
TÜRKÇE
SORU BANKASI

6.
SINIF

PRATİK KONU
ÖZETİ

KOLAYDAN ZORA
KONU TESTLERİ

SINAV TADINDA
ÜNİTE DENEMELERİ

YENİ NESİL
BRANŞ DENEMELERİ

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

SÖZEL MANTIK
SORULARI



TÜRKÇE SORU BANKASI 6

© Bu kitabın tüm yayın hakları; ATM YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ne aittir. Kitaptaki özgün 
metin, soru, şekil ve resimlerin tamamının veya bir kısmının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
uyarınca yayınevi ve yazarının yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da başka bir 
şekilde çoğaltılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır.

YAYINI HAZIRLAYAN PİVA Yayınları Yayın Kurulu

BASKI Güler Ofset
Fevzi Çakmak Mah. 10447 Sk. No: 24/1
Karatay/KONYA • Tel: 0.532 662 94 21
Sertifika No: 34742

KAPAK & TASARIM PİVA Grafik

BASKI TARIHI Ağustos 2021

YAYINCI SERTIFIKASI 43937

ISBN 978-605-06415-9-2

ILETIŞIM www.pivayayinlari.com
pivayayinlari@gmail.com
0 332 342 65 64



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLAL  MARŞI



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 he-
defi 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 önem-
li bilgilerin yer aldığı Pratik Konu Özeti

 Konuların renkli dünyasında sizi keyifli bir yolculuğa çıkaran, gidilmesi gereken yer-
leri 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 si-
ze 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 en-
gin ve rengin dünyasına kapak açıp keyifle yükselmek ve ilerlemek düşüyor. 

Bayrağınızın daima başarı burçlarında dalgalanması dileklerimizle... 

Türkçe Yayın Kurulu
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BÜYÜK FARKLAR 
KÜÇÜK DETAYLARDA 

GİZLİDİR

NASIL
BiR
SiSTEM?

Tüm ünitelerin başında 
(KONU ÖZETİ POZİTİF BİLGİ): 
Düzenli çalışmak tüm dersler 
için önemlidir ancak Türkçe 
gibi önemli derslerde konu 
özeti temel bilgiler olmazsa 
olmazdır. Bu nedenle her 
konuya küçük dokunuşlar 
yaparak bilmeniz gereken 
temel bilgilerin olduğu konu 
özetli sayfalar hazırladık.

KAZANMAK 
İÇİN NİTELİKLİ 

YENİ NESİL SORU

YENİ NESİL sorularda 
zorluk derecesinden daha öte 
soruyu doğru anlamak çok 
önemli, bazı sorularda soruyu 
anlamak, cevabı bulmaktan 
daha zor. Bir konuyu bilmek 
yetmiyor, o bilgiyi doğru 
yorumlayabilme ve günlük 
hayata aktarabilme becerisi 
gerekiyor. Öğrencilerin okudu-
ğu parçaları analiz ve sentez 
edebilme becerisini ölçen YA-
RIM VE TAM SAYFA YENİ NE-
SİL sorular ile sınava bir adım 
önde başlamanızı hedefledik.

KAZANIM ODAKLI 
SORULAR:

Öğrencilerin büyük çoğun-
luğu alt sınıflardan itibaren 
klasik test soruları çözerek ders 
çalışmaktadır. Sınav sistemine 
göre hazırlanan bu testler de 
genellikle bilgiyi ölçmektedir. 
Kazanım odaklı sorular ile 
bilgiyi değil, bilgiyi kullanma 
ve bildiklerini günlük hayata 
transfer etme becerisini ölç-
meyi, öğrencinin yorumlama, 
muhakeme etme ve bilgiyi 
transfer etme yetisini ölçecek 
şekilde Yeni Nesil Sorulara ön 
bir hazırlık yapmayı amaçladık.

SINAVA NE KADAR 
HAZIRSIN?

(SINAV TADINDA)

Birçok öğrenci sınava iyi 
hazırlandığı hâlde sınavda-
ki soruları çözememekte ve 
hayal kırıklığına uğramaktadır. 
Bunun bir sebebi de deneme 
sınavı kitapçığının farklı olması. 
Öğrencilerin sınavda başarılı 
olabilmesi için psikolojik olarak 
da sınava hazır olmaları ge-
rekmektedir. PİVA olarak LGS 
SINAV KİTAPÇIĞI formatında 
deneme sınavı hazırlayarak 
sınav tadını hissetmenizi sağla-
maya çalıştık.

Pozitif Bilgi

Yeni Nesil

İlk Adım

Sınav Tadında



1. ÜNİTE

Sözcükte Anlam
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SÖZCÜKTE ANLAM Test - 1Pozitif Bilgi

 Çok Anlamlılık
 Sözcükler, bulundukları cüm-

leye göre anlam kazanır. Bir söz-
cüğün farklı cümlelerde değişik 
anlamlara gelecek şekilde kulla-
nılmasına “çok anlamlılık” denir.

Örnek:

 "kol" sözcüğü 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
temel (gerçek) anlamlıdır?

A) Yazarın çok renkli bir kişiliği var.

B) Havuzda çırpınmaya başlayan çocuğu 
görevliler kurtardı. 

C) Dedenden kalan arsayı satınca köşe-
yi dönersin artık.

D) Ailedekiler onun sert bakışından kor-
kardı. 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler-
den hangisi, karşısında verilen anlama 
uygun olarak kullanılmamıştır?

1.

Bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisi 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)

   

B)

   

C)

   

D)

   

4. H Tatilde denizde yüzüyor.
H Sen bu çocuklara çok yüz veriyorsun.
H Yüzündeki sivilcelere çözüm bulamıyor.

“Yüz” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde sı-
rasıyla hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Gerçek – Mecaz – Mecaz 

B) Gerçek – Mecaz – Gerçek

C) Mecaz – Gerçek – Gerçek 

D) Gerçek – Gerçek – Mecaz

Kolu alçıya alındı.
(İnsan vücudunda omuzla 
parmak arasındaki bölüm)

Ağacın kolları çok kalındı.
(Ağaçlarda gövdeden ayrılan 

kalın dal)

TDK'nin bilim ve uygulama 
kollarında görevli.
(Kısım, şube, branş)

Pil

Cam

Kömür

Televizyon

İnek

Kumanda

Vazo

Tren

Belgesel

Buzağı

5. 1. Ayran biraz koyu olmuş.
2. Bisikletin rengi koyu kırmızıydı.
3. Ayva reçeli çok koyuydu.
4. Kardeşim koyu Fenerbahçelidir.

“Koyu” sözcüğü numaralandırılmış cüm-
lelerin hangisinde gerçek anlamı dışında 
kullanılmıştır?

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

Kullanımı Anlamı

A) Rüzgârda uzun 
saçları dağılmış.

Karışmak

B) Çocuklar internetin 
esiri oldu.

Bir şeye fazla 
düşkün

C) Aralarındaki boy 
farkı dikkat çekiyor

Seçmek

D) Dünkü maçta rakip 
takımı ezdik.

Mağlup etmek
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SÖZCÜKTE ANLAMTest - 1 Pozitif Bilgi

 Gerçek (Temel) Anlam
 Sözcüğün herkes tarafından 

bilinen ve akla gelen ilk anlamıdır.

Örnek: 

 Kahvaltı için yumurta haşladı.

 Balkon kapısı açık kalmış.

 Elinde ağır bir çanta vardı.

 Mecaz Anlam
 Sözcüğün gerçek anlamından 

uzaklaşarak kazandığı yeni anlam-
dır.

Örnek: 

 Patron gecikenleri haşladı.

 İki ailenin arası yıllardır açık.

 Öğretmenlik ağır sorumluluk 
ister.

6. Temel (gerçek) anlam, bir sözcüğün herkes tarafından bilinen ve akla gelen ilk anlamıdır.
Buna göre,

Nasreddin Hoca; derin düşüncelere dalmış, camiye doğru 

gidiyormuş. Arkasından yetişen komşusu: 
- Hocam, cenazeyi götürürken tabutun önünden mi gidil-

mesi gerekiyor, arkasından mı?

- İlahi komşum! İçinde gitme de neresinde gidersen git.

1

2

3

4

yukarıdaki metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi temel anlamı dışında kullanıl-
mıştır?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına altı çizili 
kelimeler gerçek anlamlıysa G, mecaz an-
lamlıysa M yazılacaktır.

Ayrılık acısı yüreğini yaktı.
Kuyunun derinliği on metreymiş.
Bu ağır sözler bizi üzdü.

Buna göre, oluşturulacak tablo aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C) D) M
G
G

G
M
M

G
M
G

M
G
M

8.

Hırsızın 
peşine 
düştük ama 
yakalayamadık.

İki arkadaşı 
barıştırmak 

bize düşüyor.

Altın ve dolar 
fiyatları düştü.

Balkondaki 
çamaşırlardan 
bazıları bah-

çeye 
düşmüş.

Düşmek

"Düşmek" sözcüğü yukarıdaki cümleler-
de kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4
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SÖZCÜKTE ANLAM Test - 2Pozitif Bilgi

 Somut Anlam
 Beş duyu organımızdan her-

hangi biriyle algılanabilen varlık-
ları karşılayan sözcüklerdir.

Örnek:
 Yol kenarında beyaz zambak-
lar vardı.

 Soyut Anlam
 Beş duyumuzun hiçbiriyle algı-

layamadığımız kavramları karşıla-
yan sözcüklerdir.

Örnek:
 Soruyu yanlış yolla çözüyor-
sun.

Bir sözcüğün somut mu, soyut 
mu olduğu cümledeki anlamı-
na göre değişebilir.

Örnek: 
- Sıcak su akmıyor. (somut)
- Bizi çok sıcak karşıladı. (soyut)

1.
s

Kızgın yağ eline dö-
külmüş.

Gerçek
anlam

l
Sıkı bir diyetle zayıf-
lamış.

Mecaz
anlam

Tül perdeler bembe-
yaz oldu.

Terim
anlam

H Ilık bir rüzgâr esiyordu.
Somut 
anlam

Yukarıda altı çizili kelimeler ile ilgili ve-
rilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) s B) l C) D) H

2.

Karanlık   dünyama
Işıksın öğretmenim
Bilginin elçisi
Canımsın  öğretmenim

Bu dörtlükteki altı çizili kelimelerden 
hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) karanlık B) dünyama

C) ışıksın D) bilginin

3.
Somut anlamlı bazı sözcükler anlam 
genişlemesine uğrayarak soyut an-
lam kazanabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna 
uygun bir örnek vardır?

A) Kırmızı biberler acıymış.

B) Çok cesur biriydi.

C) Amacını gerçekleştirmek için çalışma-
lısın.

D) İnsanda kafa bırakmıyorsun ki!

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi-
zili sözcüklerin her ikisi de terimdir?

A) Kanal tedavisi bitince dişine köprü 
yaptırdı.

B) Proje ödevini bilgisayarda hazırlamış.

C) Fen dersinde elementleri öğrendik.

D) Müzik ve tiyatroyla ilgileniyormuş. 

5.
Yarışmayı kazanan kişiye ……….
bir araba hediye edilecekmiş.

Bu cümledeki boşluğa getirilecek sözcük-
lerden hangisi soyut anlam ifade eder?

A) harika B) kırmızı

C) büyük D) üstü açık



13

SÖZCÜKTE ANLAMTest - 2 Pozitif Bilgi

 Terim Anlam
  Herhangi bir meslek, bilim, sa-

nat, spor dalıyla ilgili özel anlamı 
karşılayan sözcüklerdir. 

Örnek: 
 Fotosentez, yoğuşma 
(Fen bilimleri ile ilgili)
 Sıfat, ulama, kafiye 
(Türkçe ile ilgili)
 Nota, güfte
(Müzikle ilgili)

Meslek, sanat, bilim dallarının adı 
değil, bu alanlarla ilgili sözcükler 
terimdir. 
Örnek:

 Futbolu seviyor. (Terim değil) 
 Hakem korner verdi. (Terim) 

6. Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır.
Buna göre,

1.
2.
3.
4.

Sıcak, zeka, saygı, tatlı

Ağaç, sert, ekşi, tıkırtı

Akıl, korku, bilgi, sevgi

Beyin, kalem, ümit, azim
minik kurbağanın, tamamı somut anlamlı sözcüklerin bulunduğu yoldan gitmesi için kaç 
numaralı yolu tercih etmesi gerekmektedir?

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

7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cüm-
lesinde terim yer almaktadır?

A)
Biz kalabalık bir aileyiz.

B) Türkçe dersinde çok başarı-
lıyım.

C) Üslü sayıları anlamakta zor-
lanıyorum.

D)
Bahçede futbol oynuyoruz.

8.
Sıcak pide almak için gittiğim 
fırının önünde adım atacak 
yer yoktu.

Altı çizili sözle, aşağıdakilerden hangisi 
anlamca aynı doğrultuda değildir?

A) tıklım tıklım

B) çok kalabalık

C) tamamen dolu

D) iğne ile kuyu kazmak
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SÖZCÜKTE ANLAM Test - 3Pozitif Bilgi

 Eş Anlamlı (Anlamdaş)
  Sözcükler

 Anlamları aynı, yazılış ve söy-
lenişleri farklı olan sözcüklerdir.

 Örnek:        

        Güz                      Sonbahar

 Öykü - hikâye

 Zıt (Karşıt) Anlamlı
  Sözcükler

 Anlam yönüyle birbirinin karşı-
tı olan sözcüklerdir.

Örnek:

 Var - yok

Gülmek Ağlamak

Bir sözcüğün karşıtı ile olumsu-
zunu birbirine karıştırmayalım.

acı

acı değil            tatlı
(olumsuzu)           (zıddı)

1. 1 2 3 4 5
1
2
3

1. Eve çok geç geldi.
2. Tatlı biber turşusu al.
3. Yaşlı adama seslendi.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin zıt an-
lamlıları bulmacaya yazıldığında 3. sü-
tunda hangi harfler yer alır?

A) B) C) D) R
E
C

K
I
N

E
N
T

K
Ş
C

2.

Yüz yüze getirmez bizi asırlar
Meydana vurulsun saklanan sırlar
Sayılsın şahsıma ait kusurlar
Korkmayın içine yalan da katın

Bu dörtlükte, aşağıdaki sözcüklerden 
hangisi ile aynı anlama gelen bir sözcük 
yoktur?

A) giz

B) ilave etmek

C) öldürmek

D) yüzyıl

3.
Gül teyzenin bu ………. davranışını asla 
unutmayacağım.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki kelime-
lerden hangisi getirilirse diğerlerinden 
farklı bir anlam ortaya çıkar?

A) nazik B) kibar

C) zarif D) örnek

4. 1. İş teklifini geri çevirdi.
2. Kitabın sayfalarını yavaşça çevirdi.
3. Lafı çevirme de açıkça söyle!
4. Romanı, Türkçeye çevirmek için bir yıl 
çalıştı.

“Çevirmek” sözcüğü, yukarıdaki cümle-
lerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

5. k Motosikleti çok hızlı kullanıyordu.
k Bu yol daha güvenlidir.
k Ham meyveleri koparmayın.
k Büyüyünce yargıç olmak istiyor.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki altı 
çizili sözcüklerden herhangi birinin eş 
anlamlısı değildir?

A) emniyetli B) süratli

C) olgunlaşmamış D) savcı
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 Yansıma
  Doğadaki seslerin taklit edil-

mesiyle ortaya çıkan sözcüklerdir.

Örnek: 

 Köpekler havlıyor.
 Koridorda gürültü eksik olmaz. 

 Nicel ve Nitel Anlam

  Ölçülebilen, sayılabilen kav-
ramları karşılayan sözcükler 
"nicel"; ölçülemeyen, sayıla-
mayan kavramları karşılayan 
sözcükler "nitel" anlamlıdır.

Örnek: 
 Çok para kazandı.

 Parasıyla güzel hediyeler almış.

 Üçüncü kattaydı.

Nicel

Nicel

Nitel

6.
Birbirine karşıt anlam veya kavramları karşılayan sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı sözcükler 
denir.

    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcüklere yer verilmiştir?

A) 
Şu karşı dağların arkası gurbet
Garibin çarığı, hırkası gurbet

B)
Adım at ileri, geriye bakma
Bir sağlam iş tut da elden bırakma

C) 
İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah

D) 

Ne doğan güne hükmüm geçer
Ne hâlden anlayan bulunur

Hızlı Yavaş

7. • 1. ve 2. kelimeler karşıt anlamlıdır.
• 2. ve 3. kelimeler eş anlamlıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala 
uyulmamıştır?

1. Kelime 2. kelime 3. Kelime

A) Soru Cevap Yanıt

B) Genç İhtiyar Yaşlı

C) Zengin Fakir Yoksul

D) Uzak Irak Yakın

8. 1. El sözüne güven olmaz.
2. Eline sıcak çay dökmüş.
3. Temizlik işine bir el atsanız!
4. Elinde iki tane taş vardı.

“El” sözcüğü numaralanmış cümlelerden 
hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış-
tır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
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 Sesteş (Eş sesli) Sözcükler
 Yazılış ve okunuşları aynı, an-

lamları ise farklı olan sözcüklerdir.

Örnek:

                   Yaz

Yaz mevsimiydi. Kitap yazıyor.

Ata bindi.

Bin

Bin liraymış.

1000

yar - yâr
kar - kâr

alem - âlem
Bu sözcükler sesteş değildir 
çünkü yazılışları farklıdır.

1. Doğada çıkan seslerin aynen 
taklit edilmesiyle ortaya çıkan 
kelimelere ”yansıma” denir.

Bu açıklamaya bakarak aşağıdaki altı çi-
zili sözcüklerden hangisinin yansıma ol-
duğu söylenemez?

A) Balkondaki serçeler ötmeye başladı.

B) Kedi miyavlayarak yanımıza geldi.

C) Kapının gıcırtısını duyduk.

D) Doğru nefes alamayanlar horluyor.

2. A R I Z D
K A F A İ
I B S Ö Z
C Ü M L E
I L I K Ö

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki kelime-
lerden hangisinin anlamdaşı yoktur?

A) Baş B) Mısra

C) Nefes D) Tümce

3.
Kaza geçiren adama acilen mü-
dahale etmelisiniz. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük yeri-
ne aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) hemen B) titizlikle

C) ivedilikle D) acele olarak

4. I. Çamaşır makinesini tamir ettirdi.
II. Aralarında, kopmayan bir sevgi bağı 
var.
III. Zengin fikirlere ihtiyacımız var.
IV. Üst kattan gelen tıkırtılar rahatsız edi-
yor.

Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çi-
zili sözcüklerden hangileri mecaz anlam-
dadır?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) III ve IV

5.

ha
vl

am
ak

pa
rla

m
ak

şır
ıld

am
ak

fo
ku

rd
am

ak

Numaralanmış balonlardan hangisinin 
üzerinde yazan sözcük yansıma değildir?

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

1 2 3 4
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 İkilemeler
  Cümlenin anlamını güçlendir-

mek için art arda kullanılan söz-
cüklerden oluşan kalıplaşmış söz 
öbeğidir.
İkilemeler farklı şekillerde oluş-
turulabilir.

Örnek: 
Aynı sözcüğün tekrarı ile:
 Arabanızı güle güle kullanın.

Yakın anlamlı sözcükler ile:
 Doğru dürüst çalışmadı.

Eş anlamlı sözcükler ile:
 Sınıftan ses seda çıkmıyordu. 

Zıt anlamlı sözcükler ile:
 Görmeyeli aşağı yukarı on yıl 
oldu.

Biri anlamlı biri anlamsız sözcük-
lerle:
 Eğri büğrü yollardan geçtik.

İkisi de anlamsız sözcükler ile:
 Paranı ıvır zıvıra harcama.

Yansıma sözcüklerle:
 Kuşlar cik cik ötüyordu.

Ek almış sözcüklerle:
 El ele verin çocuklar.

6. Yazılış ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan sözcüklere sesteş (eş sesli) söz-
cük denir.
Örnek:

Yüz

Yüz lira verdi. Adamın yüzü sararmış.

Buna göre,

H
Okulun içi çok renkliydi. 
Düzenli olarak süt iç.

l
Köpek yaklaşınca hemen kaç.
Geziye kaç kişi geldi?

n
Gözlüğünü kardeşi kırmış.
Sözlerin kalbimi kırdı.

3
Sağ taraftan gideceksin.
Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz.

hangi sembolle gösterilen cümlelerdeki altı çizili sözcükler sesteş olacak şekilde kullanıl-
mamıştır?

A) H B) l C) n D) 3

7. Elbet dünya döner, biz de döneriz.
Bir müddet parıldar, sonra söneriz.
Yükseklerden enginlere ineriz.
Hâlinden anlayan dil bulamazsın.

Yukarıdaki dörtlükte hangisinin örneği 
yoktur?

A) Eş sesli sözcük

B) Mecaz anlam

C) Yansıma sözcük

D) Karşıt anlam

8. 1. Kılık kıyafeti çok farklıydı.
2. Yalan yanlış bilgi vermeyin.
3. Abur cubur yememelisin.
4. Çorba fokur fokur kaynıyor.

Bu cümlelerde, ikilemenin yapılış şekille-
rinden hangisine örnek yoktur?

A) Yakın anlamlı sözcüklerin tekrarı ile

B) Eş anlamlı sözcüklerin tekrarı ile

C) Yansıma sözcüklerin tekrarı ile

D) Zıt anlamlı sözcüklerin tekrarı ile
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Genel
anlamlı

Ağaç

Çam

Özel (dar)
anlamlı

 Sincap sevimli bir hayvandır.

 Hayvanlardan en çok sincabı
      
       severim.

Özel
(Özelden genele doğru an-
latım)

(Genelden özele doğru an-
latım)

Genel

Genel Özel

2.
• Yazılışları aynı, anlamları farklı 
olan sözcükler eş seslidir.

• Yazılışları farklı, anlamları aynı 
olan sözcükler eş anlamlıdır.

gül

kara

soru

yaz

1

3

2

4

Numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
hem anlamdaşı hem de sesteşi vardır?

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

5.
Dil, bir kenttir. Tümceler so-
kakları onun, sözcükler evleri.

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde yer 
alan sözcüklerden herhangi birinin eş 
anlamlısı değildir?

A) Kelime B) Lisan

C) Cadde D) Cümle

 Genel ve Özel Anlamlı 
  Sözcükler

 Bulunduğu sözcük grubu için-
de anlam kapsamı en geniş olan 
sözcük genel (kapsamlı) anlamlı; 
anlam kapsamı diğerlerinden dar 
olan sözcük ise özel (dar) anlam-
lıdır. 

Örnek:

1. 1. Gece gündüz çalışarak birinci olmuş.
2. Eve gider gitmez uyudu.
3. Çamurda bata çıka ilerledik.
4. Doğru dürüst bir şey yemedi.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ikileme-
lerden hangileri aynı yolla oluşturulmuş-
tur?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

3.
Ölçü, sayı, miktar belirten sözcüklere 
“nicel” kelime denir.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcükler-
den hangisi nicel değildir?

A) Sabahleyin çok yemişim.

B) Günlük elli sayfa kitap okuyor.

C) Kendine güzel bir ayakkabı almış.

D) Biraz tatlı alır mısınız?

4. 3 Bütün teklifleri geri çevirdi.
3 Son sayfayı çevirince yazarın imzasını 
gördü.
3 Koskoca şirketi tek başına çeviriyor.

Yukarıdaki cümlelerde “çevirmek” söz-
cüğünün anlamları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

A) Tercüme etmek

B) İdare etmek

C) Açmak

D) Reddetmek
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 Anlamca Birbiriyle İlgili Olan
  Sözcükler

  Yukarıdaki sözcükler arasında 
usta-eser ilişkisi vardır.

Tablo

Ressam

  Yukarıdaki sözcükler ham mad-
de-ürün belirttiği için anlamca bir-
biriyle ilgilidir.

Buğday

Ekmek

  Yukarıdaki sözcükler arasında  
parça-bütün ilişkisi vardır.

Araba

Tekerlek

6.
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir.

Bu şiirdeki altı çizili sözcükler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) 1. sözcük eş seslidir. B) 2. sözcük mecaz anlamlıdır.

C) 3. sözcük yansımadır. D) 4. sözcük grubu ikilemedir.

7.
Ortak özelliği bulunan sözcük grup-
ları arasında anlam kapsamı diğer-
lerinden geniş olan sözcükler genel 
anlamlı; anlam kapsamı daha dar 
olan ise özel anlamlı sözcüktür.
Örnek:
Kitap  Genel anlam
Sayfa  Özel anlam

1 2 3 4

Ağaç Kestane Bitki Canlı

Numaralandırılmış çiçeklerden hangisi 
üzerinde yazan sözcük daha özel anlam-
lıdır?

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

8.
Herhangi bir sanat, bilim, meslek 
dalıyla ilgili sözcüklere "terim" denir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi “kök” 
sözcüğünü terim anlamda kullanmıştır?

A)
Yöremiz köklü bir kültüre 
sahiptir.

B) Köklü ifadeler konusunu 
anlamamış.

C) Bu çocuk, evde hepimize 
kök söktürüyor.

D)
Atalarımız bu topraklara 
kök salmış.
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Kitaplara yakından bakıp onları okşayabilirsiniz. Onlar, sizden çok muhtaçtır bu dostluğa. Sırtlarında 
bir dost eli gezinsin; sonra üst taraftan hafifçe tutup çeksin, sayfalarını okumaya başlasın isterler. 
Kendi aralarında bir dostluk tesis etmiştir onlar. Yüz yüze vermiş, gece gündüz dertleşmektedirler. Birbirlerine 
kendi öykülerini anlatırlar belki. Hele bir de hâlden anlamayanların eline düştüyse kitaplar, hiç dokunmayın artık 
onlara; her biri bir "dert küpüdür". Dokunsan ağlayacak gibi büzülür dururlar köşelerinde. Günün birinde eve 
 
bir kitap dostu gelince yüzleri güler ve kendilerinden geçerler. Bu sevinç bir süre yeter onlara ama sonra yine yal-
nızlığa ve karamsarlığa gömülür giderler.

2.    Metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) okumaya B) dertleşmektedirler C) düştüyse D) gömülür

3. Metinde numaralanmış söz gruplarının anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1 2

A) Çok akıllı ve zeki olmak Yoğun bir mutluluk yaşamak

B) Her an ağlamaya hazır durumda olmak Hiç kimseyle konuşmak istememek

C) Birçok zorluğun üstesinden gelmek Büyük bir şaşkınlık yaşamak

D) Sorunları, sıkıntıları çok olan Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak

1. Metinde yer alan "kitap-sayfa" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) 

Lunapark Çocuk

B) 

Pasta Un

C) 

Başak Buğday

D) 

YumurtaCivciv

2

1
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4. Ülkemizde ekmek israfı………..artıyor.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden 
hangisi getirilirse diğerlerinden farklı bir anlam ortaya 
çıkar?

A) gitgide B) günden güne

C) günaşırı D) günbegün

7.

İkilemeler 
cümleye farklı 

anlamlar 
katabilir.

Çamura bata çıka ilerledi.

Güç koşullar içinde

Buna göre,

1. Bilir bilmez her konuda konuşmasın.
2. Kazayı duyar duymaz yanınıza geldim.
3. Bizi görür görmez tanıdı.
4. Sınavım biter bitmez ararım.
numaralanmış cümlelerden hangisinde ikileme, cümleye 
diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

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

8.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçı eş seslidir?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

5. E C Y A E F E
B İ D H G İ Z
H M Ö D Ü L A
A R A Z S E T
K İ B İ R L İ

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin karşıt anlam-
lısı yukarıdaki bulmacada yoktur?

A) Şarkıcıya para cezası verilmiş.

B) Tanıdığım en cömert insandır.

C) Arkadaşının ağlamasını istemiyordu.

D) Alçak gönüllü olmayı tavsiye etti.

6. 1. Bozulmuş gıda maddelerini piyasaya sürmüşler.
2. Sakin bir hayat sürmeyi istiyor.
3. Merhemi elindeki yaraya iyice sür.
4. Köye ulaşmak beş saat sürdü.

Numaralanmış cümlelerde “sürmek” sözcüğü, aşağıdaki 
anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Yaşamak

B) Belli vakit almak

C) Satışa sunmak

D) Takip etmek
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1.

yaz baş
kaz su

il
ek

1

yan bin
saç kar

sol
at

2

hala bağ
açı bit

yüz
ses

3

kaş göz
arı tatlı

çay
el

4

     

Numaralanmış kutulardan hangisinin üzerinde yazan 
sözcüklerin tamamı eş seslidir?

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

2.

Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazan-
dığı yeni anlama "mecaz anlam" denir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde yer alan 
altı çizili sözcük mecaz anlamlı değildir?

A)
Anlaşılan herkes para peşinde koşuyor.

B)
İki ülke arasındaki ilişkiler kopmak 
üzere.

C)
Sağlam dostluklar zor zamanlarda 
kurulur.

D)
Yandaki düğmeyi çevirince makine çalıştı.

4. 1 2 3 4 5 6
1
2
3

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin anlam-
daşlarını yukarıdaki bulmacaya sırasıyla yazınız.

1. Tahtada güzel bir özdeyiş yazıyordu.
2. Sanatçı birçok dalda eser verdi.
3. Acele etmenin kimseye faydası yok.
Buna göre bulmacanın 4. sütunundaki harfler aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) A
R
Y

B) İ
I
A

C) P
Ü
R

D) K
A
T

3.
Söylediklerimi harfiyen uygulamalısın.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) gelişigüzel B) aynen

C) dikkatli D) zamanında
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5.

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Bu cümledeki altı çizili sözcükler sırayla hangi kavram 
alanına girmektedir?

A) Nicelik-Nicelik B) Nitelik-Nicelik

C) Nicelik-Nitelik D) Nitelik-Nitelik

6. “Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.” cümlesinde altı 
çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisinin zıddı aşağıda-
kilerden hangisinde vardır?

A) Cesur-Korkak B) Yalan-Yanlış

C) Uygar-Medeni D) Sevgi-Saygı

7.
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Bu atasözündeki altı çizili sözcük için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Eş seslidir.

B) “Uçurum” anlamına gelmektedir. 

C) Somut anlamlıdır.

D) Sesteşi “sevgili” anlamındaki sözcüktür.

8. Beş duyu organımızdan hiçbiriyle algılayamadığımız kav-
ramları karşılayan sözcükler "soyut"tur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 
hangisi soyut değildir?

A) Fırından yeni çıkan pideler sıcacıktı.

B) Rüyasında, çocukken gittiği tarlaları görmüş. 

C) Soruları bu yolla çözersen daha iyi sonuç alırsın.

D) O çocuk herkesi parmağında oynatıyor.

9. Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini anlatan 
sözcükler "nicel"; sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini 
anlatan sözcükler "nitel" anlamlıdır.

Sevimli bebek beş aylıkmış.

Nitel

Örnek:

Nicel

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nitel hem de nicel 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Acemi bir oyuncunun iki gol atması herkesi şaşırttı.

B) İşini dürüst yaptığı için ona güvendim.

C) Biraz para bulursa ev satın alacakmış.

D) Çok gülen çok ağlarmış.



SÖZCÜKTE ANLAM Test - 8

24

1.

Bir meslek, bilim, spor dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere "terim" denir.
Buna göre,

(1) Arşimet, tarihin şahit olduğu en büyük matematikçilerden biridir. (2) Zihinsel faaliyetlerle 
öylesine kendinden geçermiş ki genellikle yemeyi, içmeyi unutur; aylarca yıkanmadığı olur-
muş. (3) Mezar taşına, içinde küre olan bir silindir çizilmesini ve bunların hacimlerinin yazıl-
masını istemiştir. (4) Yazılı bir eseri günümüze ulaşmayan Arşimet’in Mısır’da eğitim gördüğü 
bilinmektedir.

numaralanmış cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?

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

Spor

Köprü

Sanat

Nota Perspektif Smaç

2. İkilemeler farklı şekillerde oluşturulur. Örneğin, "Kimse-
den ses seda çıkmıyor." cümlesindeki "ses seda" ifadesi 
ikilemedir ve eş anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle 
oluşmuştur.

Bu açıklamaya göre,
s Ufak tefek problemleri büyütmeyin.
l Onunla yıllar sonra karşı karşıya geldik.
H Oyuncular mırın kırın etmeye başladı.
n Çoluk çocuk herkes yürüyordu.

sembollerle gösterilen cümlelerde yer alan ikilemeler-
den hangi ikisi aynı yolla oluşturulmuştur?

A) s ve H B) l ve n

C) H ve l D) s ve n

3.
Gülü dikene katalı
Diken elime batalı
Yâr beni yardan atalı
Bükülmüştür belim benim. 

(Seyrâni)

Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

A) Gerçek anlamlı sözcük vardır.

B) Birden fazla eş sesli sözcük kullanılmıştır.

C) Yansımaya yer verilmemiştir.

D) Altı çizili sözcüğün sesteşi dörtlükte yer almaktadır.
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4. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler.
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?

A) uzun süre B) boşuna

C) belki D) aralıksız

7.

  BitkiII

 MeyveIII Bardacık İnciriIV

   İncirI

Yukarıdaki varlıkların özelden genele doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - III - IV - II B)  II - III - I - IV

C) IV - I - III - II D) IV - I - II - III

5. 1. Kedinin bacağına sopayla vurmuş.
2. Aşırı yağışlar sebze fiyatlarını vurdu.
3. İşi şakaya vuruyor ama biz çok ciddiyiz.
4. Köylüye saldıran kurtları vurmuşlar.

Yukarıdaki cümlelerde “vurmak” sözcüğü kaç farklı an-
lamda kullanılmıştır?

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

6.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz
Manası anlaşılan
Lügata atmadan göz

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yukarıda-
ki dörtlükte yoktur?

A) Anlam B) Sözlük

C) Dil D) Millet

8.

Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk
Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk

Altı çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde kullanılmıştır?

A) Kırmızı gülleri çok sever.

B) Seyirciler birden gülmeye başladı.

C) Kilimde gül motifleri vardı.

D) Bahçedeki gülü koparmışlar.
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çözmek
1.  Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak.

2.  Düğmeyi iliğinden açmak.

3.  Saçı açmak.

4.  Bulmaca, sorun vb. nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak.

Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkan söz-
cüklere “yansıma” denir.
Örnek: Köpekler havlıyor.

İnsanların yüzlerini göremiyorum.
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum.

Neler gizli bakın hana
Çözmek için akıl ister.

Çözemedim aşkın şu garip oyununu
Bilen varsa söylesin ne olur.

Saçını çözüp de döktüğün zaman
Dalga dalga düşüp akışı vardır.

Odunları ikiye yarıp kenara koydu.

 Buna göre “çözmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda verilen 3. anlamıyla kullanılmıştır?

 A)   B)

 C)   D)

Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden 
hangisi yansıma sözcüklerden oluşmamıştır?

A) Merdivenlerden tak tak ayak sesleri geliyordu.

B) Salonun girişindeki lambalar ışıl ışıl yanıyordu.

C) Çatıya konan serçeler cik cik ötüyor.

D) Köyün en büyük deresi gürül gürül akıyor.

Bu cümledeki “yar” sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerden 
hangisinde kullanılmıştır?

A)  Küçücük bir taş alnını yarmış.

B)  Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz.

C)  Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.

D)  Caddedeki kalabalığı yarıp karşıya geçmeye çalıştı.

1.

2.

3.
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Duyu organlarının herhangi biriyle algılanabilen söz-
cükler “somut”, algılanamayan sözcükler ise “soyut” 
anlamlıdır.
UYARI!
Bir sözcüğün somut ve soyut oluşuna cümledeki anla-
mına göre karar vermek gerekir.

Dişlerinde tartar oluşmuş.

Duygularını ona açma. Gölgede biraz oturalım.

Terimdir. Terim değildir.

Gerçek

Somut SoyutSomut SoyutSomut SoyutSomut Soyut

Mecaz

Ekşi Hava Rüya Soğuk

Gerçek Mecaz

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut 
anlamlı değildir?

A)  Oldukça renkli bir hayal dünyası var.

B)  Yeterli miktarda su içmek böbrek sağlığı için gereklidir.

C)  Bahçede Ümit ile basketbol oynuyorlar.

D)  Pilav biraz tuzlu olmuş.

Altı çizili sözcüklerin anlamları doğru takip edilirse yuka-
rıdaki meyvelerden hangisine ulaşılır?

A) B)

C)  D)

*  Aramızdaki problemi kuvvet kullanarak çözemeyiz.

* Dizlerimizde, eve kadar yürüyecek kuvvet kalmamıştı.

* Türk Kara Kuvvetleri önemli başarılara imza attı.

Aşağıdakilerin hangisi “kuvvet” sözcüğünün bu cümleler-
deki anlamlarından biri değildir?

A)  Fiziksel güç, takat

B)  Bir ülkenin silahlı gücü

C)  Şiddet, cebir, zor

D)  Etkileme gücü

Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.

Aslan

Kuş

Keçi

Arı

Kaplan

Kırlangıç

Oğlak

Karınca

Bu atasözünde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişki-
si aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  

B)  

C)  

D)

6.

7.

4.

5.
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10.

Kitaplar uygarlığın
önderliğini yapan ışıklardır.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin anlamdaşları aşağıda-
kilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) medeniyet - liderlik

B) ulus - kılavuz

C) teknoloji - tercümanlık

D) kılavuz - kültür

8. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

1 2 3

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

1 2 3

A) Toplum Orman Sınav

B) Baba Afet Kimlik

C) Okul Deprem Kitap

D) Çocuk Eğitim Başarı

9.
Ömrün o büyük sırrını gör bir bak da  
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta 
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi 
Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta.

Bu şiirdeki sözcüklerde,

I. Mecaz anlam
II. Terim anlam 
III. Soyut anlam
IV. Nicel anlam
V. Nitel anlam
verilenlerden kaçının örneği vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Güç

Sahiplenmek

Aile

Güven

Yıkım

Kötü

Doğa

Olay

İnsan Özellik

Tanıtma Belge
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