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Zaman hızla akıyor, devir değişiyor. Her şeyin değiştiği bu sistemde sınavlar ve sorular da
değişip kendini yeniliyor. Merkezi sınavlarda artık ‘‘YENİ NESİL’’ sorular soruluyor. Biz de
‘‘WORKWIN YAYINLARI’’ olarak bu yeniliğin bilinciyle ‘‘% 100 YENİ NESİL SORULAR’’dan
oluşan bu kitabı hazırladık. Bu kitapta sizin yeni nesil soru ihtiyacınızı bütünüyle karşılamak
istedik. Bununla da kalmadık, yeni nesil soruları kategorize ederek;
Kolay seviyedeki sorularla öncelikle yeni nesil soru mantığını kavramanızı,
Orta seviyedeki sorularla konuları pekiştirmenizi,

EK

Zor seviyedeki sorularla da donanımlı bir şekilde sınava hazır hâle gelmenizi hedefledik.
Elinizdeki kitabın hazırlanışında sınava dönük işlevi olan ve tüm noktaları kapsayıcı bir
format benimsenmiştir:
% 100 yeni nesil

İçerik ve biçim zenginliği

Orta
Zor

N

Özgün ve öncü nitelik
Dijital zenginlik

Rehberlik destekli anlayış

Kolay

R

Konuşan renklerle konum belirleme

Sınava hazırlık yolunda size yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kitaptan gereken
faydayı sağlamanız dileğiyle…

Ö

Sloganımız, adımızda gizli: WORKWIN
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1.

1. ÜNİTE

Fiilimsi

İsim-fiil: Fiillere getirilen “-ma / -me, -mak / -mek, -ış / -iş / -uş / -üş” ekleriyle yapılır.

Çocukların çoğu, küçük yaşlarında
hayvanlara karşı korkusuzdur; genellikle meraklı ve sevgi dolu olarak
onlara yaklaşırlar.

EK

Çocuğunuzla dışarıya çıktığınızda
onların sokaktaki kedi ve köpeklere
karşı nasıl sevgi gösterdiklerine ve
bu hayvanlara hemen dokunmak için
ilerlediklerine tanık olmuşsunuzdur.

Tıpkı bir insanı sevmek gibi bu
duygu da karşılıklıdır ve hatta
iki canlı arasında daha koşulsuz
bir sevgi bağı oluşur.

Tİ
R

Sevgiyi, sadece insanın
insanı sevmesi ya da sadece annenin çocuğunu
sevmesi, çocuğun annesini sevmesi gibi daraltmamız uygun olmaz.

Verilen görseldeki hayvanlardan hangisinin cümlesinde “isim-fiil” yoktur?
C) Ayı

D) Sincap

İsim-fiil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı hâline gelmiş sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Bu kelimeler kalıcı isim olmuştur.

R

2.

B) Ceylan

N

A) Tilki

Ö

Elindeki kazmaCansız varlıkyı usulca yere bıraBu metinde anlatım ları veya hayvanları Beni sevmediğim bir
kıp alnındaki teri sildi, biçimi olarak betimle- insanmış gibi gösterir- insana benzetmeni sevmutluydu, umutluydu. me kullanılmıştır.
sek kişileştirme yap- miyorum.
mış oluruz.

Buna göre renkli olarak verilen dairelerin hangisinde “kalıcı isim” yoktur?
A)

4

B)

C)

D)
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3.

Fiilden “-en, -r, -ecek” vb. ekleriyle türetilmiş, ad ve sıfat görevinde kullanılan kelimelere sıfat-fiil denir.

Umulmadık
başarılar elde
etti.

Tİ
R

Kedi, sanki
ağlayan gözlerle
Hayabizden yardım
Kitap,
tınızdaki
istiyordu.
insanları
güler yüzlü
hiçbir zaman
insanların
yalnız bırakmaz.
kıymetini bilin.

Verilen piramitte farklı cümleler yer almaktadır

Buna göre, içinde sıfat-fiil olan üçgenleri yeşil renge boyadığımızda piramidin son şekli nasıl olur?
A)

C)

D)

EK

4.

B)

Fiilimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır.

R

N

Öğrencilerden bazıları doğayı korumak için önerilerde bulunmuşlardır.

Ö

Doğayı korumak için ağaç
dikilmeli ve doğada yeşilin
artması sağlanmalıdır.

Ağaçsız araziler
ağaçlandırılmalı,
havada oksijenin
artması sağlanmalı
ve erozyona karşı da
önlem alınmalıdır.

Yer altı sularının
temizliği için,
biriktirilen atıklar
doğaya doğrudan
bırakılmamalıdır.

Ağaçlar, suların
akışı esnasında
toprağı korur. Bu
yüzden ağaçları
kesmemeliyiz.

Ali
Aylin

Ayşe
Ahmet

Buna göre, öğrencilerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde bir fiilimsi kullanmıştır?
A) Aylin

B) Ahmet

Türkçe Soru Bankası

C) Ayşe

D) Ali
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Fiilimsi

5.

koştu

sevgilerimle

okuyacaktım

oturmuştu

Tİ
R

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; cümlede
isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklere “fiilimsi” denir.

Aşağıdaki öğrencilerin hangisi, tabloda verilen sözcüklerin kök hâlini kullanarak bir fiilimsi oluşturmamıştır?
A)

Teneffüste oturduğumuz banklar
virüs sebebiyle yerinden sökülmüş.

En sevdiğim kitaptaki karakterler
sanki gerçek hayatta da karşıma
çıkıyor.

Uyuyamadığım geceler kendimi
yalnız hissetmeyeyim diye hep kitap
okurum.

Bazı fiilimsi eklerini kullanarak iki cümleyi anlamlı bir şekilde birleştirebiliriz.

Ö

R

N

6.

D)

Deprem olduğunda bazı arkadaş-larımız koşarak bahçeye çıkıp yanlış
davranış sergilediler.

EK

C)

B)

Dünkü maçta harika bir
basket attım.

Herkes, bana hayran kaldı.

Basketbol oynayan çocuk iki cümle kurmuştur. Bu iki cümle hangi şekilde birleştirilirse fiilimsiyle birleştirilmiş olmaz?
A) Harika bir basket attım, herkes bana hayran kaldı.
B) Harika bir basket attığımdan herkes bana hayran kaldı.
C) Harika bir basket atınca herkes bana hayran kaldı.
D) Attığım harika baskete herkes hayran kaldı.
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7.

Günlük hayattan bunalan insanlar, yaşamın stresli karmaşasından biraz kurtulmak için kendilerine en uygun hobiyi
belirlerler. Bu hobiler içinde sizlere en verimli ve en çok faydası dokunacak olanın kitap okumak olduğunu söylesek!
Eğitim gördüğüm şehirlerin bende bıraktığı derin izleri Mehmet hiç düşünmeksizin, veda etmeyi bile unutup
fark etmişti beni dinlerken.
yollara düşmüştü.
Canı yanan annenin hüzünlü bakışlarının altında ezil- Okuyacağım kitapların listesini yapıp babama teslim
miştik hep birlikte.
ettim.

A)

Tİ
R

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili fiilimsinin türce özdeşi olmayan cümle tablodan çıkarıldığında tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisi olur?
C)

D)

R

N

EK

B)

Aşağıda verilen cümlelerde fiilimsilerin altları çizilmiş ve karşısına fiilimsinin türü işaretlenmiştir.
Sayı

Cümleler

İsim-fiil

I

Tek başına yaşamak oldukça zor olduğundan insanlar bir arada yaşarlar.

x

II

Birçoğu bilimsel olarak kanıtlanmış, bazıları ise deneyimlerle belirlenmiş olan kitap okumanın kanıtlanmış 15 faydasından bahsedeceğiz.

III

Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin olmaz.

IV

Emek vererek, alın teri dökerek kazandığımız para; sıkıntılı anlarımız
ve zor günlerimiz içindir.

Ö

8.

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

x
x
x

Buna göre, kaç numaralı cümledeki fiilimsinin türü yanlış işaretlenmiştir?
A) I

B) II

Türkçe Soru Bankası

C) III

D) IV
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Fiilimsi

Sıfat-fiiller; fiillere getirilen “-an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dık (-dik / -duk /-dük), -acak
(-ecek), -mış (-miş / -muş / -müş)” ekleriyle yapılır.

Bu dünyaya
istediğimiz gibi
gelmedik,
bu dünyadan
istediğimiz gibi
gidemeyiz.
(Ömer Hayyam)

İyiliğe gücün
yetmezse
kötülük etme.
(Aristo)

Eskimiş fikirler
paslanmış çivilere benzer,
söküp atmak çok güçtür.
(C. Şahabettin)

EK

Kusurlarınızı
hemen söyleyecek
arkadaşlar bulun.
(Boileau)
• -ecek

• -dik

Tİ
R

• -mez

• -miş

Daire dilimleri içindeki cümlelerin yanında bazı sıfat-fiil ekleri verilmiştir.

Buna göre, hangi dilimin içindeki cümlede yanındaki ekle oluşturulmuş bir sıfat-fiil yoktur?
C) -miş

D) -dik

Aşağıdaki tabloda fiilimsiler ve içinde fiilimsi bulunan cümleler verilmiştir.

R

2.

B) -ecek

N

A) -mez

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.

Sıfat-fiil

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

Zarf-fiil

Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.

Ö

İsim-fiil

Buna göre, cümlelerdeki fiilimsiler düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangisi fiilimsilerin özelliklerinden olamaz?
A) Fiilimsiler eylemlerden türetilir.
B) Fiilimsiler olumsuzluk eki “-ma, -me” alabilir.
C) Cümlede ad soylu sözcük (isim, sıfat, zarf) gibi görev yapar.
D) Fiillerin aldığı fiil çekim eklerini, şahıs eklerini haber ve dilek eklerini alabilir.
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3.

“-mak” eki, fiillere gelerek isim-fiil oluşturabilir.

Aklın üç ilkesi; iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır.

“-dik” eki, fiillere gelerek sıfat-fiil oluşturabilir.

Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter.

“-ip” eki, fiillere gelerek zarf-fiil oluşturabilir.

Öyle uzaklara dalıp gitmek çözüm değildir.

“-mez” eki, fiillere gelerek sıfat-fiil oluşturabilir.

Çare bulunmaz dertlerden Hz. Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.

Tİ
R

Tabloda bazı eklerin işlevleri verilmiştir.

Hangi ekin işlevi ile karşısındaki örnek uyuşmamaktadır?
C) –ip

D) –mez

Zarf-fiil: Fiillere getirilen “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır. Cümlede zarf görevinde kullanılır.

Mehmet dede

Ahmet

Ö

R

N

4.

B) –dik

EK

A) –mak

Mehmet dede, torunu Ahmet’e anı defterini okumaktadır.
Buna göre, Mehmet dedenin kurduğu cümlelerin hangisinde birden fazla zarf-fiil vardır?
A) Çocukluğumda bir gün yolda yürürken çok güzel bir manzara ile karşılaşmıştım. Ne manzarası olduğunu merak
ediyorsun değil mi?
B) Yol, doğal yeşilliklerle kaplı bir yoldu. Yol kenarındaki ağaçlara yaklaşınca ağaçların arkasında bir mavilik gördüm.
C) Ağaçların arasına doğru dikkat ederek yavaşça yürümeye başladım. Biraz yürüdüğümde önümde bir uçurum
belirdi.
D) Uçuruma gelince karşılaştığım manzara harikaydı. Yüksekçe bir tepe, karşımda masmavi deniz, denizi saran
yeşillikler ve ılık bir rüzgâr…

Türkçe Soru Bankası
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Fiilimsi

Zarf-fiiller cümleye farklı anlamlar katabilir.
I. Ellerim takılırken rüzgârların saçına

		Asıldı arabamız bir dağın yamacına.
II. Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,

III. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
		Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
IV. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
		Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.

Tİ
R

		Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

Buna göre, verilen dizelerin hangilerinde cümleye zaman anlamı katan bir zarf-fiil kullanılmıştır?
B) I, III

C) II, III

D) II, IV

EK

A) Yalnız II

6.

I.

II.

Ben yürürüm yana yana

Ne söylerler ne bir haber verirler

Aşk boyadı beni kana

R

N

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ö

III.
Sırat kıldan incedir
Kılıçtan keskincedir
Varıp onun üstüne
Evler yapasım gelir

IV.
Gözüm seni görmek için
Elim sana ermek için
Bu gün canım yolda kodum
Yarın seni bulmak için

Numaralanmış dizelerden hareketle, Yunus Emre’nin şiirleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. şiirde hem zarf-fiil hem adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır.
B) II. şiirde zarf-fiil kullanılmıştır.
C) IV. şiirde üç isim-fiil kullanılmıştır.
D) III. şiirde ikiden fazla fiilimsi vardır.

10
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7.

Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olur. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim,
sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlar.
Büyükannemin odasında öfkeli, kıpkırmızı yüzünden siniri bozuk olduğu anlaşılan bir oda hizmetçisi vardı. Sinirinden olsa gerek başını, gözünü oynatıp duruyor; sıkıntısını ve öfkesini yüzünde belli ediyordu. Bir an önce işini
bitirip odadan çıkmak isteyen bir hâli vardı.

Tİ
R

Verilen metindeki isim-fiillerin sayısı mavi, sıfat-fiillerin sayısı kırmızı, zarf-fiillerin sayısı sarı dairelerle
gösterilirse cümledeki fiilimsilerin dairelerle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)

R

N

EK

D)

Fiilimsiler, fiillere getirilen eklerle oluşturulur ve cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır.

Ö

8.

–

Ağaç dikmekten asla vazgeçme; geleceğin ağaçların ömründedir.

–

Elinle yaktığın ormanı gözyaşınla söndüremezsin.

Buna göre, öğrencilerin açtığı pankartta kaç tane fiilimsi vardır?
A) 1

B) 2

Türkçe Soru Bankası

C) 3

D) 4
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Fiilimsi

1.
İsim-fiil (1 p)

Sıfat-fiil (2 p)

Tİ
R

Zarf-fiil (3 p)

Kalıplaşmış isim-fiil (5 p)

Çekimli fiil (2 p)

		

Ahmet

EK

Ağaç kökünden yıkılır: Ağacı ayakta tutan, onu toprağa bağlayan uzvu kökleridir. Onun bütün dallarını kesebilirsiniz ancak onu yıkamazsınız. Yıkmak için elinize bir kazma alıp köklerini topraktan çıkarmak zorundasınız. Bir aile,
toplum ya da düzen de tıpkı ağaç gibidir. Onu da ayakta tutan bir kök vardır. Kimi dallarını yok edebilirsiniz ancak
yıkıp bozamazsınız; yıkmak için temelini sarsmak, ana noktalarını bozmak zorundasınız.
Hedefler ve hedeflerin puanları görselde belirtilmiştir. Ahmet, verilen metinde yukarıdaki hedefleri vurmuştur. Örneğin verilen metinde 5 sıfat-fiil (5x2) varsa 10 puan almıştır.
Ahmet, elindeki oklarla hedefleri vurmaya çalışacaktır.
Buna göre, Ahmet kaç puan toplamıştır?
A) 6

C) 32

D) 37

R

N

B) 16

Ö

2.

Yeryüzünde hiçbir armaya nasip olmayacak bir yaygınlığa ulaşan Osmanlı tuğrasının motifleri hemen her dönemde geliştirilmiş, bunlara yenileri eklenmiş ve bu
yenilikler de halk tarafından sevilip benimsenmiştir.

Metinde altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A)

İsim

İsim

Sıfat-fiil

Sıfat-fiil

Fiil

Zarf-fiil

B)

İsim-fiil

Zarf-fiil

Sıfat-fiil

Sıfat-fiil

Sıfat-fiil

İsim

C)

Sıfat-fiil

İsim

Zarf-fiil

İsim-fiil

Fiil

Zarf-fiil

D)

İsim

İsim

Fiil

Sıfat-fiil

Sıfat-fiil

Zarf-fiil

Türkçe Soru Bankası
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3.

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir.

Tİ
R

Burun; kıkırdak, yumuşak doku ve kemiklerden
meydana gelmiş koklama ve nefes alma organı. Yüzün ön kısmında iki gözün arasında başlayıp piramit şeklinde uzanır ve ağzın üzerinde
iki burun deliği ile son bulur. Burun delikleri,
birbirinden sapan kemiği ile ayrılır.

Dudak, ağız boşluğunun ön bölümünde dişleri örten ve dışarıya doğru az ya da çok kıvrılan üst ve alt kenarlardan her biridir. Ağzı
kapamaya ve yiyecekleri almaya, çeşitli hareketleriyle sesleri ayarlamaya yardım eder.

EK

Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç
tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En
dıştaki birinci tabakaya, “sert tabaka” ya da
“gözakı” denir; bu tabaka önde tümsekleşerek
saydam tabakayı oluşturur.

N

Kulağın her bir kısmı özel bir amaçla sesi algılamak için çalışmaktadır. Dış kulak ses dalgalarını toplayıp orta kulağa iletmekten; orta kulak,
aldığı ses dalgalarının enerjisini değiştirerek
sıkıştırılmış dalgalar şeklinde iç kulağa iletmekten sorumludur.

Buna göre, özellikleri verilen organların hangisinde diğerlerinden daha fazla fiilimsi kullanılmıştır?
B) Burun

C) Kulak

D) Dudak

Ö

R

A) Göz

4.

Türk güldürü ve mizah tarihinde önemli bir yere sahip olan Nasreddin Hoca’nın kim olduğu
son dönemlerde merak konusu oldu. Nasreddin Hoca’nın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, bu tarihî isim hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor.
I. Dört sıfat-fiil vardır.

II. Bir isim-fiil vardır.
III. Bir kalıplaşmış isim var.
IV. Zarf-fiil vardır.
Buna göre, metinle ilgili verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

Türkçe Soru Bankası

C) III

D) IV
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5.

Fiilimsi

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere “fiilimsi” denir.

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya

A) Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak
B) Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir
Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir
C) Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine
D) Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız

R

N

EK

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız

Tİ
R

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Zarf-fiiller:
-

Fiil kök veya gövdelerine getirilen belirli eklerle (-madan, -ınca, -ken, -ip vb.) türetilir.

-

Cümlede zarf görevinde kullanılır.

-

Cümleye durum veya zaman anlamı katar.

Ö

6.

Buna göre;

I. Öğretmenimizin yaptığı konuşmadan hepimiz çok etkilenmiştik.

II. Yol boyunca yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etmek hoşuna gitmişti.
III. Dün gece evdeyken garip bir sesle kendime geldim.
IV. Yağmurda ıslanınca hemen hasta olduğunu söyledi.
cümlelerinin hangilerinde zarf-fiil yoktur?
A) I, II
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B) I, III, IV

C) II, III

D) I, II, III

Türkçe Soru Bankası

TEST - 3

Fiilimsi
7.

İsim-fiil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı hâline gelmiş
sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Güneş emeğimizi kavurmasın diye yağmur yüklü dualar ettik. Hakk’a yükselen dualarda bulduk kendimizi.
B) Alacağın kararlarda yüreğine danışmadan hareket edersen beynin ile yüreğin arasında kaybolup gidersin.

Tİ
R

C) Dünkü olumsuz hâllerine anlayış gösterdiğimiz çocuklar bugün olumsuz bireyler olabilmektedir.

N

Fiilimsiler türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen, olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede
isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır.

(I) Bolu’nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti

R

8.

EK

D) Kitap okumayı bırakarak zihnindeki güzelliklere kıyma, derdi hep annem.

gölüdür. (II) Park alanında yükseklikleri 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. (III) Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. (IV) Abant, hem günü-

Ö

birlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla tercih edilen çok popüler bir tatil merkezidir.

Verilen metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil birlikte kullanılmıştır?
A) I

Türkçe Soru Bankası

B) II

C) III

D) IV
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2. ÜNİTE

Sözcükte Anlam

1.
1

2

Çin’in Wuhan kentinde tanımlanamayan virüs herkeste paniğe yol açtı.
Bulaştığı kişilerde akciğer rahatsızlıklarına yol açan ve şimdiden bütün şehre
yayılmış durumda olan virüs sebebiyle
çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dünya
Sağlık Örgütü ilerleyen sürede daha çok
vakanın görüleceğini kaydetti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi
olan ve çevre illeri de etkileyen 6.5 büyüklüğünde bir depremde resmî rakamlara
göre 39 vatandaşımızı kaybettik, diğer
yandan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla depremin
etkileri gün yüzüne çıkmaya başladı.
2020 DÜNYASINDA

6 milyondan fazla hektar alanın yandığı,
milyonlarca hayvanın yaşamını yitirdiği
Avustralya’daki yangınların ardından
bölge; sel felaketi, kum fırtınası ve ceviz
büyüklüğünde doluyla karşılaştı.
3

Tİ
R

NELER OLUYOR?

İran’da Ukrayna Havayollarına ait
Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından
kısa süre sonra düştü. 167 yolcu ve 9
mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan
olmadığı açıklandı.
4

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

EK

A) 1 numaralı metinde deyimden yararlanılmıştır.

B) 2 numaralı metinde özelden genele bir anlatım söz konusudur.
C) 3 numaralı metinde nicel anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
D) 4 numaralı metinde soyut anlamlı sözcük vardır.

2.

R

N

I

IV

Ö

III

II

Yukarıda verilen görseller anlam ilişkilerine göre incelendiğinde hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) I

16

B) II

C) III

D) IV
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3.

Okullar arası afiş yarışmasına katılacak olan Hasan’dan şu özelliklere sahip afişi seçmesi isteniyor.
•
•
•

Afişte, etraf kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır.
Afişte, kirli kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır.
Afişte, soyut anlamlı bir kelime kullanılmıştır.

Buna göre, Hasan’ın seçtiği afiş aşağıdakilerden hangisidir?
A)		

B) 		
Su tasarrufu
geleceğe
yapılan
en önemli
yatırımdır.

C)		

D)
Kitap,

Doğanın güzelliğine
bakmak,
zihni temizlemenin
ilk adımıdır.

cehaleti kökünden temizleyen

Tİ
R

Çevreni koru,
havanı temiz tut;
Ancak
böyle olur

yarından
umut.

muhteşem bir ilaçtır.

Sınav sisteminin değişmesine kafanızı fazla yormayın. Değişen sistemde değişmeyen tek şey bilginin değeri ve
çalışmak. Sizi başarıya ulaştıracak puanı aldıktan sonra tabiî ki netleşecek yeni sistemin ayrıntılarına eğitim kurumlarınızla beraber kafa yormanız gerekecek. Geçmişte yaptığınız hatalara kendinizi boğdurmayın. “İtibar sonadır.” Arkadaşlarınızdan istifade edin ama onlarla kendinizi bir görmeyin. Onların başarılı olduğu konular ve
eksiklikleri sizden farklıdır. Siz dönem dönem kendi eksikliklerinize odaklanın.

EK

4.

simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak

Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan.
Saygınlık.

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri.

N

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü.

Ö

R

Æ

Ø

➋

➌
Ø

➊
Æ

➍

Anahtar Sözcük

➊

➋

➌

➍

Numaralandırılmış kutularda yer alan harfler “Anahtar Sözcük” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur?
A) BARİ

B) TABİ

Türkçe Soru Bankası

C) BAKİ

D) SAKİ
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5.

Sözcükte Anlam

Fatih Sultan Mehmet Han:

Claud Pepper: Hayat bir

Bir şehirde en önemli üç şey:

bisiklete binmek gibidir.

kanalizasyon, hamam ve

Dengenizi korumak için

kütüphanelerdir. Kanalizas-

hareket etmeye devam

yon şehrin kirini, hamam

etmelisiniz. (2)

bedenin kirini, kütüphaneler

Tİ
R

de ruhun kirini temizler.(1)
Grange: Mutlu olmayı yarına

Mevlana: Mum olmak kolay

bırakmak, karşıya geçmek

değildir, ışık saçmak için

için nehrin durmasını

önce yanmak gerek. (4)

beklemeye benzer ve bilirsin,
o nehir asla durmaz.(3)

Gerçek anlam:

EK

Yukarıda numaralı yerlere altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerine göre aşağıdaki işaretler gelecektir.
Mecaz anlam:

Genel anlam:

		

Soyut anlam:

Buna göre, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A)

C)

D)

R

N

B)

6.

Mecaz anlam; bir kelimenin gerçek anlamının dışında, başka anlamlara gelecek biçimde kullanılmasıdır.

Ö

Bu tanıma göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde mecaz anlama örnek bir kullanım vardır?
A) Vara vara vardım ol kara taşa

18

C) Aşkın aldı benden beni

Hasret ettin beni kavim kardaşa

Bana seni gerek seni

Sebep ne gözden akan kanlı yaşa

Ben yanarım dün ü günü

Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

Bana seni gerek seni

B) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

D) Derinden derine ırmaklar ağlar

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Türkçe Soru Bankası
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Sözcükte Anlam
7.

Dil biliminde kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla özel bir yapı ve söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla mecaz anlam taşıyan sözlerden oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine “deyim” diyoruz. Dilimiz deyimler açısından oldukça zengindir. Dilimizde özellikle organ adlarıyla kurulan pek çok deyim vardır. Değişik anlamlar içeren
deyimlerden bazıları da “dil” sözcüğüyle kurulan deyimlerdir. Örneğin sürekli olarak bir kimsenin sitem, eleştiri
ve sataşmalarına uğramak için………(I)……….; sevinç, korku, heyecan vb. sebeplerle konuşamaz olmak için…;
(II)….. herkes tarafından konuşulur olmak için …(III)….; tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak için de …
(IV)…. deyimi kullanılır.
Bu parçadaki numaralı yerlere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
B)

Tİ
R

A)

I. dilinden kurtulamamak

II. dile vermek

II. dilini yutmak

III. dilden düşmez olmak

III. dillere destan olmak

IV. dilinde tüy bitmek

IV. dilinde tüy bitmek
C)

D)

I. dilinden düşmez olmak

I. dilinden kurtulamamak
II. dili sürçmek

II. dili sürçmek

III. dillere destan olmak

EK

III. diline pelesenk etmek

IV. dilinden anlamak

IV. dilinde tüy bitmek

Aşağıdaki kaleciden sadece eş sesli olan kelimelerin yazıldığı topları kurtarması istenmiştir.

Ö

R

N

8.

I. dilinden kurtulamamak

I.

II.

Yaş

yüz

saç

bin

III.

kirli

çay

pis
sınav

imtihan

IV.
kır
düş

kalem
el

çimen

gül

bağ

Buna göre, kaleci kaç numaralı topları kurtarmıştır?
A) I ve II

B) I ve III

Türkçe Soru Bankası

C) I ve IV

D) I, II ve III
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Sözcükte Anlam

1.
Ders: Türkçe
Konu: Sözcükte Anlam
Kelimeler

Tİ
R

Koku, Temiz, Parmak, Sivri

Aysel Öğretmen, sözcükte anlam konusunda tahtaya yazdığı kelimelerin gerçek ve mecaz anlama gelecek şekilde
kullanılmasını istemiştir.
Zeynep: Arkadaşlarının gizli gizli yaptığı bu işte burnuma kötü kokular geliyordu.

Uzun çalışmadan sonra ev temizliğini bitirmiş, odalar mis gibi kokmaya başlamıştı.
Yusuf:

Sivri dili yüzünden herkesten özür dilemek zorunda kalmıştı.

Kazığı toprağa sokmak için kazığın ucunu iyice sivri hâle getirdi.

EK

Mahmut: Yaptıkları bu işte onun da bir parmağı olduğunu çok iyi biliyordu.
Öğretmen arka sıralarda parmak kaldıran birine söz verdi.
Hasan:

Temiz kalpli olmanın faydasını çok sevilmekle görebiliyordu.

Temiz bir iş çıkardıkları için müdür tarafından takdir edildiler.
Buna göre, hangi öğrenci verdiği örnekte yanlışlık yapmıştır?
B) Hasan

C) Yusuf

N

A) Zeynep

Ö

R

2.

D) Mahmut

DİL

AKIL
ÖNDER

AK

Yukarıdaki şekilde verilen sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)

B)

C)

LİSAN

US

US
LİDER

20

D)
LİSAN

LİDER
KARA

LİSAN

LEHÇE

US
BEYAZ

LİDER

US
BEYAZ

ŞEF

KIRMIZI
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3.

Tİ
R

Kalın sopalı şifre: Bu yöntem, alfabedeki harfleri kaydırmaya dayalı bir şifre yöntemidir. “Sezar şifresi” olarak bilinir. Her harf yerine, alfabede o harften sonra gelen üçüncü harf kullanılır. Bu, bazen değişiklik gösterebilir. Misal olarak Latin alfabesi kullanılıyorsa
A yerine Ç, B yerine D kullanılacak demektir.

Bu yöntemi kullanarak kendisine verilen şifreyi çözmek isteyen Ahmet’in “TÜRKÇE” yazmak için hangi
harfleri kullanması gerekmektedir?
A)

4.

Z

T

N

F

Ğ

Y

A

Ö

G

H

Ğ

B)

D)

Ü

Y

O

G

Ğ

İ

V

Z

N

F

Ğ

H

EK

C)

V

Aşağıda “yanmak” sözcüğünün anlamlarına ve bu anlamlara uygun örneklere yer verilmiştir.
Vücut veya nesnelerin ısısı artmak

Birleşiminde karbon bulunan maddeler, ısı ve ışık yayarak kül durumuna geçip yok olmak
Bütünü veya bir bölümü ateş veya sıcaklığın etkisi ile bozulmak, kömür durumuna geçmek

N

Çocuk oyunlarında oyun dışı kalmak

Soğuktan hastalanan çocuğun yüzü alev alev yanıyordu.

R

Bu oyunda da işi takip etmemiş ve ilk yanan o olmuştu.

Sobaya attığı patatesleri unutunca patateslerin hepsi yandı.

Ö

Yanan ormanların yerine binalar dikmesek ne de güzel olur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “yanmak” sözcüğünün anlam ve örnekleri doğru eşleştirilmiştir?
A)

B)

Türkçe Soru Bankası

C)

D)
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Türkçe öğretmeni tahtaya aşağıdaki cümleleri yazıp bazı sözcüklerin altını çizmiştir.

•

Okul bu sene daha kalabalık bir şekilde eğitim-öğretime başladı.

•

Çamurlu yoldan bata çıka ilerliyor, bir an önce eve varmak için can
atıyordu.

•

Kıvrımlı yollardan aheste aheste ilerleyip şırıl şırıl akan suyun yanında
biraz dinlendi.

•

Elinde sınavı kazanacak müthiş bir koz bulunduruyordu.

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

Altı çizili sözcükler için öğrenciler tarafından şu yorumlar yapılmıştır:
I. Okul sözcüğünün eş anlamlısı mekteptir.

II. Bata çıka, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan bir ikilemedir.

III. “Şırıl şırıl”, doğadaki seslerin taklidi olan yansıma bir sözcüktür.

EK

IV. “El” sözcüğü eş anlamda kullanılabilecek bir sözcüktür.
Buna göre, yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I, II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

BİLGİ: Bireyin temel kavramları, ilkeleri, olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere
söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar.

N

6.

B) II, III ve IV

Örnek: Öğrencinin şiiri ezbere okuması

R

KAVRAMA: Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması,
yorumlanması, bir durumdan başka bir duruma çevirme, geleceğe yönelik kestirimde (öteleme) bulunma, bilgiyi kendi
cümleleriyle ifade etmek gibi süreçleri kapsar.
Örnek: Öğrencinin şiiri kendince açıklaması

Ö

UYGULAMA: Öğrencinin kavrama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak yeni problemleri çözüme ulaştırması,
bilgileri işlemlere uygulaması, hesaplaması, yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur.
Örnek: Öğrencinin şiir yazması
ANALİZ: Parçalara ayırma, parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bu aşamada tümdengelim önemlidir.
Örnek: Öğrencinin şiiri konularına göre ayırt etmesi.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sözcükte anlam konusunu işleyen birinin analiz aşamasında kullanacağı örneklerden biridir?
A) Deyimlerin anlamlarıyla birlikte ezbere okunması
B) Gerçek anlam ile mecaz anlamın farkının belirtilmesi
C) Terim anlamlı sözcüklerin kendine özgü yöntemle anlatılması
D) Eş anlamlı sözcüklere örnek verilmesi

22
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7 ve 8. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

R

7.

N

EK

Tİ
R

Bir zamanlar ormanların birinde bir kara karga yaşarmış. Nedense hâlinden hiç mi hiç memnun değilmiş. Hele bir
gün tilkinin güzel sözlerine kanıp ağzındaki peyniri ona kaptırdığından bu yana iyice dertliymiş. “Tüylerim kapkara.
Onları düzeltmem olanaksız. Sesim desen, evlere şenlik, kötü mü kötü. Akıldan yana da şanssızım. Çoluk çocuk
bile, ‘Karga karga gak dedi, çık şu dala bak dedi, çıktım baktım o dala, şu karga ne budala!” diye alay ediyor benimle.” diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Dedikçe de dertleniyormuş. Bu yüzden de kendini geliştireceğine
hep başkalarını taklit etmeye çalışıyormuş. Ama kekliği görünce, bütün bu olanları unutup gitmiş. “Tamam buldum.
Keklik gibi seke seke yürümeye çalışacağım. Bu işi becerirsem kim bilir bizimkiler ne şaşırır, bana nasıl saygı duyarlar. Karga tarihi altın harflerle yazar benim adımı. Karga soyundan ilk sekerek yürüyen karga olma şerefi bana
ait olacak.” diye yeniden düşler kurmaya başlamış. Artık bütün işini gücünü bırakıp her an kekliği izliyormuş kara
karga. Bir ara keklik de fark etmiş bunu. Hele onun garip garip hareketler yaptığını görünce basmış kahkahayı.
“Bu karga gerçekten budala. Aklınca benim gibi yürümeye çalışıyor. Bir şey değil, bir süre sonra kendi yürüyüşünü
şaşıracak. Bu bacaklarla benim gibi yürümeye çabalarsa devamlı yere düşer.” demesine kalmadan karga ‘pat’
düşmüş yere. Aklına Karga Tarihi’ne geçmek gelince hemen doğrulmuş yerinden bir daha denemiş keklik gibi
sekmeyi. Tabii yine ‘pat’ diye yere düşmüş. Zavallı taklitçi karganın bütün gün düşmeden her yanı sızım sızım
ağrıyormuş. Ertesi gün de daha ertesi gün de durum hep aynı olmuş. Ama karga eskiye oranla daha az yere düşüyormuş. Hâli o kadar gülünçmüş ki sormayın. Tıpkı ipte yürümeye çalışan acemi cambazlara benziyormuş. Üstelik
bacaklarının, kanatlarının ağrısı da caba. Kara karga, neredeyse vazgeçecekmiş keklik gibi yürümekten. “Yoo, bu
kadar acıya dayanamayacağım. Kanadımı kaldıracak hâlim kalmadı. Şimdi bir kedi çıksa, saldırsa uçamayacak
kadar yorgunum. Keklik gibi yürüyeceğim diye canımdan olmayayım.” demiş. Eskisi gibi yürümek istemiş, ama
boşuna. ‘Pat’ diye yere düşmüş. İşte o zaman korkudan neredeyse küçük dilini yutuverecekmiş. “Aman tanrım
ben kendi yürüyüşümü unutmuşum. Başkası gibi olayım derken kendimi kaybetmişim. Şimdi ben ne yapacağım!”
diye öylesine bir çığlık atmış ki arkadaşları koşup gelmiş. İyi ki de gelmişler. Çünkü tam o sırada karganın yere
düştüğünü gören kedi, “İşte yaralı bir karga” deyip saldırıya geçiyormuş. Öteki kargalar da bunu gördüklerinden,
arkadaşlarını kanatlarından tuttukları gibi havalandırmışlar. Kara karga, son anda hayatının kurtulduğunu görünce
daha çok ağlamaya başlamış. “Şimdi benim hâlim ne olacak? Kendi yürüyüşümü unuttum. Bu gidişle ölümüm bile
yakın. Her an siz beni kurtaracak değilsiniz ya!” diye öylesine sızlanmış ki arkadaşları, “Üzülme biz seni korur ve
iyileştiririz.” demek zorunda kalmışlar. Sözlerinde de durmuşlar. Bir süre sonra kara karga, karga gibi yürümeye
başlamış yeniden. Bir daha da hiç mi hiç başkalarına özenmemiş. Bir daha kimseyi taklit etmeyeceğine, karga gibi
olacağına söz vermiş.

A) Yansıma sözcüğe yer verilmiştir.

B) Soyut anlamlı birden fazla sözcüğe yer verilmiştir.

C) Birden fazla deyim kullanılmıştır.

Ö

D) Terim anlamlı birden fazla sözcük vardır.

8.

Altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Kendine sorulan soruları istemeye istemeye cevapladı.
B) Sınıfın sürekli kendini konuşmasından korkuyordu.
C) Kadıncağız beni o hâlde görünce donakaldı.
D) Aklına gelen diline gelmiyor, bir türlü konuşamıyordu.
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TEST - 3
Aşağıda Osmanlı Devleti’nin önemli padişahlarının sözlerine yer verilmiştir.

II. Mehmet Han

Yavuz Sultan Selim Han

Ey Kostantiniye, ya sen
beni alırsın ya da ben
seni alırım.

Devletleri yıkan tüm
hatanın altında, nice
gururun gafleti yatar.

II. Mehmet Han

II. Abdülhamit Han

Tİ
R

1.

Sözcükte Anlam

Cevizin kabuğunu kırıp
özüne inmeyen, cevizin
hepsini kabuk zanneder.

Yapmak istediğimi
sakalımın bir teli bile
bilseydi, sakalımın o telini
hemen koparır ve
yakardım.

Buna göre, altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Ben” sözcüğü eş seslidir.

EK

B) “Gurur” kelimesi soyut anlamda kullanılmıştır.

C) “Yakmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

Ahmet telefonunda, okuyacağı kitaplar için klasörler açmıştır. Bu klasörlere
aşağıdaki isimleri vermiştir.
•

İsminde soyut sözcük bulunan kitapları 1. sıraya		

•

İsminde terim anlam bulunan kitapları 2. sıraya

•

İsminde nitel anlam bulunan kitapları 3. sıraya

•

İsminde zıt anlam bulunan kitapları 4. sıraya dizmiştir.

R

2.

N

D) “Ceviz” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır.

Ö

Buna göre Ahmet soru işareti (?) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi
kitapları koymuştur?

?
1

2

A) Yüzyıllık Yalnızlık - Sürgün Gezegeni - Altıncı Koğuş - Suç ve Ceza
B) Kırmızı Pazartesi - Kara Örümcek - Dar Koridor - Babalar ve Oğullar

zluk

Huzursu

Mutluluk

netik
Tıbbi Ge

emi
Beyaz G

a
Haritad
ak
Kaybolm

?

rin
Esir Şeh
İnsanları

?

3

C) Körlük - Güneş Sistemi - Büyük İskender - Hızlı ve Yavaş Düşünme

D) Hayalet Kalp - Kâğıt Ev - Yorgun Savaşçı - Mai ve Siyah
?

Savaş

ş

ve Barı

ler ve
Melek lar
n
Şeyta

4
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Sözcükte Anlam

Öğretmen; ikilemeleri anlatırken şu etkinliğe yer vermiş ve öğrencilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y”
koyarak etkinliği tamamlamalarını istemiştir.
Pırıl pırıl parlayan bu yaz gününde ailesini de yanına
alarak güzel bir piknik yapmanın planını yapıyordu.

?

Yansıma sözcüklerle

Yaptığı hatanın farkında olan öğrenci öğretmenden özür
dileyerek ağır adımlarla yerine geçip sessiz sessiz ağladı.

?

Aynı sözcüğün tekrarıyla

Tİ
R

3.

?

Biri anlamlı biri anlamsız
sözcüklerle

Çocuğun mırın kırın etmesi anneyi kızdırmış, istediği
hiçbir şeyi almadan eve gelmişti.

?

Her ikisi de anlamsız
sözcüklerle

Bu yaz kılık kıyafet almayı kafasına koymuş, eski
elbiseleri bir çuvala koyarak tavan arasına çıkarmıştı.

?

Yakın anlamlı sözcüklerle

EK

O kadar alışmışlardı ki abur cubur yemeden sofradan
kalkmazlar, doğru beslenmeyi göz ardı ederlerdi.

Buna göre, ikilemelerin oluşum biçimleri ile ilgili etkinliği doğru çözümleyen öğrencinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) D-Y-D-D-Y

4.

B) Y-D-Y-D-D

C) D-D-Y-Y-D

D) Y-D-Y-D-Y

Deyimlerle ilgili “Bul Bakalım’’ yarışması oynayan Fatih, anlamı verilen deyimlerin ne olduğunu doğru bir şekilde
yazmıştır.
2

N

1

Bir şeyleri sürekli söylemekten
bıkmak, bir fikri kabul ettirmek için
defalarca söylemek

Cevap verememek,
susup kalmak

R

BUL BAKALIM

Ö

Bir işi başarıncaya kadar çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak
3

Aşırı derecede sevinmek
4

Buna göre, Fatih’in yazdığı deyimler aşağıdakilerden hangisidir?
A)

C)

1

Dut yemiş bülbüle dönmek

2

1

Sus pus olmak

Dilinde tüy bitmek

2

Dil dökmek

3

Akla karayı seçmek

3

Baltayı taşa vurmak

4

Etekleri zil çalmak

4

Etekleri tutuşmak

1

Bam teline basmak

1

Ağzını bıçak açmamak

2

Ceremesini çekmek

2

Eteğindeki taşı dökmek

3

Su üstüne çıkmak

3

Kulağına kar suyu kaçmak

4

Ağzı kulaklarına varmak

4

Ağzına bir parmak bal çalmak
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TEST - 3

Kelimeler, tek başına anlamlı olabildikleri gibi cümle ya da söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar kazanabilir. Aralarında anlamdaşlık, sesteşlik, zıtlık, nitelik, nicelik gibi ilişkiler bulunur.
1
METOT

5

2

3

4

SIK

ZENGİN

DAL

6 CİHET

YOL

İŞ

7 UĞRAŞ

FAKİR

10

11

8

9

YÖN

SINIF

Tİ
R

5.

Sözcükte Anlam

SEYREK

YÖNTEM

12

13

Buna göre, yukarıda verilen kelimeler anlam bakımından eşleştirildiğinde kaç numaralı sözcük dışarıda
kalır?
C) 13

D) 5

Atasözü; uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt verici kalıplaşmış sözlerdir. Genellikle mecaz
anlam taşıyan atasözlerinde az da olsa gerçek anlamlı olanlara da rastlanır.

N

6.

B) 9

EK

A) 6

Aşağıdaki yapbozda verilen atasözlerinden gerçek anlamlı olan bulunmak istenmektedir.

R

Minareyi çalan
kılıfını hazırlar.

Ö

Adamın iyisi
iş başında belli
olur.

Tatlı dil yılanı
deliğinden çıkarır.

Üzüm üzüme
baka baka kararır.

Buna göre, gerçek anlamlı atasözü çıkarıldıktan sonra yapbozun son şekli aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

26

B)

C)

D)
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Sözcükte Anlam
7.

Zeynep aşağıda verilen konularla ilgili atasözü yazacaktır.
•

Çalışkanlık

•

Örnek almak

•

Aç gözlülük

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde Zeynep’in yazdığı atasözleri sırasıyla verilmiştir?
A)

Damlaya damlaya göl olur.

B)

Aç doymam, tok acıkmam sanır.

C)

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Kurunun yanında yaş da yanar.

D)

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna
az.
Körle yatan şaşı kalkar.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

Nicel anlam ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirlenebilen sözcükleri ifade
eder. Geniş oda, uzun yol gibi.

N

8.

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

EK

Kedi yetişemediği ciğere pis dermiş.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

Tİ
R

Baş nereye giderse ayak da oraya gider.

İşleyen demir pas tutmaz.

Nitel anlam ise ölçülemeyen, sayılamayan, miktarı tespit edilemeyen sözcükleri ifade eder. Güzel hareket, mutlu
oyuncak gibi.

R

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde her iki anlam özelliğine de yer verilmiş sözcükler bulunmaktadır?
A) Tarihin hemen her döneminde çörek otuyla ilgili sözlere rastlamak mümkündür. Çörek otuyla tanışanlar onu
destekleyici tedavi aracı olarak bilmişlerdir. Tarihte özellikle Orta Doğu’da yaygın olarak kullanılırken bugün
tüm dünyanın ilgi gösterdiği şifa kaynağı durumuna gelmiştir.

Ö

B) Yurdumuzda 12 çeşit çörek otu vardır. Kurutulan tohumları baharat olarak, suda kaynatılarak veya yağı çıkarılarak kullanılır. 100 g çörek otu öğütülür, 100-150 g pekmez ve 200 g tahin ile karıştırılır. Sabahları bir tatlı kaşığı yenir. Çörek otu bekletilmeden taze bir şekilde tüketilir. Güzel kokulu olduğundan baharat olarak kullanımı
yaygındır. Çörek otunun tohumlarından elde edilen çörek otu yağı saç dökülmesi ve kepeğe karşı etkilidir.

C) Çörek otu yağı alırken yaygın imal ediliş şekline dikkat etmelisiniz. Çörek otu yağı farklı şekillerde elde edilmektedir. Hem soğuk pres yoluyla hem de sıcak pres yoluyla. Sıcak pres yolunda daha fazla çörek otu yağı elde
edilir ve bu soğuk presten daha avantajlıdır. Fakat bu sırada çörek otu yağı ısıya dayanamaz ve özelliklerini
yitirir. Bundan dolayı biz sıcak pres yöntemiyle elde edilmiş çörek otu yağını tavsiye etmiyoruz. Tercihiniz soğuk
pres yoluyla elde edilmiş çörek otu yağı olmalıdır.
D) Açık mavi renkli çiçeklerinin içerisine bulunan, siyah ve oval olan çörek otu destekleyici tedavide kullanılır.
Övülmesinde ve tavsiye edilmesindeki sebep sağlıklı yaşam için vücudun direncini arttırmasıdır. Susam tohumuna benzeyen çörek otu protein, karbonhidratlar ve bitkisel yağlardan oluşmaktadır.
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