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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY

ÖN SÖZ
Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Elinizdeki bu kitap MEB’in yayınladığı son müfredata uygun olarak sınavlarda ve okulda
başarılı olmanız için büyük bir hassasiyet ve özenle hazırlandı. Başarıya ant içmiş ve hedefi büyük olan sizlerin baş ucu kitabıdır elinizdeki Yeni Nesil Türkçe Soru Bankası.
Bu Kitabı Farklı Yapan Nedir?
 Bilgi kalabalığında kaybolmadan, hedefinize sizi ulaştıracak bilinmesi zaruri çok önemli bilgilerin yer aldığı Pratik Konu Özeti
 Konuların renkli dünyasında sizi keyifli bir yolculuğa çıkaran, gidilmesi gereken yerleri atlamadan gezdiren ve bu şekilde size gerçek sınav heyecanı yaşatan Sınav Tadında
Ünite Denemeleri
 Kazanımları eksiksiz bir şekilde ele alan, her konuda güzellikleri bir buket şeklinde size sunan ve konuyu kolayca kavratan Kolaydan Zora Konu Testleri
 Müfredattaki bütün kazanımları derinlemesine sorgulayan, sizi sınavlara ve yazılılara
en iyi şekilde hazırlayarak “tam ölçme” yapan Branş Denemeleri
 Yeni sınav sistemine uygun, özgün Yeni Tarz Sorular
 Muhakeme ve mantık yeteneğini geliştiren, analitik düşünebilme ve sorunlara akılcı
çözümler getirme becerinizi artıran Sözel Mantık Soruları
 Yapılan bütün merkezi sınavlarda sizi başarıya götürecek size ufuk açacak, yeni ve özel
soru tarzlarıyla Beceri Temelli Sorular
 Başarıyı yaşayıp zevkine varabilmeniz amacıyla, sizin ihtiyaç duyacağınız her şeyi biz
düşünüp tüm engelleri ortadan kaldırdık. Size ise bu kitabı güzelce çözerek bilginin engin ve rengin dünyasına kapak açıp keyifle yükselmek ve ilerlemek düşüyor.
Bayrağınızın daima başarı burçlarında dalgalanması dileklerimizle...
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1. ÜNİTE

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Bir sözcüğün, söylendiği anda akla gelen ilk anlamına gerçek anlam
denir.
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1.

3. Bir sözcük farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabilir. Örneğin, “Kazandığımız zaferi kanımızla ödedik.” cümlesinde "öde-"
sözcüğü “bir şeye özveri ve zahmetle kavuşmak” anlamında kullanılmıştır.

Örneğin,

 Elinden düşürünce bardağı kırdı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “batmak”
sözcüğü “dünyanın dönüşü dolayısıyla ufkun altına inmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Eline diken batsa bizden bilir.
B) Çamurla oynayan çocuğun üstü başı
batmıştı.

(Vurarak veya ezerek parçalamak)

Mecaz Anlam
Bir sözcüğün gerçek anlamından
tamamen uzaklaşarak kazandığı
yeni anlama mecaz anlam denir.

 Sözleriyle herkesin kalbini kırdı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz
anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?

C) Dünyanın en büyük gemisi, okyanus ortasında battı.
D) Güneş battı, koyunlar yayladan döndü.

A) Lisede okurken sınıfın yine en sıska öğrencisiydi.
B) Küçük çocuk şehrin lunaparkında dolaşırken satıcının elindeki balonları seyrediyordu.
C) Konuşma, dinleyicileri bir hayli sarsmıştı.
D) Anonsun uyarısı ile ineceğim durağa geldiğimi anladım.

(gücendirmek, incitmek)

Terim Anlam
Herhangi bir bilim, sanat, spor…
vs. dalına ait özel kavramları karşılayan sözcüklere terim denir.

 Son sayıyı da güzel bir smaç ile
aldık.

2. Uzmanlık isteyen ve özel uğraş alanlarındaki özel kavramları ifade etmeye yarayan,
sınırlı anlamlara sahip sözcük ya da sözcük  
öbeğine terim denir.
Örnek: Dikdörtgenin iç açıları toplamı 360
derecedir.
Bu cümlede “dikdörtgen, açı” sözcükleri matematik terimidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

4.
Anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.
Örnek: mekan : yer

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüğün eş anlamlısı yoktur?

A) Her şeyi kökten silip atamayız.
(Basketbolda yukarıdan aşağıya
topu sertçe yere vurmak) (spor)
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B) Kökünü tanımayan, geleceğini iyi bilemez.

A) Kara haber tez duyulur.

C) Bazı hesaplamalarda köklü ifadeler çok
önemlidir.

B) Ev alma, komşu al.

D) Deprem, evi kökünden salladı.

D) Ne karanlıkta yat ne kara düş gör.

C) Arı, bal alacak çiçeği bilir.

5. Kendi başına bir anlamı olmayan kelimeler 7. Sözlükte kelimeler alfabetik sıraya göre dizivardır. Bunlar cümleleri ya da cümlelerde
eş görevli söz veya söz gruplarını birbirine
bağlar. Bu kelimeler cümlenin anlamına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.
“Nezaket, parayla alınamaz ............. her şeyi satın alır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
uygun değildir?
A)
C)

ancak
çünkü

B)
D)

lakin

lirler. Örneğin, ”masa” ve “mavi” sözcükleri
ele alınırsa bu sözcüklerin ilk iki harfi aynı
olduğundan üçüncü harfe bakılır. Alfabede
“s” harfi “v” harfinden önce geldiği için sözlükte “masa” sözcüğü “mavi” sözcüğünden
önce gelir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte
en başta yer alır?
A)
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Eş Anlam (Anlamdaşlık)
Yazılışları ve okunuşları farklı,
anlamları aynı olan sözcüklere
eş anlamlı sözcükler denir.

 öğüt: nasihat
 cümle: tümce
 eser: yapıt
 kara: siyah
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D)
sal

tıknaz

mektep

 Bir sözcüğün eş anlamlısı cümledeki anlamına göre değişir.

 Dost kara günde belli olur.
(kötü)

Zıt (Karşıt) Anlam
Anlamca birbirinin karşıtı olan
sözcüklerdir.

6.

Sözcükler arasında ses, anlam, kullanılış
amacı,… vs. gibi yönlerden farklı ilişkiler
8.
kurulabilir.
Örneğin, “kağıt-ağaç” sözcükleri arasında
"ham madde-ürün ilişkisi" söz konusudur.

Anlamca daha geniş olan sözcükler genel,
dar olan sözcükler özel anlamlıdır. Örneğin,
“balık” sözcüğü genel anlamlı iken “hamsi”
sözcüğü buna göre özel anlamlıdır.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en geneldir?

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A)
B)
C)
D)

Muz

Meyve

Futbol

Spor

Küpe

Takı

At

Tay

A)

dışarı

içeri

 Bir sözcüğün olumsuzu, onun zıddı
değildir.

B)
Yapıt



Köprü

 gelmek  -  gelmemek
        olumlu        olumsuz

C)

D)
Han

Çeşme

 gelmek

gitmek  zıt
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2.

1.
Bir sözcük, içinde kullanıldığı cümleye göre değişik
anlamlar ifade edebilmektedir. Örneğin, "bilmek"
sözcüğü "İkimiz de iyi yüzme biliyorduk." cümlesinde "bir işi yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek"
anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görmek” sözcüğü “bir şeye erişmek” anlamında kullanılmıştır?

Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasına mecaz anlam denir. Örneğin, "Bu çürük iddiayı kanıtlayamazsın." cümlesinde
"çürük" sözcüğü "sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan" anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur?

A) Cebi para gördükten sonra artık eski halinden eser kalmadı.
A) Hep intikam almayı planlayan bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.

B) Plajı gören bir ağacın altına yüzükoyun yattım.
C) Bir ümit beslemek değil, onu bir daha görmek bile doğru değildi.

B) Utanmamak kadar utanç verici bir şey yoktur.
C) Kötülük kapısı aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır.

D) Madem ikramiye kazandın, bizi de gör.

D) Sabır acıdır ama tatlı meyvesi vardır.

3. Türkçede bir sözcük anlam genişlemesi yoluyla farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabilir. Bu duruma sözcüğün çok anlamlılığı denir. Örnek:
Yün kazağım çekmiş.
Daralıp kısalmak

Arabayı kapının önüne çektim.

Yıllardır huysuzluğunu çekiyorum.

Çekmek

Dayanmak, katlanmak

Bir yere park etmek

Bu sünger çok su çekiyor.
Bir şeyi içine almak

 Top dışarı kaçınca çocuklardan en büyüğü de peşinden koştu.
 Köpeği gören kız, eve doğru kaçmaya başladı.
 Haydi kaçalım buradan, iş üstümüze kalacak!
 Polisi gören hırsızlar kaçıp gözden kayboldu.

Yukarıdaki cümlelerde “kaçmak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
12

B) 2

C) 3

D) 4
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4.
Temel anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Gerçek anlam, sözlükte ilk sırada yer alır; sözcüğün herkesçe bilinen en yaygın anlamıdır. Bir
sözcüğün birden çok gerçek anlamı olabilir. Örnek:

Kanadı kırılmış bir serçe
bahçenin orta yerinde
duruyordu.

Bu cümlede "kanat" sözcüğü
"kuşlarda ve böceklerde uçmaya yarayan organ" anlamıyla
gerçek anlamda kullanılmıştır.

 Bir zamanlar insanoğlu yakıtını ağaçlardan elde etti.
 Çalışmanın kölesi olmadan bilgi ve ilerlemenin efendisi olunamaz.
 Sevdiğimiz kimseleri görmek bize mutluluk verir.
 Hayat yolunda insan her an hastalık ve musibet oklarına hedeftir.
Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden kaç tanesi temel anlamıyla kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6. Yazılışları  aynı olduğu halde anlamları birbirinden tamamen
farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.

5. Eş anlamlı sözcükler; yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Örneğin, "dize" ile "mısra" sözcükleri eş anlamlıdır. Şiirdeki her bir satıra dize ya da mısra denmektedir.
Aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında eş anlamlılık ilişkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

Örnek:
Yeni kitaplarını rafa diz.
Diz

(Belli bir yönde sıralamak)

Maçta dizi sakatlanmış.
(Vücutta kaval, baldır ve uyluk
kemiğinin birleştiği yer)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir?
zinde

dinç

nehir

deniz

küs

dargın

hasım

düşman

A) Sırrını açıklayan kimselerden uzak dur.
B) Az anlamak ters anlamaktan iyidir.
C) İyiyi isteyen önce kendi iyi olsun.
D) İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka
nesi var?
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Anlamca geniş olan sözcükler genel, anlamca dar olan
sözcükler özel anlamlıdır. Örneğin, "çiçek" sözcüğü genel anlamlı iken "gül" sözcüğü özel anlamlıdır.
 İçecekler

 Vişne suyu

∆ Gıda maddeleri

 Meyve suları

Yukarıda verilenlerin özelden genele doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ∆     

B)      ∆

C)       ∆

D)    ∆ 

2.
Söz gruplarının cümleye kattığı anlamlar vardır.
Örneğin, "Bu boş ve küçük otel odasında eşyanın
tıklım tıklım bir hâli vardı." cümlesinde "tıklım tıklım" söz grubu "hiç boş kalmayacak biçimde (doldurulmuş)" anlamındadır.

İsterseniz beni kesin, öldürün fakat aşkımı inkar edemem.
Yukarıdaki söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) saklamak, gizlemek
B) kabul etmek, uygun bulmak
C) terk etmek, gitmek
D) hoşlanmak, sevmek

3.

Yazılışları aynı, anlamları farklı olan
kelimelere sesteş kelimeler denir.
Örnek: "Gül" sözcüğü,

Anlam olarak birbirinin karşıtı olan
kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Örnek:

Uzun

Kısa

Fakirin (1) anası her sabah sessiz
Ağlar (2) çocuğunun aç (3) çıplak durduğuna
Elleri (4) koynunda (5) kalır çaresiz
Bin (6) pişman doğduğuna (7), doğurduğuna
Bu şiirde altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 7 numaralı sözcüklerin zıt anlamlısı vardır.
B) 2 numaralı sözcüğün karşıt anlamlısı “ağlamaz”dır.
C) 3 ve 5 numaralı sözcüklerin sesteşi vardır.
D) 4 ve 6 numaralı sözcüklerin sesteşi vardır.
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4.

Gerçek anlam, kelimenin akla gelen ilk
anlamıdır. Buna temel anlam da denir.
Kelimelerin sözlükteki ilk anlamları gerçek anlamı verir. Örnek:

Cebinden şık bir kalem çıkardı.
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Mecaz anlam, bir kelimenin gerçek
anlamından uzaklaşarak yeni anlam
kazanmasıdır. Örnek:

Bu cümlede "çıkarmak" sözcüğü "birinin
veya bir şeyin çıkmasını sağlamak" anlamında gerçek anlamlıdır.

Bu cümlede "çıkarmak" sözcüğü "bir
davranış yüklemek"
anlamında mecazdır.

Yine beni suçlu çıkardı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek ve mecaz yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Para yağmuru altında çok şeyler delinir.

B)  Geçirilen en kötü tecrübeler, en faydalı olanlardır.

C) Sanat, özgürlük tarafından emzirilince büyür.

D)  Tamamıyla doğru olsa da sert söz insanı yaralar.

5.
Uzmanlık isteyen ve özel uğraş alanlarındaki özel
kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara
sahip sözcük ya da sözcük öbeğine terim denir. Örneğin, "Defans oyuncusu topu taca attı." cümlesinde "taç" sözcüğü bir spor terimidir.

6. Eş sesli kelimeler; yazılışları aynı, anlamları farklı olan ke Türkçede ekler kökten sonra gelir.

limelerdir. Örnek: "alay" sözcüğü,

 Bir sayının sıfırıncı kuvveti, her zaman birdir.

• Düğün alayı geliyor.

∆ Kaliteli ürün yetiştirdiğimiz çok verimli ovalarımız vardır.

(Herhangi bir gösteride yer alan topluluk)

 Üslü ifadeler çeşitli hesaplamalarda kullanılır.

• Arkadaşları, onunla alay ediyordu.
                  (Eğlenme, alay etmek)

 Sıfatları kullanarak isimlerin özelliklerini belirtiriz.
Yukarıda sembollerle gösterilmiş cümlelerde yer alan terimler, ait oldukları bilim dallarına göre ikişerli gruplandırılsa aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
A) ∆

B) 

C) 

D) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A)
C)

söz
sal

B)
D)

arı
satır
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1. Bir sözcüğün, söylendiği anda akla gelen ilk anlamına gerçek

2. Bilim, sanat, spor ve meslek dallarında kullanılan, özel an-

anlam denir. Örneğin, "köprü" denince akla "herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımını
sağlayan yapı" akla gelir. Sözcük bu anlamıyla cümlede kullanılırsa gerçek anlamda kullanılmış olur. "Nehrin üzerine büyük
bir köprü yapmışlar." cümlesinde bu şekilde kullanılmıştır.

lam kazanmış sözcüklere terim denir. Örneğin, "Maçta steps
yaptığı için faul aldı." cümlesinde "steps" ve "faul" sözcükleri terimdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ünlü güreşçi rakibini bir dakika içinde tuş etti.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?

B) Sosyetede bir kişinin etrafına toplanmak, öteki misafirleri açıkta bırakmak ayıptır.

A) Uçağa yetişemeyince biletimiz yandı.

C) Ağzına köprü yaptıktan sonra yemeğini rahat yemeye
başladı.

B) Adam çok konuştu ama boş konuştu.
C) Fikirlerin çarpışmasından gerçek ortaya çıkar.

D) Bir yerin matematiksel konumunu paralel ve meridyenler belirler.

D) Berrak bir yaz gününde birdenbire patlayan bir yağmur
fırtınası…

3.

Dilimizde bir sözcük, farklı cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabilir. Yani bir sözcük, içinde kullanıldığı cümleye göre
farklı anlamlar kazanabilir.

Örnek:
Solmak

Sözle
sataşmak

Yine bize laf atıyorlar.

İlişkisini
kesmek

Topu kaleye attı.

Kazağın rengi atmış.

atmak

Adamı işten atmışlar.

Bir şeyi bir yöne
fırlatmak

Yemeğe biraz tuz at.

Çocuğu odadan
attılar.

Eklemek,
koymak

Uzaklaştırmak

 Orman yolculuğumuzda kaynağından çıkan buz gibi bir su içtik.

 Yetkili kaynaklardan aldığımız haberlere göre başvurular haftaya başlayacak.
 Güneş bir ısı ve ışık kaynağıdır.
 Bahçenin kırılan kapısını kaynak yaptılar.
Yukarıdaki cümlelerde “kaynak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
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B) 2

C) 3

D) 4
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Söz grupları, birden fazla sözcükten oluşur. Cümlenin anlamını zenginleştiren söz grupları, içinde kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar içerebilir. Örnek:
O dönemde
İngiltere altın çağını
yaşıyordu.

Bu cümlede “altın çağ” sözcük grubu, "en parlak ve mutlu çağ"
anlamındadır.

Her sabah rüyasız ve deliksiz uykumdan penceremin yanındaki yüksek ağacın yanında tünemiş ak horozun kanat sesleri ile uyanıyordum.
Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabuslarla perişan hale gelmiş sağlıksız uyku
B) Sık sık irkilerek uyanılan ve bir daha kavuşulamayan uyku
C) Hiç uyanmadan uyunulan uzun ve derin uyku
D) Uzun süre rüya görülmeyen ve kuş gibi hafif uyku

5. Sözcüklerin terim anlamlı olup olmadıkları cümle içinde anlaşılır; bir sözcük farklı cümlelerde gerçek, mecaz ya da terim anlamlı kullanılabilir.
Örnek: "perde" sözcüğü,
Uyanır uyanmaz perdeyi açarım. (gerçek anlam)

6.

Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
Örneğin, "Yıllardır kâr eden bakkallar artık zarar ediyor." cümlesinde "kâr-zarar" sözcükleri zıt anlamlıdır.

Oyunun ilk perdesi daha güzeldi. (terim anlam)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sınıf” sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yay ayraç içerisinde yanlış gösterilmiştir?

A) Birinci sınıf öğrencileri bugün müzeye gidecekler.

A) Ya hür bir millet olarak yaşayalım ya da ölelim. (tutsak)

B) Sınıfımızda sinevizyon ve akıllı tahta bulunmaktadır.

B) Gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur. (yenilgi)

C) Memeliler; kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.

C) Masa başında dünyayı kurtarmak ne kadar kolaydır. (zor)

D) Hiç kimse ikinci sınıf insan muamelesi görmek istemez.

D) Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır. (bilgisiz)
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1.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zanaat öğrenmek için bir
ustanın yanında çalışan genç kimse” anlamında bir sözcük
kullanılmıştır?

Zıt anlamlı kelimeler, anlam olarak birbirinin karşıtı
olan kelimelerdir. Örneğin, "Gençlikte komik gelen
şeyler yaşlılıkta düşündürüyor." cümlesinde
"gençlik-yaşlılık" sözcükleri karşıt anlamlıdır.

A) Öğle yemeklerinde garson olarak çalışacaktı.
B) Genç bir kahveci çırağı kahveleri getirdi.

En kötü isyanları, aç kalan karınlar doğurur.

C) Usta, dükkana gelen kişinin isteğini geri çevirmedi.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

D) Sanatçı, eserlerini büyük bir titizlikle hazırlıyordu.

A) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
B) Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.
C) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
D) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

3.
Resim konusunda oldukça
yeteneklidir.

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan
sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.
Eş anlamlı sözcükler cümlenin anlamında bir değişiklik olmadan birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Örnek:

"Yetenek-kabiliyet" sözcükleri eş
anlamlı olduğundan birbirlerinin
yerine kullanılabilir.
Resim konusunda oldukça
kabiliyetlidir.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yukarıdaki bulmacada yoktur?
A) Mutluluğun değerini onu kaybettikten sonra anlarız.
B) İşkencenin en kötüsü kanunla işkence etmektir.
C) Bir insanın özünü anlamak isterseniz eline geniş kudret veriniz.
D) Fakirlere yardım etmeli, onların hâlini sormalıyız.
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4.
Terim anlam; sözcüklerin bilim,
sanat, spor ve meslek dallarıyla ilgili kazandıkları özel anlamlardır.
Örnek: Ülkemiz hangi meridyenler
arasındadır?

Temel anlam, sözcüğün herkesçe
bilinen en yaygın anlamı olup bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır.
Örnek: Ev bir anda ateş içinde kaldı.

Terim anlam

Temel anlam

Mecaz anlam, sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak başka bir
anlama gelecek biçimde kullanılmasıdır.
Örnek: Hatip, ateşli bir konuşma yaptı.
Mecaz anlam

Tarihte her hareket, hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar.
1
2
3
4
Bu cümlede altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı sözcük terim anlamlıdır.

B)  2 numaralı sözcük “daima” anlamındadır.

C) 3 numaralı sözcük temel anlamında kullanılmıştır.

D)  4 numaralı söz grubu mecaz anlamlıdır.

6. Sözcükler arasında farklı anlam ilişkileri bulunabilir. Örne5. Anlamca birbirinin zıddı olan sözcükler karşıt anlamlıdır. Örneğin, "Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürüyordu." cümlesinde "yanlış" ile "doğru" sözcükleri karşıt anlamlıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler
bir arada kullanılmamıştır?
A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
B) Böyle gelmiş böyle gider.
C) Korkak tüccar ne kâr eder ne zarar.
D) Sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar.

ğin, "köy-muhtar" sözcükleri arasında "yer-yönetici" ilişkisi
söz konusudur.
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)

Merdiven

basamak

Gece

ay

Kış

soğuk

Bayram

ziyaret
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Söz gruplarının ifade ettiği anlamlar vardır. Örneğin,
"Sözüm ona büyük işler görmüş." cümlesinde "sözüm
ona" söz grubu "sanki, güya" anlamına gelmektedir.

2.
Eş anlamlı sözcükler, aynı anlamı taşıyan sözcükler olduğundan cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen
sözcüklerdir.
Örnek: "Üzerinde ak bir gömlek vardı." cümlesinde "ak"
sözcüğünün eş anlamlısı (anlamdaşı) "beyaz" sözcüğüdür.

Meyvelerle yüklü dal, başını yere kor.
Bu cümlede altı çizili söz grubunun anlamını karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3.
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1 - millet

A - akraba

A) alçak gönüllülük

2 - hısım

K - ulus

B) verimli olma

3 - gök

S - sema

C) cömertlik

4 - ev

I - hane

D) hoşgörülü olma

Yukarıdaki sözcükler anlamdaşlarıyla sırasıyla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) ASIK

B) KISA

C) KASI

D) ISKA

Gerçek anlam, bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Bu anlam, sözcüğün herkesçe bilinen
en yaygın anlamıdır. Örneğin, "Boş kutuları dışarı çıkardı." cümlesinde "boş" sözcüğü gerçek anlamdadır.

Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp başka bir
anlam kazanmasına mecaz anlam denir.
Örneğin, "Boş laflarla etrafındakileri oyalıyordu."
cümlesinde "boş" sözcüğü mecaz anlamdadır.

Terim anlam, sözcüklerin bilim, sanat, spor ve
meslek dallarıyla ilgili kazandıkları özel anlamlardır. Örneğin, "Hemşire,hastanın tansiyonunu ölçüyor." cümlesinde "tansiyon" sözcüğü
terimdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği parantez içinde yanlış verilmiştir?
A) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. (gerçek anlam)
B) İnsanları sevmeyi öğrenmek gerçek bir mutluluktur. (mecaz anlam)
C) Geleceği satın alabilecek tek şey, bugündür. (mecaz anlam)
D) Pansuman bittikten sonra da acı kesilmemişti. (terim anlam)
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Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler; yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine
kullanıldığında cümlelerin anlamında bir değişiklik olmaz.
Örnek: "Babası, oğullarına 'Hayatta hep dürüst olun.' diye öğüt verirdi." cümlesinde "öğüt" sözcüğünün eş anlamlısı "nasihat" sözcüğüdür.

Karşıt anlam, anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklerdir.
Örnek: "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer." cümlesinde "yaz-kış" sözcükleri karşıt anlamlıdır.

Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Eş sesli sözcükler birbiriyle ilgisiz,
apayrı sözcüklerdir.
Örnek: "Yol" sözcüğü eş seslidir. "Yol" sözcüğünün bir anlamı "karada yürümeye uygun yer" iken diğer anlamı "çekerek
yerinden çıkarmak, çekip koparmak"tır.
İki tür insan daima açtır: biri bilimi arayan diğeri de parayı.
1
2
3
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı sözcüğün eş anlamlısı “çeşit”tir.

B)  2 numaralı sözcüğün karşıt anlamlısı “tok”tur.

C) 2 numaralı sözcük eş sesli değildir.

D)  3 numaralı sözcüğün anlamdaşı vardır.

6.
5. Aynı türden varlıkları topluca çağrıştıran, birçok varlık, nesne ve kavramı içine alan sözcüklere genel anlamlı; aynı türden varlıkları tek tek karşılayan, ortak özellikleri olan varlıklardan birini anlatan sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir.

Dilde her sözcüğün karşıladığı bir anlam vardır.
Örneğin, "Birçok köyümüzde tarım kooperatifleri vardır." cümlesinde "kooperatif" sözcüğü, "üreticilerin,
aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda
pazarlamak için kurdukları ortaklık" anlamına gelir.

Örneğin, "meyve" sözcüğü genel anlamlı iken "elma" sözcüğü özel anlamlıdır.

Af ve kolaylık yolunu tut, cahillere aldırış etme.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden ilki özel, sonraki genel anlamlıdır?

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Balıkların kralı hamsidir, derdi Trabzonlu arkadaşım.

A) Samimiyetin dili yoktur, gözlerden anlaşılır.

B) Asya kıtasının önemli bir bölümünü Çin oluşturmaktadır.

B) Bilgisiz insanlarla tartışan, hep kaybeder.

C) Spor dallarından güreşe ayrı bir merakı vardı.

C) Kimi misafir kapıdan girerken sevindirir, kimi misafir kapıdan çıkarken.

D) Gençlik, insan hayatının en tatlı ve en hızlı geçen dönemidir.

D) Ata kibirli binen, eve yürüyerek gelir.
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1.

2.
Anlamca daha çok varlığı topluca karşılayan sözcükler
genel anlamlı, varlıklardan sadece birini karşılayan sözcükler özel anlamlıdır.

Uzmanlık isteyen ve özel uğraş alanlarındaki özel
kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcük ya da sözcük öbeğine terim denir.

Örneğin, "Ankara" özel anlamlı iken "İç Anadolu" genel anlamlıdır.

Örnek:
"Ekvatorda balta girmemiş ormanlar
varmış." cümlesinde "ekvator" sözcüğü sosyal bilgilere ait bir terimdir.  

I

leylak

II

IV
V

III

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim vardır?
A) Uygun olmayan alet ve gereçlerle iyi bir şeyi başarmak
zordur.
B) İnsanlar yaratılış itibarıyla daima birbirlerinden farklı şekil, huy ve karaktere sahiptir.
C) İnsanın gözünden yaş gelmesi, kalbinde bir acı veya ruhunda bir üzüntüye bağlıdır.

“Canlı, çiçek, bitki, leylak, varlık” sözcükleri özelden genele
doğru sıralandığında IV numaralı kutucuğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?
A) canlı

B) varlık

C) çiçek

D) bitki

D) Romanın olay örgüsü çok başarılı fakat şahıs kadrosu gerçek hayattan çok uzak.

3.
Bu yıl araba fiyatları çok arttı.
Bütün arabalar
kastedilmiş.
Çocukların tamamı
ifade edilmiş.

Örnek:
Çocuk, bir ailenin neşe kaynağıdır.

Bu açıklamaya örnek olabilecek kullanım, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?
A) Televizyon bozulunca servisi çağırdık.
B) Ev yıkılarak yerine havuz yapıldı.
C) Saatin bulunduğu odaya kimse girmesin.
D) Ağaç insana huzur ve ferahlık verir.
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4.
Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Sesteş sözcükler birbirinden
tamamen farklı sözcüklerdir. Sadece aynı seslerden oluşurlar. Örnek:

at
Örnek:

At ölür, meydan kalır.

Çöpleri yere değil, çöp kutusuna at.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir?
A) Dost bin ise az, düşman bir ise çok.
B) Hatır için çiğ tavuk bile yenir, delikanlı!
C) Eceli gelen it, cami duvarına pisler.
D) Bülbülü altın kafese koymuşlar, “Ah vatanım!” demiş.

6.

5.
Bir sözcüğün anlamı, içinde kullanıldığı cümleye göre belirlenir. Örneğin, "Yavaş yavaş merdivenleri indi." ve "Dağda kekik topladıktan sonra aşağıya indi."
cümlelerinde "inmek" sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır. Burada "inmek" sözcüğü "yukarıdan aşağıya doğru gelmek" anlamındadır.

Okunuş ve yazılışları bakımından aynı olduğu halde
anlamları tamamen farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Örneğin, "Bu yaz bana mektup
yaz." cümlesinde ilk "yaz" sözcüğü mevsim iken
ikinci "yaz" sözcüğü "yazmak" fiilidir. Bu sözcükler, yazılışları aynı fakat anlamları tamamen farklı olduğundan eş seslidir.

 İki binanın arasına oyun parkı yapılacakmış.

Elinin ermediği

 Onunla aramız iyi değil.

Dilinin dönmediği

∆ Bu arada benim ne iş yaptığımı öğrenmiş.

Çağlarda, yavrum

 Onunla aramızda sadece iki sokak vardı.

Kolun kanadın

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “ara” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

Ben oldum!
Bu şiirin hangi dizelerinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?

A)   

B)   ∆

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C)   

D)   ∆

C) 3 ve 4

D) 4 ve 5
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1. Bir sözcüğün anlamı, içinde kullanıldığı cümleye göre değişir. Örneğin, "kesmek" sözcüğü "Çay harareti keser." cümlesinde "gidermek" anlamındayken "Ücretinden beş milyon
lira kesmişler." cümlesinde "alıkoyup vermemek" anlamındadır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaldırmak” sözcüğünün
cümledeki anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Çocuk başını kaldırıp bana baktı. (Yukarı doğru hareket
ettirmek)

2. Sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları yepyeni anlama mecaz anlam denir.
Örneğin, "Hepimiz bu yurdun koynunda yetiştik." cümlesinde "koyun" sözcüğü mecaz anlamlı olup "koruyucu, şefkatli
çevre" anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış birden fazla sözcük vardır?

B) Bu araba bu yükü kaldıramaz. (Çekmek, taşımak)

A) Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlata anlata bir kompozisyon
yazar.

C) Ben bu tür şakaları kaldıramam. (Katlanmak, tahammül
etmek)

B) İki yıldan fazla bir süredir her sabah yakışıklı bir subay
köşede duruyor ve siz otobüsten inene kadar sizi izliyor.

D) Beni yarın erken kaldır, iş yerine beraber gidelim. (Yardımcı olmak, götürmek)

C) Hükümdar gittiği her yere hazinesinin bir bölümünü götürür ve bunları sergilemekten büyük onur duyarmış.
D) Beni korkutup cesaretimi kırarak, suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya çalışmayın.

3.
Aynı türden varlıkları topluca, bir bütün halinde çağrıştıran, birçok varlık, nesne ve kavramı içine alan
sözcüklere "genel anlamlı sözcükler" denir. Örnek:

Aynı türden varlıkları tek tek karşılayan, ortak
özellikleri olan varlıklardan birini anlatan sözcüklere "özel anlamlı sözcükler" denir. Örnek:

Dünya

Türkiye

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?
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A) Bu dağlarda ağaçlardan, en çok gürgen bulunur.

B)  Yemeklerden en çok kuru fasulyeyi severim.

C) Bu cümledeki sözcüklere tek tek bakalım.

D)  Akdeniz, Türkiye'nin en çok turist çeken bölgesidir.

