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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...
Türkçe Yayın Kurulu
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1. ÜNİTE

Sözcükte Anlam

Bir sözcüğün hangi anlamda kullanıldığı (gerçek, mecaz, somut, soyut, ...) içinde kullanıldığı cümledeki anlamına göre belirlenir.

 Anahtarı yanına almayı unutunca
Somut anlam

yarım saat kapıda bekledi.

 Başarının anahtarı çalışmaktır.

RULA
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1. Bir sözcüğün, söylendiği anda akla gelen 3. Herhangi bir bilim, sanat, spor ... vs. dalına
ilk anlamına gerçek anlam denir. Örneğin,
“Kız saçlarını güzelce bağlamış.” cümlesinde “bağlamak” sözcüğü “bağ veya başka bir
araçla tutturmak” anlamında gerçek anlamlıdır.

ait özel sözcüklere terim denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?
A) Sınıfa getirilen mikroskop ile sitoplazmayı inceledim, hayran kaldım.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “dizgin”
sözcüğünü gerçek anlamıyla kullanmıştır?

B) Cahit Sıtkı Tarancı, genelde lirik şiirler
yazmıştır.

Soyut anlam

Bilim, sanat, spor, meslek dallarının kendi adları terim değildir.

 matematik
futbol
müzik

Terim değil
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A) Son sürat giden atlı, birden dizginlere asılınca at şahlandı.

C) Tiyatro salonunun perdesi yırtılmıştı.
D) Üslü sayılarla işlem yapmada epey ilerledim.

B) Fantastik eserler, yazarların dizginsiz düşüncelerinin ürünüdür.
C) Hareketlerine ve sözlerine dizgin vuramayan bir nesil türedi.
D) Hayaller, dizgin vurulmadan özgürce yaşadığımız tek yerdir.

Bir kelimenin eş ya da zıt anlamlısı bulunurken cümledeki anlamına bakılır.

 Dost kara günde belli olur.
4.

eş anlamı: kötü

 Bu sene iyi kitap okudu.
zıddı: az

Bir sözcüğün olumsuzu, zıddı demek değildir.

 Sözcük
gelmek
akıllı

Olumsuzu
gelmemek
akılsız

Zıddı
gitmek
deli

Eş anlamlı olmadıkları halde anlamca birbirine yakın olan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir.

 doğru – dürüst
bıkmak – bezmek
yalan – yanlış
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2. Soyut anlam: Beş duyu organından hiçbiriyle algılanamayan varlıkları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan
soyut anlamlı sözcük sayısı en fazladır?
A) Istırap çekmemiş bir insan, mutluluktan
ne anlar?

“Yol” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde beş duyu organıyla algılanamayacak
şekilde kullanılmıştır?

B) Kitaplarla örülmüş dört duvar, boş dört
duvardan daha iç açıcıdır.

A) Eğitim yolunda harcadım bütün malımı,
ömrümü, gençliğimi...

C) İşsiz adam durgun su gibidir, bozulup kirlenir.

B) Ne güzel tepemde güneş, yolumda hep
ağaç, bağ, tarla, bostan...

D) Korku, hırs, kıskançlık, cesaret gibi duyguların yeri, zamanı ve miktarı çok
önemlidir.

C) Dik dağlara tırmanan kıvrım kıvrım yollar görünüyordu.
D) Korkulu gece uzun, yol uzundu.

5.

7. Karşıt anlam, anlamca birbirinin zıddı olan
Alsam kafatasını avucuma
Duyarak bir manyağın kara sevdasını
Konuşsam onunla deli deli
Neler söylemeli ona...
Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcükler için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

sözcüklerdir.
Örnek:

“gülmek”

R

RULA

Z

Yansıma sözcükler işitmeye dayalıdır.

 Yaptığı plan tıkır tıkır işliyordu.
yansıma değil

“ağlamak”

C) İkilemedir.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Zıt anlamlıdır.

SO
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yansıma

Ülkenin bu bölgelerinde nüfus
yoğundur ve halk fakirdir.

B) Yakın anlamlıdır.
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A) az

B) yok

C) seyrek

D) normal

Sayılabilen ya da ölçülebilen sözcükler nicel, sayılamayan ve ölçülemeyen sözcükler nitel anlamlıdır.

 Bu soğuk yörenin çok sıcak insanları vardı.

nicel

nitel

İkilemeler farklı şekillerde oluşturulur:

8. Aynı şekilde yazılıp okunduğu halde anlam6.

Anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı, anlamca daha dar
kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.
Örnek: il - ilçe - köy
(genelden özele)
Dakikaların kıymetini bilmeyen, saatlerini; saatlerin kıymetini bilmeyen, günlerini;
günlerin kıymetini bilmeyen, ömrünü zayi
eder.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin
anlamca en genel olanı aşağıdakilerden
hangisidir?

a. Aynı kelimenin tekrarı ile
 Rüzgar ılık ılık esiyordu.

ca birbirinden farklı olan sözcükler, sesteştir. b. Eş anlamlı sözcüklerle
 Etrafta ses seda yoktu.
Örnek:
c. Yakın anlamlı sözcüklerle
 Şu olayı doğru dürüst anlatsana!

yağ-

yağ

Uzak(1), çok uzağız şimdi ışıktan
Çocuk sesinden, gül(2) ve sarmaşıktan
Dönmeyen gemiler olduk açıktan
Adımızı(3) soran, arayan var(4) mı?
Yukarıdaki şiirde numaralanmış sözcüklerden hangileri sesteş değildir?

A) dakika

B) ömür

A) 1 − 3

B) 1 − 4

C) gün

D) saat

C) 3 − 4

D) 2 − 3

d. Zıt anlamlı sözcüklerle
 İyi kötü geçinip gidiyoruz.
e. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle
 Eğri büğrü bir odun parçası getirdi.
f. İkisi de anlamsız sözcüklerle
 Mırın kırın etmeyi bırak artık!
g. Yansıma sözcüklerle
 Dere şırıl şırıl akıyordu.
h. Bazı eklerle
 Cadde baştan başa süslenmişti.
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1. Mecaz anlam, sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzak-

2. Bazı sözcük ya da sözcük grupları, cümlenin anlatımını güç-

laşarak kazandığı yeni anlamdır.

lendirir.

“Takmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz
anlamıyla kullanılmıştır?

Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük
ve sözcük gruplarından hangisinin anlatıma güç katma
özelliği yoktur?

A) Aylardır kırık olan gözlük camının yenisini sonunda taktırmışlar.
B) Evlilik hediyesi olarak kıza, babaannesinden kalma zümrüt bir yüzük taktı.

A) Ateşler içinde, acısından inim inim inleyen bir adamcağız vardı.

C) Bütün samimiyetimi, nezaketimi takınıp selam verdim.

B) Bembeyaz karların içinde insan başka bir âleme gidiyor
sanki...

D) Kılıç kalkanı takınıp meydana çıkınca elimde olmadan
gözlerim doldu.

C) Sarı kundağın içinde; mini mini elli, tombiş yanaklı, tatlı mı
tatlı bir bebek duruyordu.
D) Yüksek bir dağın zirvesinde, soğuk mu soğuk bir havada
piknik yaptık.

3.

?

Olumlu-olumsuz
kelimelerle yapılır.

Yırtık pırtık elBiri anlamlı biri anlambiseleriyle sosız kelimelerle yapılır.
kağa inmişti.

?

Eş anlamlı kelimelerle yapılır.

İkilemeler farklı
şekillerde oluşturulabilir:

İkisi de anlamsız
kelimelerle yapılır.

Hiç kimseden ses
seda çıkmamıştı.

Yakın anlamlı kelimelerle yapılır.

Zıt anlamlı kelimelerle yapılır.

Hastaneye gide gele ayakkabılarımız
yolu öğrendi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki grafikte “?” ile gösterilen yerlerden birine getirilemez?

A) Çocuk yana yakıla annesini arıyordu.
B) Günden güne iyileşiyor, etrafına neşe saçıyordu.
C) Abur cuburla beslenen çocuklarda sağlık problemleri görülmektedir.
D) Kitabı bitirir bitirmez kütüphaneye teslim etti.
12
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Sözcüklerin bir kavramı veya durumu karşılamak
için bir araya gelerek oluşturdukları söz topluluğuna söz öbeği denir. Söz grubu da denilen bu
ifadeler cümlelere farklı anlamlar katar.

SO

Z

PE

RULA

TİREN
KİŞ

R

SO

R

SÖZCÜKTE ANLAM

K

Test - 2

RATAN
AV

RULA

Örnek:

Sanatçılar toplumun pusulası olmalıdır.

Bu cümledeki “toplumun pusulası’’ ifadesi bir söz grubu olup cümleye “yol göstericilik’’ anlamı katmıştır.

Şu ana kadar hiç zorlanmadan yarı finale kadar yükseldi ama bu seferki rakibi çetin ceviz çıktı.
Yukarıdaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bu işe girebilmek için epey kapı çaldım.
B) Yollar kıvrım kıvrımdı, herkesin başı döndü.
C) Babam çok kolay ikna olur fakat annem ikna edilmesi çok zor bir kadındır.
D) Ablam çok mahir biridir, yarım saatte sofrayı türlü yiyecekle donatır.

5.

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlıdır.
Örnek:

×
soğuk

sıcak

6. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
Yalnızca bir deli suyun ne kadar derin olup olmadığını iki
ayağıyla anlamaya çalışır.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük, aşağıdaki anlamların
hangisine karşılık gelmektedir?

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) hafıza - zihin
B) saygınlık - önem

A) seyrek

B)  sığ

C) sevgi - hoşgörü

C) fazla

D)  uzun

D) borç - bedel
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Söz öbekleri cümleye farklı anlamlar katar.

2.

Buna göre,
Eserler yok satıyor, yazar altın çağını yaşıyordu.

Sesteş sözcük, okunuşu ve yazılışları aynı fakat anlamları tamamen farklı olan sözcüklere denir.
Örnek:

cümlesindeki altı çizili söz öbeği cümleye,
I.

sağlıklı

II.

mutlu

yaz

III. başarılı
IV. parlak
anlamlarından hangisini katmış olamaz?

3.

A) I

B)  II

C) III

D)  IV

İkileme, anlatımı pekiştirmek amacıyla aralarında
farklı anlam ilişkileri olan sözcüklerin peşi sıra kullanılmasıdır. İkilemede amaç, anlatımı kuvvetlendirmektir.

yaz-

Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben ise
dikenlerin gülü olduğuna şükrederim.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi sesteştir?
A) 1

B) 2

C) 3

Örnek:

Uzun uzun seyre daldı gökte
uçan martıları.
Bu cümlede “uzun” sözcüğü art arda kullanılarak
“uzun süre, uzunca” anlamında anlatımı pekiştirmiş
bir ikilemeye yer verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?
A) Eve geldiğinde nefes nefese bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
B) İfil ifil bir rüzgar, yaprakları hışırdatıyor.
C) Antika dediler ama ezik büzük bir şeydi.
D) Sivas Sivas olalı böyle zulüm görmedi dedi yaşlı amca.
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4. “Dil’’ sözcüğünün anlamlarından bazısı aşağıdaki gibidir:
1.

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ

2.

Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri

3.

İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma

4.

Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi

5.

Belli mesleklere özgü dil

6.

Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı
I

Dilimin her yerinde yaralar çıkmış.

IV

II

Trakyalı olduğu dilinden anlaşılıyordu.

Göçmenlere benzeyen bir dil kullanıyordu.

V

III

Yunus Emre’nin dili oldukça sadedir.

Çiçeklerin de, kilim motiflerinin
de kendilerine has bir dili vardır.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “dil” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) II ve III

B) II ve IV

C) III ve V

6.
5. Bir sözcüğün terim anlamlı olup olmadığı cümledeki anlamına bakılarak belirlenir. Bir cümlede terim anlamlı olan bir
sözcük başka bir cümlede terim anlamlı olmayabilir.
Örneğin “köprü” sözcüğü,
Bu camiler, bu çeşmeler, bu köprüler rastgele yapılmadı.
(terim değil)

İki arkadaş geminin köprü kısmında oturmuş, çay içerek

D) I ve V

Savaşın ilerleyen saatlerinde düşman safındaki askerler, meydandan kaçmaya başladı.

+

İnsanlardan kaçarak yalnız kalmayı başaramadım.

–

İş zamanı kaçanlar, ücret zamanı bulunup
geliyorlar.

+

Fare, göz açıp kapayana kadar geldiği deliğe geri kaçtı.

+

Bu düşüncelerden kaçtıkça ne zaman tekrar
gelmiş oluyor anlamıyorum.

–

(terim)

yolculuğun tadını çıkarıyordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara” sözcüğü terim anlamda kullanılmamıştır?
A) Tiyatro arasında oyuncular makyaj tazeleyip repliklerine bakıyorlar.
B) Maçın ilk yarısı bittiği için on beş dakikalık araya girdiler.
C) Karşı takımın kaptanı tarafından alınan mola sebebiyle
verilen ara sona erdi.
D) Bizim takımın iki maçı arasındaki zaman çok kısa.

Yavuz, yukarıdaki tabloda “kaçmak” sözcüğünün gerçek anlamda kullanıldığı cümlelere (+), mecaz anlamda kullanıldığı cümlelere (−) koymuştur.
Her doğru cümlenin 10 puan olduğu bu tablodan Yavuz,
kaç puan almıştır?
A) 50

B) 40

C) 30

D) 10
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1. • Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı gerçek anlamıdır.
• Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak ka-

2. "Hükümdarlar tarafından korunup kollanan şu Anadolu şairleri ne talihli insanlardı."

zandığı yeni anlam mecaz anlamdır.
• Eş anlamlı olmamakla beraber anlamca birbirine yakın
olan sözcükler yakın anlamlıdır.
• Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlıdır.
Sonuçlar birikimlerin çocuğudur, boş bardağı hiçbir
damla taşıramaz.

şanslı

bahtlı

başarılı

ünlü

nasipli

kısmetli

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine gelebilecek
sözcükler tabloda verilmiş fakat ikisi yanlış yazılmıştır. Yanlış verilen sözcükler çıkarıldığında tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisi olur?

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)

B)  

C)

D)  

A) Tamamı gerçek anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.
B) Mecaz anlamlı sözcükler ağır basmaktadır.
C) Yakın anlamlı sözcükler beraber kullanılmıştır.
D) Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

3.

İkileme iki kelimenin peş peşe kullanılmasıyla
oluşur. Bu iki kelime arasında değişik anlam ilgileri bulunabilir.
İkilemenin amacı,
anlatımı kuvvetlendirmektir. Anlatımı pekiştirmek için cümleye farklı
anlamlar katabilir.

Bu cümlede “irili ufaklı’’
ifadesi bir ikileme olup
“büyük küçük karışık’’ anlamını vermektedir.
Örnek:
Günlük gazetelerimizin dilinden anlamak için yanımızda irili ufaklı lügat kitapları taşıyacağız.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Keçi yollarından düşe kalka geçiyorduk.
B) Dört yıllık fakülteyi düşe kalka altı yılda bitirdi.
C) Düşe kalka okumayı söktü, hâlâ yazmak için emekliyor.
D) Eskiden böyle değildi, sokak serserileri ile düşe kalka tabiatı değişti.
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4.
Doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir.

Yansıma sözcükler işitmeye dayalıdır. Yani ses yoksa yansıma
sözcük de yoktur. Örnek:

Ama koyu yeşil tafta eteğin hışırtısı her yanı sarıyor, uğultu
gibi büyüdükçe büyüyor.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır?
A) Dışarıda şiddetli bir rüzgar, uğultuyla camları dövüyordu.
B) Çocuk, elinde cansız düşen kuşu görünce acı bir çığlık attı.
C) Savaş meydanında yağız atlar kişnedi.
D) Rüzgar estikçe öten, sihirli bir kavalmış.

6. Söz grupları, cümlelere değişik anlamlar katabilir. Örneğin,
“Onlar kadar sıkı fıkı insan görmedim.” cümlesinde “sıkı fıkı’’ söz grubu cümleye “çok samimi, birbirine çok bağlı, içten ve teklifsiz’’ anlamı katmıştır.

5.

Sözcükler arasında değişik anlam ilişkileri vardır. Örneğin, “yaz-sıcak” sözcükleri arasında bir ilişki vardır.
Yaz mevsimi sıcak olur.
Buna göre, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarındaki ilişki yönüyle diğerlerinden farklıdır?

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül
edecek kadar kuvvet vardır.
Bu cümleye altı çizili söz grubunun kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkalarının sevinç ve üzüntülerini paylaşma

A) Tencere - çorba
B) Cezve - kahve

B) İnsan için kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, katlanma

C) Çaydanlık - çay

C) Başkalarının anlattıklarını dinleyebilme becerisi

D) Tabak - yemek

D) Zor işlerin içinden çıkabilme becerisi
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1.

2. “Sömürmek” sözcüğü,
I. Deldiği portakalı sömüre sömüre bitirdi.
II. Dolapta ne var ne yok sömürmüş, bitirmiş.
III. Muhtaç insanların beynini ve duygularını sömürerek bugünlere geldiler.
Dışarıda hoyrat bir rüzgar, evi ve ağaçları kökünden sarsıyordu.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) kaba

B) sert

C) şiddetli

D) yıpratıcı

3.

Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz.
(Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek,
can vermek)

IV. Kemiğin içindeki iliği sömürerek yedirdi annem.
cümlelerinin hangisinde “bir şeyden haksız ve sürekli olarak çıkar sağlamak” anlamında kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

Bu çiçekler dayanmaz, çabuk
ölür. (Bitki, solmak)

Bir sözcük, içinde kullanıldığı cümleye göre değişik
anlamlar kazanabilir. Bir sözcüğün anlamı belirlenirken cümledeki
kullanımına bakılır. Örneğin, “ölmek” sözcüğünün anlamlarından bazıları şöyledir:

Akşama kadar hastane, çarşı, pazar, eczane dolaşmaktan öldüm. (Bazı sebeplerle çok sıkıntı
veya acı çekmek)

Bu usul öldü artık. (Değerini,
geçerliliğini, gücünü yitirmek,
kullanılmamak)

Buna göre “pişmek sözcüğü”,

I.

Fırında pişen yemeklerin tadı bir başka oluyor.

II.

Seramik, bir toprak türünün fırında pişirilmesiyle elde edilir.

III. Bu çocuk zorluklarla, yokluklarla pişmiş; bugüne gelmiş.
IV. Başlayalı daha bir ay olmuş ama işte iyi pişmiş.
V.

Sıcaktan piştim, bu nasıl bir hava böyle?

cümlelerinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) V
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4.
Cümlenin anlamını kuvvetlendirmek için iki varlıktan
zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sonucu benzetmeli cümleler meydana gelir.
Örnek: Yol boyunca hayaleti andıran evler uzanıyordu.

Eş anlamlı olmadıkları halde birbirinin yerine kullanılabilen yakın anlamlı sözcükler vardır.
Örnek: derlemek - düzenlemek

Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

Anlamca birbirinin zıddı olan sözcükler karşıt anlamlıdır.

Örnek: müsaade = izin

Örnek: yükselmek X alçalmak

Tığ gibi minareleriyle, kendi
Kendisinde güzel, tek, yüce, kutlu
Bir ölümsüzlükler, zaferler kenti
Bugün yenilgilerle, pasla dolu.
Bu şiir göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  1. dizede “gibi” sözcüğü benzetme anlamı katmıştır.
B)  2. dizede “yüce” ve “kutlu” sözcükleri yakın anlamlıdır.
C)  3. dizedeki “kent” sözcüğü ile “şehir” sözcüğü anlamdaştır.
D)  4. dizedeki “yenilgi” sözcüğünün karşıt anlamlısı “mağlubiyet”tir.

5. İkilemeler cümleye değişik anlamlar katar. Örneğin, “Onların da kana kana su içtiklerini görürsünüz.” cümlesinde bir
ikileme olan “kana kana’’ ifadesi “kanıncaya kadar, doya doya, içine çeke çeke’’ anlamına gelmektedir.
Buna göre,

6. Karşıt anlamlı sözcükler aynı cümlede kullanılabilir. Örneğin,

Anadolu baştan başa uyanmıştır şimdi.

“Gelen gider, konan göçer bu elden.” cümlesinde “gel-” ve
“git-” sözcükleri karşıt anlamlıdır.

cümlesindeki ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler
birlikte kullanılmıştır?

A) bütünüyle

A) Vahşi hayvan tuzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir.

B) aynı anda

B) İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

C) tamamen

C) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

D) uçtan uca

D) Her şeyden önce iyi olalım, daha sonra mutlu oluruz.
19

Y
RLA A
O

SO

RU

Z

RULA

Y
RLA AN
O

SO

Test - 6

SÖZCÜKTE ANLAM

R

ORULA

R

PE

TİREN
KİŞ

SO

R

RATAN

RULA

1. Her sözcüğün ifade ettiği bir veya birden fazla anlam var-

2. Söz gruplarının cümleye kattığı anlamlar vardır. Örneğin,

dır. Örneğin, “Sağımızda yürüyen kafile, yolunu değiştirdi.”
cümlesinde “kafile” sözcüğü “aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy” anlamındadır.

“Devlet adamlarının ileri gelenleri böyle sözlere karışmaz,
ağır dururlar.” cümlesinde “ileri gelenler” söz grubunun anlamı “bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri,
eşraf”tır.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi “bir ülkede, şehirde ya da semtte oturanların tamamı”
anlamındadır?
A) İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.

Dedesi mirası başkasına bırakacak diye aklı çıkıyordu.

B) Düğüne hazırlanır gibi kışa hazırlanmıştı ahali.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisidir?

C) Hiç kimse dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir
miras bırakamaz.

A) çok korkmak

D) Zor günler de güzel günler de eş dost ve akrabayla anlamlıdır.

B) çok sinirlenmek
C) çok meraklanmak
D) çok şüphelenmek

3.

Tabiattaki taklidî seslere yansıma
denir. Yansıma kelimeler, doğa seslerine benzer seslerle
yapılan kelimelerdir.
Örnek:

Patlama sesiyle uyanan mahalleli çok korkmuştu.

Aşağı yukarı
iki yüz sayfa kitap
okudum.

Örnek:

Bu cümlede “patlama” kelimesi yansımadır.

Bu cümlede “aşağı yukarı’’
söz grubu, ikilemedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme vardır?
A) Hayal meyal şeylerden oluşuyor ilk hatıralarım.
B) Pırıl pırıl bir gökyüzü, tertemiz bir hava, enfes kokusuyla bahar...
C) Ürkek ama acelece, kıtır kıtır önündeki yemi yiyordu kedicik.
D) Dışarıda yağmur sonrası ışıl ışıl parlayan bir bahçe bizi bekliyordu.
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4.
Ölçülemeyen ve sayılamayan sözcükler nitel, ölçülebilen veya sayılabilen
sözcükler nicel anlamlıdır. Örnek:

Soğuk havalarda paltosuz dolaşma.

Güzel insanlar
güzel atlara binip gittiler.
Bu cümlede “soğuk’’ sözcüğü niceldir çünkü soğukluk
ölçülebilir.

Bu cümlede “güzel’’ sözcüğü
niteldir çünkü güzellik ölçülemez, sayılamaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “nitelik - nicelik” yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Amcamın köyde geniş ve verimli bir arazisi vardı.
B) Tabloda canlı renkler, keskin çizgiler dikkat çekiyordu.
C) “Yarım elma gönül alma” türünden bir hediye ile babaannene gidebilirsin.
D) Doktorun verdiği bir çanta ilaç ve on gün istirahatla ancak kendime geldim.

6. Anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Bu
sözcükler aynı anlama sahip olduklarından birbirinin yerine kullanılabilir.
Örnek: Büyüklerine saygı göstermeyenler, saygıya layık değildir.

5. Sözcüklerin ifade ettikleri ve cümleye kattıkları bir anlam

Bu cümlede “saygı’’ sözcüğünün yerine eş anlamlısı olan
“hürmet’’ sözcüğü de getirilebilir.

vardır. Örneğin, “Teklif edilen kitaplar arasında ehvenişer yine bizim aldığımız kitap.’’ cümlesinde “kötü olanların içinde
iyisi’’ anlamına gelen “ehvenişer’’ sözcüğü kullanılmıştır.

Bize bin yıllık armağan
Şu parıltı kılıçlarından
Ve şu serin, kuytu gölge
Kanatlarındanmış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düş kırıklığı, hayal kırıklığı” anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Tembellik, dünyada en önemli şey olan hayatın israfıdır.
B) İnsan, savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar.

Bu şiirde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse anlam değişmez?

C) Hiçbir şeye umut bağlamayan adama ne mutlu çünkü
hiç sukutuhayale uğramaz.

A) koyu

B) güzel

D) Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.

C) büyük

D) sessiz
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1. Söz gruplarının cümleye kattığı anlamlar vardır. Örneğin,

2.

“Bir de laf ebesi mübarek, kimseye ağız açtırmaz.”
cümlesinde “laf ebesi” söz grubu cümleye “çok konuşan,
herkese laf yetiştiren kimse” anlamı katmıştır.

Herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek ... vs. dalına
ait özel sözcüklere terim denir. Örneğin, “ova, plato,
enlem” sözcükleri coğrafyaya ait terimlerdir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı
bir sözcük kullanılmıştır?

Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Hayvanlar çok susuz kalmış; ben karışmam, sulama sırası kimdeyse onun sorumluluğu.
B) Annenden izin almalıydın, sonra annen sana kızabilir.
C) Aman, köylüyü uyarın; yaylada kurt sürüleri dolaşıyormuş.

A) Rüzgar, su ve hayvanlar polenlerin dişicik borusuna ulaşmasını sağlar.
B) Ailemizin kökü Adana’ya dayanır.
C) Matematiği sevmek için çok çabaladım ama o, bana gülümsemiyor bile.
D) Tarih de coğrafya kadar somutlaştırılabilseydi belki daha akılda kalıcı olurdu.

D) İki gündür çalışıyorum ama hâlâ müfredatı bitiremedim.

3.

Örnek:
Anlamca dar kapsamlı olan, yalnızca bir türde varlığı veya
kavramı karşılayan sözcükler, özel anlamlıdır. Başka bir deyişle sözcüğün bir türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılması, özel anlamlılıktır.

Yaralı kuşun kanadına
ilaç sürdükten sonra onu
yavaşça yuvasına bıraktı.

Anlamca geniş kapsamlı olan, birden çok türde varlığı veya
kavramı karşılayacak bir anlama sahip olan sözcükler, genel
anlamlıdır. Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılması, genel anlamlılıktır.

Canlıya merhamet etmek, insanlığın gereğidir.

Örnek:
Daha dar kapsamlı, sözcüklerden geniş kapsamlı sözcüklere doğru anlatımın olduğu cümlelerde özelden genele doğru bir anlatım söz konusudur. Örnek:
Herkes sokağını temizlerse mahalle tertemiz olur.
Bu cümlede “sokak-mahalle” sözcükleriyle özelden genele doğru bir anlatım yapılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım benimsenmiştir?
A) Göller de bir araya gelmiş damlalardan oluşur.
B) Toplumun gücü, bireylerinden kaynaklanır.
C) Kendini insan bilenler, halka hizmet etmekten usanmazlar.
D) Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendini olup bitenden sorumlu tutmaz.
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4.
dürtmek
Köken: Arapça
(TDK Güncel Türkçe Sözlük)
1.

Ucu sivri bir şeyle veya elle hafifçe itmek

2.

Değmek, dokunmak

3.

İstenilen şeyi yaptırmak için birine kışkırtıcı söz söylemek, tahrik etmek

4.

Uyarmak, ikaz etmek

Yorgun hayvanı ince bir dal parçasıyla dürtükleyerek hareketlendiriyordu.

Patrona itiraz etmesi için işçiler hep birden
onu sözle dürtüklüyordu.

Bu aralar iyice gevşedi, tekrar çalışması için
onu biraz dürtüklemek lazım.

Derin düşüncelere dalmışken aniden beni
omzumdan hafifçe dürterek kendime getirdi.

Yukarıdaki tabloda, “dürtmek” sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı bölümler tablodan çıkarılacak, gerçek anlamda kullanıldığı bölümler ise boyanacaktır.
Buna göre tablonun son şekli aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

B)

C)

D)

5.
6. Bir sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Sözcüğün anlamını
belirlemek için cümle içindeki kullanımına bakılmalıdır.
Sarmaşık, bahçenin çitlerini adamakıllı sarmıştı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?

“Dingin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hareket etmeyen, kımıldamayan” anlamında kullanılmamıştır?

A) Öyle hoş bir sohbeti vardı ki ruhunun dinginliği sesinden
yansıyordu.

A) tamamen

B) İnsanı rahatlatan yumuşak ve dingin bir hava vardı.

B) iyice
C) iyiden iyiye

C) Denizin dingin suyunu tekmeleyerek hareketlendirmeye
çalıştım.

D) hoşça

D) Dışarıda dingin çınarlar sessizce yapraklarını döküyorlar.
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1. Cümle, sözcüklerden oluşur. Sözcükler cümle içerisinde de-

2.

Nicelik, ölçülebilir ya da sayılabilir; nitelik, ölçülemez
ve de sayılamaz.

ğişik anlamlar bildirebilir. Bir sözcüğün anlamı, içinde bulunduğu cümleyle birlikte değerlendirilmelidir.
Ağrı Dağı’nın anbean değişen manzarası; yazılmaz
ancak duyulur, hissedilir bir şiirdir.

Kınaman dostlarım gözümde yaş var!
Şu kara bağrımda kara bir taş var!
Tam elli iki milyon esir gardaş var!
Nerde benim, yaslı Tanrı Dağları’m?
Akşam olur, sabah olur ağlarım!...

Yukarıdaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) her an
B) dakikadan dakikaya

Bu şiirin kaçıncı mısrasında hem nitelik hem nicelik bildiren sözcükler kullanılmıştır?

C) sık sık
D) ansızın

A) 5.

B) 4.

C) 3.

D) 2.

3. Yazılış ve okunuşları farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükler, aynı anlama sahip olduklarından birbirinin yerine kullanılabilir.
Örnek: Her konuya kibar bir ses ve bir iki sözcükle katılmak özenindeydi.
Bu cümledeki “ özen’’ sözcüğünün yerine “itina’’ sözcüğü getirebilir. Çünkü bu sözcükler eş anlamlı olup “bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama’’ anlamına gelmektedir.
1

laf

söz

2

leke

kirlilik

3

mesuliyet

sorumluluk

4

affetmek

bağışlamak

5

rivayet

dedikodu

6

rastlantı

tesadüf

Buna göre yukarıdaki eş anlam eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A) 2-4
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B) 2-5

C) 3-5

D) 1-6

