saçarak ilerliyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyutlamaya yer 

verilmiştir?

 A) Komşular patırtıdan rahatsız oldular.

 B) Birden onu hıçkırık tuttu.

 C) Sıcak bir ortamı vardı yeni iş yerimin.

 D) Ellerini temiz tutarsan hastalıklardan korunursun.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük 

kullanılmamıştır?

 A) Köye girer girmez koyun sesleri duymaya başla-

dım.

 B) Babamın horultusu her yere yayılıyordu.

 C) Su şırıltısı insanı dinlendiriyor.

 D) Köpek gece boyu havladı.

6. Yansıma sözcüklerde asıl olan taklit edilebilmesidir. 

Mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldıklarında yan-

sıma olma durumu ortadan kalkar.

 Buna göre, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili 

sözcüklerin hangisinde yansıma anlamı yoktur?

 A) Bu haftaki toplantıda patlayacak gibi oldum.

 B) Tarihî binanın kapısı eskidiği için gıcırdıyor.

 C) Sınavın ortasında birden hıçkırık tuttu.

 D) Şehrin köpeklerinin havlaması duyuluyordu.

7. Yazın kavurucu sıcağında harıl harıl çalışan yorgun, 

bitkin köylü insanının yanına varsanız, gücü yettiğince 

sizi ağırlamaya çalışır. Bu sıcaklığı ve samimiyeti ma-

alesef şehir hayatında bulamazsınız. Şehir insanı sizi 

gayet resmi bir şekilde karşılar ve bir an önce işinizin 

bitmesini bekler.  İşte o zaman anlarsınız insanı doğa-

ya çeken şeyin sadece kuş cıvıltısı, dere şırıltısı ya da 

yeşil doğa olmadığını.

 Bu metinle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yan-

lıştır?

 A) Yansıma sözcük kullanılmıştır.

 B) İkilemeye yer verilmiştir.

 C) Birden fazla pekiştirilmiş sözcük bulunmaktadır.

 D) İkisi de anlamsız sözcükten oluşan ikileme örneği 

vardır.

8. I. Annemin İstanbul’dan gönderdiği hediyeler içinde 

porselen tabak ışıl ışıl parlıyordu.

 II. Uzun ve ince bir yolda durmadan yürüyordu.

 III. Bizim mahalledeki tatlıcıya güpegündüz hırsız gir-

miş

 IV. Kuliste öneriyi kabul etmeyenlerin homurdanmala-

rı yükseliyordu.

 Numaralandırılmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

 A) 1. cümlede yansıma sözcüklerle ikileme yapılmıştır.

 B) 2. cümlede yol sözcüğünü niteleyen sözcükler 

gerçek anlamlıdır.

 C) 3. cümlede pekiştirilmiş sözcük kullanılmıştır.

 D) 4. cümlede yansıma sözcük vardır.
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İkilemeler farklı şekillerde oluşturulabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

• Aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler 

• Zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler 

• Yansımaların tekrarıyla oluşan ikilemeler 

Aşağıdaki paragrafların hangisinde yukarıdaki ikileme türlerinin hepsine de örnek vardır? 

A) Köyde işler kendini belli etmeye başlamıştı artık. Herkes bahçelerde yoğun bir şekilde çalışıyordu.  Şırıl 
şırıl akan derenin kenarında yemek yiyen bu insanların da piknik için burada olmadığı belliydi.  Kaşıkların 
ağızlara hızlı hızlı gitmesinden çalışmaya ara verdikleri ve birazdan çalışmaya devam edecekleri de hisse-
diliyordu. Yüzlerinden mutluluk akan bu insanların yaşantısından memnun olduklarını söyleyebiliriz. Aşağı 
yukarı üç ay süren bu yoğun tempodan kimse şikâyetçi değildir bu şirin ve huzur dolu köyde. 

B) Köyde işler kendini belli etmeye başlamıştı artık. Herkes bahçelerde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Derenin 
kenarında yemek yiyen bu insanların da piknik için burada olmadığı belliydi.  Kaşıkların ağızlara hızlı hızlı 
gitmesinden çalışmaya ara verdikleri ve birazdan çalışmaya devam edecekleri de hissediliyordu. Yüzle-
rinden mutluluk akan bu insanların yaşantısından memnun olduklarını söyleyebiliriz. Aşağı yukarı üç ay 
süren bu yoğun tempodan kimse şikâyetçi değildir bu şirin ve huzur dolu köyde. 

C) Köyde işler kendini belli etmeye başlamıştı artık. Herkes bahçelerde yoğun bir şekilde çalışıyordu.  Şırıl 
şırıl akan derenin kenarında yemek yiyen bu insanların da piknik için burada olmadığı belliydi.  Kaşıkla-
rın ağızlara hızlı hızlı gitmesinden çalışmaya ara verdikleri ve birazdan çalışmaya devam edecekleri de 
hissediliyordu. Yüzlerinden mutluluk akan bu insanların yaşantısından memnun olduklarını söyleyebiliriz. 
Yaklaşık üç ay süren bu yoğun tempodan kimse şikâyetçi değildir bu şirin ve huzur dolu köyde. 

D) Köyde işler kendini belli etmeye başlamıştı artık. Kimse mırın kırın etmeden bahçelerde yoğun bir şekilde 
çalışıyordu.  Şırıl şırıl akan derenin kenarında yemek yiyen bu insanların da piknik için burada olmadığı 
belliydi.  Kaşıkların ağızlara hızlı hızlı gitmesinden çalışmaya ara verdikleri ve birazdan çalışmaya devam 
edecekleri de hissediliyordu. Yüzlerinden mutluluk akan bu insanların yaşantısından memnun oldukla-
rını söyleyebiliriz. Üç ay kadar süren bu yoğun tempodan kimse şikâyetçi değildir bu şirin ve huzur dolu 
köyde. 

1.

Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya 

zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir.  
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Yansıma sözcüklerin doğada çıkan seslerin taklit edilmesi yoluyla oluştuğunu öğrenen Ebrar isimli öğrenci, doğada 

çıkan sesleri incelemeye karar vermiş. Günlük hayatında geçen kelimeleri de inceleyerek kelimelerle çıkan sesleri 

kıyaslayıp konunun mantığını kavramaya çalışmıştır. Örneğin Ebrar, kediden çıkan ses ile “miyavlamak” kelimesini 

karşılaştırmış ve gerçekten de o sesin aynısı olmasa bile ona benzer olduğunu görmüştür. 

Ebrar, yaptığı bu çalışmada incelediği seslerin kaynağını görsel ile ifade ederek karşılarına da onunla ilgili olan yansı-

ma sözcüğün geçtiği bir cümle yazmıştır? 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? 

2.

3.

A) Suyun şırıltısını dinlemek 
için geldim o kadar yolu. 

B) Hapşırdığını duyunca 
hastalandığını anlamıştım. 

C)  Suyun fokurtusu ile 
uyandım aniden.  

D)  Yeni aldığı ayakkabı 
diğerinin yanında gıcır gıcır 
duruyordu. 

“Okuduğum kitaptaki ikilemeler dikkatimi çekti ve derste öğretmenimin anlattıklarını hatırladım. İkilemelerin nasıl 

oluştuğuna dair farklı örnekler vermişti öğretmenimiz.” şeklinde düşünen Sinan, kitapta bulduğu ikilemeleri aşağıdaki 

gibi incelemiştir.

•  17. sayfadaki “Bugün art arda gelen güzel haberler beni çok mutlu etti.” cümlesinde aynı sözcüğün tekrar  

   edilmesiyle oluşturulmuş ikilemeye yer verilmiştir.

•  53. sayfadaki “Sıcak bir yaz günü evin bahçesinde biz bize oturuyorduk.” cümlesinde hâl (durum) eki alarak oluşan  

   bir ikileme vardır.

•  75. Sayfadaki “Sel sonrasında dere kenarında biriken çer çöp köylüler tarafından toplandı.” cümlesinde her  

   ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşan bir ikilemeye yer verilmiştir.

•  105. sayfadaki “Şırıl şırıl akan derenin kenarında piknik yaptık.” cümlesinde yansıma sözcüklerle yapılmış bir  

   ikileme vardır.

Buna göre Sinan, kaç numaralı sayfaları incelerken yanlışlık yapmıştır?

A) 17-53                                       B) 53-75                                    C) 17-75                                      D) 53-105

ÖRNEKTİR
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Genel ve Özel Anlam
Kavram, nesne ve durumları topluca belirten sözcüklere genel anlamlı; aynı türden tek bir varlığı, kavramı veya nesneyi belirten 

sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Sözcükler genelden özele veya özelden genele olacak şekilde sıralanabilir:

Genelden özele örnekler

paragraf

cümle

sözcük

hece

Özelden genele örnekler

İstanbul

Türkiye

Dünya

Uzay

harf

Bir sözcük kullanıldığı cümleye göre genel veya özel anlamlı olabilir.

-Dünyada en çok ilgi gören, üretilen ve satılan elektronik cihaz cep telefonudur. (genel anlam)

-Ağabeyimin geçen gün çok beğenerek aldığı cep telefonu arızalı çıktı. (özel anlam)

-Ağacı ve yeşili korumak toplumda sorumluluk sahibi olan her bireyin severek üstleneceği bir görevdir. (genel anlam)

-Geçen yıl bahçemizde kendi ellerimle diktiğim meyve ağacı bu sene meyve verecek.(özel anlam)

Verilen kelimelerin dört tanesini genel, dört tanesini de özel anlama gelecek 

şekilde kullanınız.

Masa Bilgisayar

Dağ Cam

Meyve Bina

Cümle Koltuk

SÖZCÜKTE ANLAM - 4
ADIM

04
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Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Nicel Anlam (Nicelik)

Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren 

sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir.

Nitel Anlam (Nitelik)

Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, 

özelliği ifade eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

-Küçükken evimizin geniş penceresinden bahçedeki ağaçları ve kuşları seyretmek benim en büyük eğlencemdi.

-En yakın arkadaşım Hilal’in hastayken o ağır çantasıyla uzun süze ayakta durup beni beklemesine çok üzüldüm.

-Yılsonu etkinliğinde konuşma hazırlayan arkadaşım çok canlı bir sunumla herkesten alkış aldı.

-Proje ödevim için endişelendiğimi gören Türkçe öğretmenim verdiği tavsiyeler ve cesaretlendirici sözleriyle bana moral verdi.

Verilen kelimeleri nitel ve nicel anlama gelecek şekilde kullanınız. Kullandığınız 

anlam özelliğini parantez içinde belirtiniz.

Kısa

Etki

Para

Yağmur

Yeşil

Uzak

Geniş

Hafta

-Dünyada en çok ilgi gören, üretilen ve satılan elektronik cihaz cep telefonudur. (genel anlam)

-Ağabeyimin geçen gün çok beğenerek aldığı cep telefonu arızalı çıktı. (özel anlam)

-Ağacı ve yeşili korumak toplumda sorumluluk sahibi olan her bireyin severek üstleneceği bir görevdir. (genel anlam)

-Geçen yıl bahçemizde kendi ellerimle diktiğim meyve ağacı bu sene meyve verecek.(özel anlam)

31
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Kitap, para, ağaç ve bilgisayar sözcükleri aşağıdaki cümlelerde genel ve özel anlamda kullanılmıştır. Bunların hangilerinde genel 

hangilerinde özel anlamıyla kullanıldığını yanlarına yazınız.

Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili olan kelimelerin nitel mi yoksa 

nicel mi olduğunu yanlarına yazınız.

En yakın arkadaşımın benim için aldığı kitabı elimden düşüremiyorum.

Kitap insanı aydınlatan, ona yol gösteren bir ışıktır.

Para insanların ihtiyacını karşılamak için kullandığı bir araçtır.

Bankadaki parasının bir kısmıyla iş kurup bir kısmıyla da ev alacakmış.

Bahçemizdeki ağacın meyve verdiğini görünce çok sevindim.

Ağaç kesilmesinin azalmasını istiyorsak kâğıt kullanımını en aza indirmeliyiz.

Günümüzde bilgisayar kullanmayı bilmemek büyük bir eksikliktir.

Bozulan bilgisayarını tamirciye götürmek yerine kendisi onarmaya çalışınca cihaz tamamen çöktü.

Büyük insanlar büyük düşünür.

Doktor ona on kilodan ağır eşya 

taşıma dedi.

Mavi kazağımı çok seviyorum.

Bir dilim pasta yedim.

Yeni evimiz uzun bir caddenin  

üzerinde.

Kardeşim büyüdüğü için elbiseleri 

ona kısa geliyor.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

En büyük hayalim astronot olmaktır.

3232
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1. “Akraba” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

özel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

 A) Bize gelen akrabalarımızı ilk kez görüyorum.

 B) Akrabaları ziyaret etmek güzel bir gelenektir.

 C) İyi günümüzde ya da kötü günümüzde akrabaları-

mızı yanımızda görmek isteriz.

 D) Bazen komşu, akrabadan daha yakın olabiliyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gözlük” sözcüğü 

genel anlamda kullanılmıştır?

 A) Annem gözlüğünü yine kaybetmişti.

 B) Güneş gözlüğünü herkes beğendi.

 C) Gözlük kullanma oranı son yıllarda arttı.

 D) Kardeşim top oynarken gözlüğünü kırmış.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü ni-

tel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

 A) Bu soğuk havada dışarıda ne işin var?

 B) Köyün çeşmesinin suyu her zaman soğuk akar.

 C) Bize oldukça soğuk davrandı.

 D) Soğuk havalarda daha kalın giyinmelisin.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele 

doğru bir sıralama vardır?

 A) Yemeklerden en çok etli yemekleri severim.

 B) Paragraftaki cümleler ilgi çekiciydi.

 C) Kitapları sevdirmek isteyen kişi masalla başlamalı-

dır işe.

 D) Piyano, tuşlu çalgılardandır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel ve özel an-

lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 A) Çiçeklerden laleyi severim.

 B) Rüzgâr bugün daha az esiyor.

 C) Tesisattaki problemi çözmek için usta çağırdık.

 D) Öğrenciler, evlerine güle aynaya gittiler.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakın” sözcüğü 

nitel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

 A) Eskiden havaalanına yakın bir yerde oturuyorduk.

 B) Okul yıllarında oldukça yakın dostluklarım olmuştu.

 C) Buraya en yakın otobüs durağı nerede?

 D) Lütfen şöyle yakın oturun!

ÖRNEKTİR
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2.

Aydın isimli bir öğrencinin “kalem, kitap, şehir, ağaç” kelimeleri ile ilgili kurduğu cümleler şunlardır:  

1. Kalemi bozulduğu için yeni bir kalem alması gerekiyordu. 

2. Okuduğum kitabı arkadaşıma verdim, arkadaşımın kitabını da ben aldım. 

3. Ağaçlar bizim ciğerlerimiz olduğu için evin bahçesindeki ağaca gözü gibi bakıyordu. 

4. Şehir havasını sevmediği için köyde yaşamaya karar verdi. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 1. cümledeki “kalem” sözcüklerinin ikisi de genel anlamlıdır. 

B) “Şehir” sözcüğü cümlede genel anlama gelecek şekilde kullanılmamıştır. 

C) “Ağaç” sözcüğü 3. cümlede hem genel hem de özel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. 

D) 2. cümlede kullanılan “kitap” sözcükleri özel anlama gelmektedir. 

Furkan biraz dinlendikten sonra kalkıp apartmana girdi. 

Çocuğun ayakları yürümekten ağrımıştı. 

Çay içmeyi çok sevdiği için her akşam semaverini özenle yakardı. 

Bu seneki piknik daha kalabalıktı. 

Su insanlar için hayati önemi olan bir sıvıdır. 

Yukarıdaki cümlelerde geçen numaralı sözcükler genel anlam ve özel anlam taşıyacak şekilde kullanılmıştır. Bu keli-

melerden genel anlama gelecek şekilde kullanılanlar arasından bir tanesi seçilmiş ve bu kelimenin geçtiği bir paragraf 

oluşturulmuştur. Oluşturulan paragrafta bu kelime özel anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi, oluşturulan bu paragraftan alınmış bir bölüm olabilir? 

A) Elindeki çayı bırakıp mutfağa gitti ve bir şeyler hazırladı kendine atıştırmalık. Geldiğinde bardağındaki çay soğumuştu.  

B) Su, tüm varlıklar vazgeçilmezdir. İnsan nasıl su içmeden yaşayamazsa ağaç da aynı şekilde susuz yaşayamaz ve  

    kuruyup gider. 

C) Piknik yapmak gerçekten insanlar için rahatlatıcı bir etkinliktir. İnsanlar iş stresinden bir nebze uzaklaşmak için hava 

    ların açmasını bekler sabırsızlıkla. Güzel havalar demek piknik demek çünkü hepimiz için. 

D) Gün boyu dolaştığım için ayaklarım ağrımıştı. Eve gelince ayaklarımı güzelce yıkadım ve biraz uzanıp dinlendim. 

Sözcükler, kullanıldıkları cümlelere göre farklı anlamlar taşıyabilir. Bir sözcük 

cümlenin birinde genel anlamda kullanılırken diğerinde ise özel anlamda 

kullanılabilir. 

1.
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Köpek-hayvan-varlık-canlı-tasma 

Mısra-şiir-şair- kıta-eser 

Şehir-sokak-mahalle-ülke-başkent 

Papatya-yaprak-bitki-çiçek-canlı 

Genelden özele veya özelden genele sıralanacak kelimeler karışık bir şekilde yukarıda verilmiştir. Kelimelerden 

bazıları sıralama dışı olabilir. Kemal’in yaptığı sıralamalardan bazıları şunlardır: 

1. canlı-varlık-hayvan-köpek 

2. eser-şiir-şair-kıta-mısra 

3. ülke-başkent-şehir-mahalle-sokak 

4. canlı-bitki-çiçek-papatya 

Buna göre, kaç numaralı sıralama doğru yapılmıştır?  

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

3.

4. Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha dar 

kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. 

Bir sözcük kullanıldığı cümleye göre genel anlam veya özel anlam kazanabilir. 

Yukarıdaki görselde bulunan büyük, ortanca ve küçük balıklar, genel ve özel anlamlı sözcükleri temsil etmektedir.

  

Balıkların ve temsil ettikleri sözcüklerin özellikleri şu şekildedir: 

• Büyük balık ortancaya göre ortanca balık ise küçük balığa göre daha genel anlamlıdır. 

• Balıklarla eşleştirme yapılabilecek sözcüklerden bazıları şunlardır: hece, kelime, harf, cümle, metin, Sultanbeyli, 

Türkiye, İstanbul”  

• Balıkların temsil edebileceği sözcükler seçilerek genel ve özel anlamlı sözcüklere örnekler verilmiştir.  

• Sözcükler seçilirken balıkların görseldeki sıralamasına dikkat edilmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yukarıda verilen örneklerden biri olabilir? 

              Küçük Balık                  Ortanca Balık                     Büyük Balık 

A)            hece                            kelime                              cümle 

B)            metin                           hece                                 kelime 

C)            Türkiye                        İstanbul                             Sultanbeyli 

D)            İstanbul                       Türkiye                              Sultanbeyli 

ÖRNEKTİR
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Atasözleri

Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş, yol gösteren, öğüt veren, genel kural biçiminde kalıplaşan, kim tarafından ve 

ne zaman söylendiği bilinmeyen kalıplaşmış sözlere “atasözü” denir.

Atasözleri kalıplaşmıştır, bu nedenle sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve bir 

sözcüğün yerine eş anlamlısı ya da yakın anlamlısı getirilemez. 

Atasözlerinin birçoğu mecaz anlamlı, bazıları da gerçek anlamlıdır.

Atasözlerinin bazıları genel kural niteliği taşırken bazıları öğüt bildirir.

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” 

ile belirtiniz.

“Kaynayan kazan kapak tutmaz.” yerine “Kaynayan tencere kapak tutmaz.” diyemeyiz.

Ak akçe kara gün içindir. (Genel kural)

Sakla samanı gelir zamanı. (Öğüt)

İki düşün bir söyle. (Öğüt)

Dost kara günde belli olur. (Genel kural)

Minareyi çalan, kılıfını hazırlar. (Mecaz anlamlı)

Balık baştan kokar. (Mecaz anlamlı) 

Güneş balçıkla sıvanmaz. (Mecaz anlamlı) 

Bugünün işini yarına bırakma (Gerçek anlamlı) 

Güvenme varlığa, düşersin darlığa (Gerçek anlamlı)

Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yerde görünmez.1

2

3

4

5

Yol yürümekle borç ödemekle biter.

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.

Aşure yemeğe giden, kaşığı cebinde taşır.

 
Atasözlerinin bazıları hem gerçek hem 

mecaz anlam taşır.

• Hamama giren terler.

SÖZCÜKTE ANLAM - 5ADIM
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Deyim

Bir durumu ifade etmek için benzer sözlerle çağrışım yapan kalıplaşmış ifadelere deyim denir. Deyimler halkın ortak 

ürünüdür.

Deyimlerin başlıca özellikleri:

-Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için sözcüklerin yeri değiştirilemez ve bir kelimenin yerine eş anlamlısı getirilemez.

Aşağıdaki deyimlerde yanlış kullanılmış olan sözcüklerin üstünü çizip doğru olanını yazınız.

Pabucunu dama atmak yerine terliğini dama atmak olarak kullanamayız. 

Bir insanın çok sinirlendiğini belirtirken “çok kızdı demek” demek yerine “küplere bindi” demek daha canlı ve etkili 

bir anlatım sağlayacaktır.

Deyimler atasözlerinin aksine genel kural bildirmez veya yol gösterip öğüt vermez. Deyimler bir durumu en kısa yoldan ve en 

etkili biçimde anlatmayı sağlar. Bunların dışında deyimler anlatıma canlılık da katar. 

Oturduğu dalı kesmek Ayakkabısı dama atılmak Üzerine tuz baharat ekme Başının derisini yemek

 

Deyimler cümle içinde kullanıldığında araya başka kelimeler girebilir.  

Sen sapla samanı hep karıştırırsın.  

( sapla samanı karıştırmak)

ÖRNEKTİR



Deyimler kişilere göre çekimlenebilir.

Bazı deyimlerde sözcükler 

gerçek anlamlıdır.

Deyimleri oluşturan sözcükler çoğu zaman gerçek anlamlarından uzaklaşır ve mecaz anlam taşır.

Oyunbozanlık ediyorsun. (Sen) / Oyunbozanlık etti. (O) / Oyunbozanlık etmeyin. (Siz)

Canı sağ olsun, ayda yılda bir...

İpe un sermek, saçını süpürge etmek, göze girmek...

Aşağıdaki deyimlerin hangi şahsa göre çekimlendiğini yazınız.

Zehra bu sınavdan yüz almayı aklına koymuş.

Derste dinlediklerimizin aklımızda kalması için sık sık notlarımızı gözden geçirmeliyiz.

O güzel haberi alınca havalara uçtum.

Herkesle içli dışlı olmanıza gerek yok.

Sen bu iş için biçilmiş kaftansın.

Onların bize ettiği yardım çok makbule geçti.

 
Deyimlerin birçoğu söz grubundan oluşur ancak cümle 
özelliği taşıyan ve yargı bildiren deyimlerde vardır.

• Atı olan Üsküdar’ı geçti.

• Armut piş, ağzıma düş.

• Dostlar alışverişte görsün.

38
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Aşağıdaki atasözlerinden aynı veya karşıt anlamlı olanları bularak örnek-

teki gibi eleştirerek uygun kutucuğa yazınız.

Atasözleri

3-D

Atasözleri

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

Eş Anlamlı Olanlar Zıt Anlamlı Olanlar

Körle yatan şaşı kalkar. Acele işe şeytan karışır.

İyilik et, denize at; balık bilmezse Halik bilir. Ak akçe kara gün içindir.

Yalnız taş, duvar olmaz. Sükut, ikrardan gelir.

Sakla samanı, gelir zamanı. Ağaç yaprağıyla gürler.

Erken kalkan yol alır. Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Fazla mal, göz çıkarmaz. Merhametten maraz doğar.

Keskin sirke küpüne zarar. Üzüm üzüme baka baka kararır.

Söz gümüşse sükut altındır. Azı karar, çoğu zarar.

Verilen deyimleri görsellerle eşleştiriniz.

Boyunun ölçüsünü almak İki yüzlü olmak Ayak uydurmak Kapı aralamak El üstünde tutmak

1

2

3 5

4

39
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla 

verilmiştir?

A) Eline geçen bütün kitapları gözden geçirdi ama 
aradığını bulamadı.

B) Patronun geleceğini duyunca etekleri tutuşmuş, te-
laşlanmıştı.

C) O çok güçlü bir güreşçi, onunla baş edemem.

D) Önce bir anlayıp dinleyelim, sonra konuşuruz onunla.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Tek başına kalmak,  

 dış dünya ile ilgisini kesmek, kimse ile görüşmemek”  

 anlamına gelecek bir deyim kullanılmıştır?

A) Geçirdiği kazadan sonra iyice kabuğuna çekildi.

B) Denizi, kuşları, ağaçları seyre dalarım; böylelikle 
içim açılır, rahatlarım.

C) Yeni bir elektrikçi aldılar, desene Murat’ın pabucu 
dama atıldı!

D) Ben de bir şeyler söyleyeceğim fakat ucu sana do-
kunacak diye sessiz kalıyorum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıl” sözcüğü deyim 

içinde kullanılmamıştır?

A) Söylediklerin aklıma takıldı.

B) Akıl insana verilmiş en büyük sermayedir.

C) Senin aklından zorun mu var?

D) Öğretmenin söyledikleri aklıma yattı.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangileri, aralarındaki an-

lam yönüyle farklıdır?

A) Bir elin sesi çıkmaz. – Yalnız taş duvar olmaz.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. – Doğru-
yu söyleyenin tepesi delik olur.

C) İyilik eden iyilik bulur. – İyiliğe iyilik olsaydı koca 
öküze bıçak olmazdı.

D) Keskin sirke küpüne zarar. – Öfkeyle kalkan zarar-
la oturur.

5. Atasözleri genel kural ve öğüt verme gibi özellikler içe-

rebilir.

 Buna göre, aşağıdaki atasözlerinden hangisinde böy-

le bir durum söz konusudur?

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

B) Yalnız taş duvar olmaz.

C) Bugünün işini yarına bırakma.

D) El elden üstündür.

6. I. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

 II. Kanaat gibi devlet bulunmaz

 III. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

 IV.  Yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır.

 V. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

 Numaralandırılmış cümleler taşıdıkları anlam özellik-

lerine göre ikişerli gruplandığında hangi atasözü dışa-

rıda kalır?

 A) II B) III C) IV D) V
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Edebiyat öğretmenleri  mart ayı  ile ilgili bir plan yapmaktadırlar. Mart ayında  12 Mart’ta kutlanacak İstiklal Marşı’nın  

Kabulü, 18 Mart Çanakkale  Zaferi  ve 25 Mart’ta yapılacak sempozyum ile ilgili görev  dağılımı  yapmaktadırlar.  Ayşe  

öğretmen  İstiklal Marşı’nın  Kabulü, Betül  öğretmen  18 Mart Çanakkale  Zaferi ve Deren öğretmen de sempozyum 

görevini  üstlenmişlerdir. Kübra  öğretmen  ise bu üç programla ilgili prova saatlerini ayarlayarak programların düzenli 

bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.  Uygun bir gün  olmadığı  için  provaların aynı günlere  ve saatlere denk geldiği  

olmuştur.  

Yukarıdaki açıklamayı sınıfa dağıtan öğretmen, öğrencilerine altı çizili olarak verilen cümlenin anlamını veren en 

uygun deyimin ne olabileceğini sormuştur. Aykut isimli öğrenci öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir 

Aykut’un söylediği deyimin sözcükleri numaralandırılmış narlara karışık bir şekilde aşağıdaki gibi yazılmıştır.

Yukarıdaki Tablo 1’de deyimler renksiz, Tablo 2’de ise bu deyimlerin anlamları renkli bir şekilde verilmiştir. Deyimlerle 

anlamları eşleştirilecektir. Eşleştirme yapılırken deyimlerin bulunduğu satırlar, deyim anlamının bulunduğu satırın ren-

gine boyanacaktır. Boşta kalan deyimin bulunduğu satır herhangi bir renge boyanmayıp olduğu gibi kalacaktır. 

Yukarıdaki eşleştirme sonucunda aşağıdaki görsellerden hangisine ulaşılmış olur? 

Tablo 1 Tablo 2

1.

2.

Buna göre, aşağıdaki sözcük sıralamalarından hangisi Aykut’un söylediği deyimi oluşturur?

A) 1-6-2-3-4-5                             B) 1-4-5-2-6-3                              C) 2-4-5-1-6-3                             D) 2-4-1-6-5-3 

A) B) C) D)

dokuz

1

bir

2

gelmek

3

ayın

4

çarşambası

5

güne

6

Deyimler

El etek çekmek

İçine  ateş  düşmek

Ağzında bakla ıslanmamak

İçi  içine  sığmamak

Çantada keklik

Deyimler Deyimler Deyimler Deyimler

Deyimlerin Anlamı

Sır  saklayamamak

Kolay elde edilir olmak

O iş  ile artık  hiç  ilgilenmemek

Çok  büyük  bir  acı  içinde  olmak

El etek çekmek    

İçine  ateş  düşmek 

Ağzında bakla ıslanmamak   

İçi  içine  sığmamak 

Çantada keklik   

El etek çekmek    

İçine  ateş  düşmek 

Ağzında bakla ıslanmamak   

İçi  içine  sığmamak 

Çantada keklik   

El etek çekmek    

İçine  ateş  düşmek 

Ağzında bakla ıslanmamak   

İçi  içine  sığmamak 

Çantada keklik   

El etek çekmek    

İçine  ateş  düşmek 

Ağzında bakla ıslanmamak   

İçi  içine  sığmamak 

Çantada keklik   

ÖRNEKTİR
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Deyimleri görselleştirerek öğrenmenin daha kolay olacağını düşünen Münire isimli biri, kartonların ön yüzüne deyim-

lerle ilgili bir görsel, arka yüzüne de o görseli ifade eden deyimi yazmıştır. 

Münire’nin kartonun ön yüzünde kullandığı görseller şunlardır: 

3.

4.

Buna göre, yukarıdaki görselleri sırasıyla karşılayan deyimler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 

A) ağız  değiştirmek  - kabına  sığmamak -küplere binmek - üç  buçuk  atmak  

B) sevinçten  havalara uçmak  -kabına  sığmamak  -deliye dönmek  -tabanları yağlamak  

C) ağzı  kulaklarına  varmak -  kabına  sığmamak- küplere  binmek - üç  buçuk  atmak 

D) sevinçten  havalara uçmak  - ağzı  kulaklarına  varmak - küplere  binmek – ateş püskürmek 

Deyim kartlarının dağıtıldığı sınıfta Özge, Özlem, Hatice ve Ebru’ya sırasıyla anlamları verilen yukarıdaki kartlar 

gelmiştir. 

Buna göre öğrenciler aşağıdaki hangi deyimleri söylerlerse anlamı açıklanan deyimleri doğru bilmiş olurlar?

A) 

C) 

B) 

D) 

1

Yakınlarımızın  başına  gelen güzel  
şeylerden  biz de nasipleniriz. 

2

İnsanlar tek başlarına tüm işlerinin 
üstesinden gelemezler. 

3

Giderini gelirine  uydur. Harcamaların 
gelirini aşmasın. 

4

Çalışan insanlar yeteneklerini kaybet-
mez, bildiklerini unutmaz

Özge 

Özlem

Hatice

Ebru

Özge 

Özlem

Hatice

Ebru

Özge 

Özlem

Hatice

Ebru

Özge 

Özlem

Hatice

Ebru

Komşuda pişer, bize de düşer.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.  

Yalnız taş duvar olmaz. 

Ayağını yorganına göre uzat. 

Komşuda pişer, bize de düşer.

Yalnız taş duvar olmaz.   

Ayağını yorganına göre uzat.  

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.  

Ayağını yorganına göre uzat. 

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.  

Yalnız taş duvar olmaz. 

Komşuda pişer, bize de düşer.

Komşuda pişer, bize de düşer.

Ayağını yorganına göre uzat.   

Yalnız taş duvar olmaz. 

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 
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