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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci 

vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyetini, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve 

istikbalinin yegâne temeli 

budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde 

dahi, seni bu hazineden 

mahrum etmek isteyecek dâhilî 

ve hâricî bedhahların olacaktır. 

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak 

için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân 

ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. 

İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün 

dünyada emsali görülmemiş 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 

olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara 

sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî 

menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve 

bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini 

kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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Gerçek - Mecaz - Terim Anlam

TEST - 1SÖZCÜKTE ANLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anahtar" 
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bu anahtarla vidaları sıkıştırabilir. 
B) Evin anahtarı çantanda mı?
C) Başarının anahtarı yılmadan çalışmaktır.
D) Anahtarı kapatınca lamba yanıyor.

3. 

 sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te-
rim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir problem mi var aranızda?
B) Bu durum tam bir problem.
C) Ailesiyle ilişkisi çok problemli.
D) Problemi orantı kurarak çözdü.

MUTLU       YAYINCILIK

M
U

TLU
        YA

YIN
CILIK

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-
lamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Cahit Zarifoğlu, bu eserinde karanlık güç- 
leri konu edinmiş.

B) Yazar, çocukların duygu ve düşüncelerini öy-
külerle anlatmış.

C) Eserde toplam sekiz öykü var.
D) Ben de bu eseri bir an önce okuyacağım.

4. Sıkıntımızı unutmak, donuk yaşamımıza biraz
                     1
 renk, biraz ışık katmak için tek çaremiz kitaplara
     2                     3
 sarılmaktır.
              4

 Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi 
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

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

5. • Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. 
 • Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama mecaz anlam denir.

  Buna göre “hava” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında 
kullanılmamıştır?

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

Onu kendi havasına 
bıraksak da 
çalışmaz 
sınava. 

Bu çocuk yakışıklı 
değil ama havası var. 

HAVA

Denizcilerde 
büyük 

bir 
coşkunluk, 

bir tören havası 
vardı. 

Hava biraz 
bozukçaydı, 
dışarıda 
serin bir 
yağmur çiseliyordu. 

I.

IV.

II.

III.
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Gerçek - Mecaz - Terim Anlam
1

7.  

 sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) Çeyizini serip konuklara gösterdi.
 B) Son günlerde dersleri serdi, hep oyun   

 oynuyor.
 C) Çamaşırları güneş vuran balkona serdi.
 D) Şuraya bir kilim serip oturdum.

9. 
P E R D E

 sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te-
rim anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Annem, ablamın çeyizi için diktirdiği perdeleri 
almaya gitmiş.

B) Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapış-
tırılmış ilanlara bakıyordu.

C) Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkı-
verdi.

D) Babam iki perdelik bir oyuna bilet almış tüm 
aileye. 

6. Enes, "çizgi" sözcüğünün mecaz anlamıyla kul-
lanıldığı tişörtü alacaktır.

 Bu durumda Enes, aşağıdaki tişörtlerden 
hangisini almalıdır?

 A)     B) 

 C)   D) 

Yüzündeki
çizgiler

onu daha
olgun

gösteriyor.

Hayatını
bambaşka

bir çizgi
üzerinde
kurmuştu.

Kumaştaki 
çizgiler 
fazla 

kalındı.

Defne; 
kâğıda 
değil,

duvara 
çizgiler 
çizmiş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Olaya bir de bu gözle bakmanı istiyorum.
B) Soğuk havalar hayatı zorlaştırıyordu.
C) Pencerenin önündeki saksı bahçeye düştü.
D) Zavallı kedi günlerdir aç kalmış.

10. 

 Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler sırasıyla hangi anlamda kullanılmıştır?

      I.     II.     III.     IV.
A) Gerçek  Mecaz  Mecaz Gerçek
B) Terim  Mecaz Mecaz Gerçek 
C) Gerçek  Terim  Gerçek  Mecaz
D) Terim  Terim  Mecaz Mecaz

Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı.I.

Takımımız şer odakların bu oyununa gelmediği için başarılı oldu. II.

Karşımda aydınlık bir yüz görünce şaşkınlığımı gizleyemedim. III.

Biletlerini memurun elinden kaptı, kaçar gibi gişeden uzaklaştı.IV.
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Çok Anlamlılık
TEST - 2
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1. 

 Numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
"görmek" sözcüğü "göz yardımıyla bir şeyin 
varlığını algılamak, seçmek" anlamında kulla-
nılmıştır?

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

2. "Çözülmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde "birliğini yitirmek" anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Buzlu kıyma eve gidene kadar çözülmüştü.
B) Annemin ördüğü saçlarım hemen çözüldü.
C) Özür dileyince aramızdaki sorunlar çözüldü.
D) Saldırılara karşı koyamayan ordu nihayet çö-

zülmüştü.

4. 

 “Tam” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılma-
mıştır? 

A) O sırada, o anda  B) Gerçek, kusursuz  
C) Tıpkı, aynı  D) Eksiksiz, kesintisiz

1.

2.

3.

4.

Beni gördü ama görmezden geldi.

Tedavi görmek için hastaneye yattı.

Seni gördüm, boşuna saklanma!

Arkadaşlarının hepsinden aynı ilgiyi göre-
mezsin.

3. H Annesine özendiği için hep kitap okuyor.

 n Yazarlığa özeniyor ama bir şeyler yazabilece- 
 ğini sanmam.

 s Giyimine kuşamına özenir, pırıl pırıl giyinirdi.

 l Aktörlüğe özenir ama bu konuda fazla   
 ilerleyemez. 

 "Özenmek" sözcüğü hangi sembolle belirtilen 
cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kul-
lanılmıştır?

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

I.       Tam bir saattir bekliyorum seni.

II.       Bu gömlek tam istediğim gibi oldu.

III.      Tam dışarı çıkarken misafirler geldi.

5.  Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. 
Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini 
bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi 
yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın hep aynı 
ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. 

  Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru 
verilmiştir?

A) Kolay bir biçimde, kolaylıkla Gidiş çabukluğu, hız
Birlikte oturan hısım ve 
yakınların tümü

B) Aldırmaz, gamsız Yolculuk
Aynı gaye üzerinde anlaşan ve 
birlikte çalışan kimselerin bütünü

C)
Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği 
olmayan

Bir amaca ulaşmak için 
başvurulması gereken 
çare, yöntem

Toplum içindeki en küçük birlik 

D)
Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği 
olmayan

İçinden veya üstünden bir 
sıvının geçtiği, aktığı yer

Eş, karı

SÖZCÜKTE ANLAM
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6. “Yangının etkisiyle içeri dolan duman üç ki-
şiye zarar vermişti.”

 cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kat-
tığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dolu duruma gelmek 
B) Sabrı tükenmek 
C) Bir yere iyice yayılmak 
D) Öfkeli hâle gelmek 

8. 

 cümlesindeki "kalkmak" sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisindeki "kalkmak" sözcüğü 
ile aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Misafirler erken kalktı.
B) Otobüs biraz önce kalktı.
C) Sabahları saat yedi olmadan kalkarım.
D) Sandalyeden kalktı, koltuğa oturdu.

7. 

 Bu  cümlelerde “almak” sözcüğü kaç farklı 
anlamda kullanılmıştır?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “muhabbet” 
sözcüğü “sevgi” anlamında kullanılmıştır? 

A) Maksat biraz muhabbet olsun diye buralara 
kadar geldik.

B) Ona duyduğum derin muhabbeti senden baş-
ka kimse bilmiyor. 

C) Muhabbet ede ede yolculuk da bitti ve mem-
lekete gelmiş olduk.

D) Aramızdaki muhabbete karışmazsan sevini-
rim kardeşim.

"Neriman, kalkıp tahtadaki soruyu çözdü."

Sizi de nöbet listesine aldık bugün için.

Üzerinden iki parmak al, bu kadar içemem.

Nikâhına aldığı kadınla çok mutlu bir hayatı 
olmuş.

Doğrusu onları bu kitaba alırken tereddüt 
ettim.

10. Bir kelimenin anlam genişlemesi yoluyla farklı anlamlarda kullanılmasına çok anlamlılık denir. 
Örneğin “yol” sözcüğü “Yola çıkmak için hazırlandı.” cümlesinde “yolculuk”, “Bu vapurun yolu az.” 
cümlesinde ise “gidiş çabukluğu, hız” anlamında kullanılmıştır. 

 Bu açıklamaya göre “çekmek” sözcüğü, 

 •   Bankadaki tüm parasını çekti.

•   Babam tarladaki ekini yeni çekti.

•   Beklemeden şut çekince kaleci şaşırdı. 

•   Kabloları yarın çekelim, dedi.

 cümlelerinde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 
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Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Eş Anlam - Zıt Anlam - 
Eş Sesli Sözcükler) 

TEST - 3
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün sesteşi vardır?

A) Ayağına taş batınca ağladı.
B) Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir.
C) Gözleri iyi görmediğinden gözlük kullanıyor.
D) Bu işe el niye karışır ki anlamıyorum doğrusu. 

3.

 Bu tabloda sembollerle gösterilen yerlere 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir? 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "yürek" 
sözcüğünün yerine eş anlamlısı getirilemez?

A) Yüreği sevgiyle doluydu.
B) Yüreği pıt pıt atıyor.
C) Bu iş yürek ister.
D) Yüreğim ağrıyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Bu tatsız tuzsuz konuları kapatalım.
B) İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha bitti.
C) Sen gelsen de gelmesen de o piknik düzen-

lenecek.
D) Çocuk, bütün gün gezdi, oynadı.

5. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere 
“zıt anlamlı kelimeler” veya "karşıt anlamlı kelimeler" denir. Bir kelimenin olumsuzu ise o kelime-
nin zıt anlamlısı olmaz. 

 Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

 A)      B)

 C)      D)

Sözcük Zıt Anlamlısı Eş Anlamlısı
Savaş n Harp 
Temiz Kirli H

Zor Kolay l

Acemi s Toy 

n H l s

A) Kavga Pak Güçlü Usta
B) Barış Pak Güç Usta
C) Anlaşma Pasaklı Güçlü İşçi 
D) Barış Pak Zorlu Usta 

Gayeleri gönül kırmak dal gibi
Bakışları çifte faul bal gibi
Ülkeler fethetmiş bir kral gibi
Gurur dolu pozlarında savcı bey!

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,
Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.
O kirli kabukta, o en temiz iç;
Hele bir yakından bakılsın da gör.

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Gölgesinde otur amma
Yaprak senden incinmesin.
Temizlen de gir mezara
Toprak senden incinmesin.

SÖZCÜKTE ANLAM
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6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk sözcü-
ğünün eş seslisi yoktur?

A) Mat olunca ne olduğunu anlayamadı bir süre. 
B) Kar yağınca dışarı çıkıp kartopu oynardık.
C) Kır saçları onu olduğundan daha yaşlı göste-

riyor.
D) Sağ elini kullandığı gibi sol elini de kullanabili-

yor.

7. 

 Bu tabloda numaralanmış sözcük çiftlerinden 
hangileri arasında diğerlerinden farklı bir 
anlam ilişkisi söz konusudur? 

A) I ve IV.       B) II ve V.
C) III ve IV.    D) IV ve V.

8. ● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi   
 vardır. 

 ● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi   
 vardır. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi-
sinde sözcükler yanlış sıralanmıştır?

   I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük
 A)   Zengin     Fakir    Varsıl
 B)   Pinti     Cimri     Cömert 
 C)   Sevinç     Keder    Neşe
 D)   Barış     Savaş     Sulh 

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi (Eş Anlam - Zıt Anlam - Eş Sesli Sözcükler) 
3

9. 

 Bu metindeki altı çizili sözcüklerden, 
  I.  sözcüğün eş anlamlısını II.  sözcüğün zıt anlamlısını 
  III.  sözcüğün zıt anlamlısını  IV.  sözcüğün eş anlamlısını 

 bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. 

                                                             ANAHTAR SÖZCÜK

 Bulmacada farklı renklerle gösterilen harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümünü yerleştirildi-
ğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) DERT   B) ÇAKA   C) ÇARE  D) ÇERİ 

I. Dürüst Doğru 
II. Rüzgâr Yel 
III. Dost Arkadaş 
IV. Donmak Üşümek 
V. Hediye Armağan 

Güneşin insanlara tek I faydası aydınlatmak ve ısıtmak değildir. İnsan sağlığı üzerinde de 
II büyük etkileri vardır. Örneğin insan vücudu için en önemli vitaminlerden birisi D vitamini-

dir. D vitaminini en iyi sağlayan şeylerden birisi güneştir. D vitamininin III eksik olması, kişi-
de çeşitli rahatsızlıklara sebep olur. Örneğin güneşten yeterince faydalanamayan çocuklarda 
kemik ve diş gelişimi istenen IV seviyede olmaz. Ayrıca beyin de üzerine düşen işlevi yerine 
tam anlamıyla yerine getiremez.

I.
II.
III.
IV.
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İkilemeler – Deyim – Atasözü
TEST - 4
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5.  

 Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden birinin anlamı değildir?

 A) Sadece kendi düşünce ve isteklerine göre 
 B) Kandırmak, düşüncesini değiştirmek, ikna etmek 
 C) Bir işi yapmamak için bahaneler üretmek, engeller çıkarmak
 D) İstediğini yaptırmak, işini görmek 

4. 

 Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili ikileme-
ler oluşumuna göre gruplandırıldığında han-
gisi dışarıda kalır? 

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

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt an-
lamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme 
vardır?

A) Didişe çekişe pazarlık ettiler.
B) Dağ bayır gezmişler bütün gün.
C) Eksik fazla ne varsa getirin.
D) Mevki makam sahibi olmasına sevindik.

2. 

 Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde ikileme kullanılmıştır? 

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

3. 
İlk günlerdeki acemiliği kalmadı artık
..........................................................  

 Bu cümle, aşağıdaki deyimlerden hangisi ile 
devam etmelidir?

 A) elini eteğini çekti.
 B) elinden geleni ardına koymuyor.
 C) eli ayağı bağlı oldu.
 D) eli alıştı.

I  Organik tarım, çevreyle ilgili sistemde 
yapılan hatalar sonucu doğal dengeyi ye-
niden eskiye çevirmeye yarayan bir uygu-
lamadır. II  Yani insanlara, az çok çevreye 
dost üretim sistemi barındıran, kimyasal 
maddelerin kullanımını tamamen ortadan 
kaldırmak amacıyla geliştirilen bir üretim 
şeklidir. III  Organik tarımda amaçlanan 
bitkilerin gücünü arttırmak, toprağı tehlikeli 
maddelerden korumak ve daha kullanışlı 
hale getirmektir. IV  Bu tarımın hayata ge-
çirilmesiyle birlikte sadece üretilen ürünle-
rin miktarı değil, kalitesinin de yükselmesi 
amaçlanır.

1.

2.

3.

4.

Bittim tükendim, dayanacak gücüm kalmadı.

Derme çatma bir evde oturuyorlar.

Bu işi ölçüp biçmeden yapma.

Hatır gönül bilmezsen yalnız kalırsın.

Artık bu anlaşmayı kabul etmen gerekir, ipe un sermenin anlamı yok. 
I.

Onlara inanma, onlar senin fikrini çelmeye çalışıyor. 
II.

Ona öyle bir gözdağı verin ki bir daha buralara uğramasın. 
III.

Kafasına estiği gibi davranıyor diye biraz dışlanmıştı. 
IV.

SÖZCÜKTE ANLAM
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6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek 
anlamında kullanılmıştır?

A) Her ağacın meyvesi yenmez.
B) Kargadan korkan darı ekmez.
C) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.
D) Denize düşen yılana sarılır.

8. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir yolla oluşturulmuştur?

 A) Eski yeni ne varsa satmış kardeşim. 
 B) İyice düşünüp taşınmadan karar verme.
 C) Öyle içli dışlılar ki hiç ayrılmazlar.
 D) Aşağı yukarı saat üçte burada olur.

7.

 Verilen konuşmada boş bırakılan yere aşa-
ğıdaki deyimlerden hangisi gelmelidir?

A) doluya koyuyorsun almıyor, boşa koyuyorsun 
dolmuyor.

B) iki ayağını bir pabuça sokuyorsun.
C) kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun.
D) Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan   

oluyorsun.

İkilemeler – Deyim – Atasözü
4

10. s

H

l

n

 
 
 

 Tabloda sembolle gösterilen hangi atasözünün yerine "Can çıkmadıkça huy çıkmaz." atasö-
zü getirilirse gruptaki atasözlerinin anlamları aynı olur?

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

MUTLU       YAYINCILIK
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Ne yapacağımı şaşırdım. Bu 
sorunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum.

Bir çıkış yolu bulamıyorsun.
Yani

9. 
Sedat amca, İstanbul'dan köyüne döndüğün-
de köyünün eskisi gibi olmadığını görür. 
Çocukluğunda yaşadığı güzel köyünün, 
arkadaşlarıyla geçirdiği o güzel günlerin 
sadece anılarda kaldığını anlar.

 
 

 Sedat amca, köyü için aşağıdaki deyimlerden 
hangisini kullanır?

 A) Buralar ateş pahası olmuş.
 B) Burada işler sarpa sarmış.
 C) Buraların tadı tuzu kalmamış.
 D) Eski hamam eski tas.
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SÖZCÜKTE ANLAM

TEST - 5K O N U  S O N U  D E Ğ E R L E N D İ R M E  T E S T İ

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayat” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun olarak 
kullanılmıştır?

 
Cümle Anlam

A)
Köy hayatını yaşamak isteyen birçok turistin 
geldiği yerdeyiz.

Canlı, sağ olma durumu

B)
Uzun yıllar önce başladığı yazarlık hayatını 
bana anlattı.

Hayat biçimi, yaşantı

C)
Birçok yazar da Adıvar gibi hayatını yazılarıyla 
kazanıyor.

Geçim şartlarının bütünü

D) Bu aylarda burada hiç hayat olmaz. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü

1. 
Bu yılki şiddetli soğuk koyunları kırdı.

Sevdiğini kırmaya değer miydi? 

Firma verdiği teklifi yüzde on daha kırdı.

l.

ll.

lll.

 “Kırmak” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılma-
mıştır? 

A) İncitmek 
B) Öldürmek 
C) Fiyat azaltmak 
D) Ezerek parçalamak

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağ” söz-
cüğü deyim içinde kullanılmıştır? 

A) Bir yerde dağ  ve deniz varsa bana yeter.
B) Eşkıyalar, muhtarı dağa kaldırmışlar.
C) Süphan Dağı, Bitlis il sınırları içerisindedir.
D) Dağ yürüyüşleri yapmak için sezonu bekliyo-

rum. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” söz-
cüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Urfalılar acıyı neden bu kadar çok seviyor? 
B) Dün gece yediğim acı dokundu.
C) Toplantıdaki acı sözleri herkesi şok etti.
D) Yemeğe gereğinden fazla acı koymuşsun.

3.  
l.

ll.

lll.

Gece hayatına düşkünlüğü kari-
yerine zarar verdi. 

Hayatım boyunca böyle tuhaf bir 
olay görmedim.

Şiddetli kar yağışı ile şehirde ha-
yat felç oldu.

 “Hayat” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılma-
mıştır? 

A) Yaşam 
B) Canlılığı gösteren hareket 
C) Hayat tarzı 
D) Canlı, sağ olma durumu  
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Sözcükte Anlam
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün 
sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Temiz karakteri ile bizim aramıza girmişti. 
B) Bu sınavdan yüksek not alamazsa yandı. 
C) Boş paketleri dükkâna birer birer getirdi.  
D) Keskin zekâsı ile görenleri hayran bırakıyor. 

7. 
   

 Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Yaptığı hataları ara sıra görmezden gelmeli-
siniz. 

B) Bizim fikirlerimize eskiden beri önem vermez-
di annem. 

C) Şirkettekilere çoktan beri katlanacak durumda 
olması kötü. 

D) Bu konulara sıklıkla eğilmenizi tebrik etmem 
gerekiyor.

8. 
l.

Öğretmenimiz tahtaya bir daire çizdi. ll.

Duruşma sonrası taraflar arasında kavga
çıktı.

lV.

İki ülkeyi bir araya getiren Türkiye oldu.

lll.

Hastanede serum takılan hasta bir anda
yere düştü.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük terim anlamlı değildir?

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

9.  Önündeki dolmalardan birkaçını tabağına aldı.

 Çoktan tekneyi sular almıştır bana kalırsa.

 En sevdiği ayakkabıyı sonunda aldı.

 Kirayı almak için dün buraya gelmiş.

 “Almak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

10. 

 

 Bu açıklamaya göre “tatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda 
kullanılmıştır?

A) Yaptığı yemeği tatmış olduğuna pişman olmazsın. 
B) Her acıyı tattığı için yaşamdan zevk almıyor.
C) Bizim tatmak istediğimiz aroma bu değil.
D) Meşhur elmaları tatmak için buraya geldik.  
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Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek (temel) anlam, gerçek anlamından 
tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu anlam ise mecaz anlam denir. Örneğin “temiz” 
sözcüğü “Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok.” cümlesinde gerçek anlamda kullanıl-
mışken “Temiz bir mekânda işe başladı.” cümlesinde ise mecaz anlamda kullanılmıştır. 
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Sözcükte Anlam
5

11. 

l. Kızın saçları epey uzamıştı nihayet.

ll. Kendisi kır düğünü yapmak istiyordu. 

lll. Bu zorlukları aşmak kolay olmayacak. 

lV.
Kazadan sağ kurtulan yolcu olanları 
anlattı. 

 Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcüklerin sesteşi yoktur?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) İnsanlığa yakışmadı bu yapılan söz ve hare-
ketler. 

B) Savaş sonrası yapılan barış görüşmeleri ya-
rıda kaldı. 

C) Uzun ve zor bir konuyu, kısa ve anlaşılır bir 
dille anlatmış. 

D) Bir ileri bir geri gidip geliyoruz bu hayatta.
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13.  

 sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 A) Bu boş düşüncelerden vazgeçmelisin.
 B) Boş bir sandalye bulup oturdu.
 C) Bu çabaların hepsi boş, uğraşma!
 D) Çevresine boş gözlerle bakıyordu.

14. 

 atasözünün konusu aşağıdaki atasözlerinden 
hangisi ile aynıdır?

 A) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
 B) Ne ekersen onu biçersin.
 C) Nerede birlik, orada dirlik.
 D) Nereye gitsen okka dört yüz dirhemdir.

16. 

 Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

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

Dilimizde “kulak” sözcüğünün kullanıldığı pek çok deyim vardır. Önemseyip üzerinde 
durmamak için kulak ardı etmek (I); dikkat kesilmek için kulak dikmek(II); bir konuş-
mayı dikkatle dinlemek için kulak misafiri olmak (III); dinlemek istememek için kulak 
tıkamak (IV) deyimleri kullanılır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
ikilemeyi oluşturan sözcüklerden birinin tek 
başına anlamı yoktur?

A) Onu doğru dürüst tanımıyorsun bile!
B) Kızın da deli dolu bir yanı var.
C) Çoluk çocuk toplanıp gelmişler.
D) Bu durumu iyice ölçüp biçmelisin.
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Sözcükte Anlam
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19. 
İntikam (1) ateşiyle (2) kararan kalpler, kendileriyle beraber (3) etraflarını da 
siyaha boyarken yakıp (4) yıktığı gönülleri umursamaz. Ancak sevgi öyle bir 
güçtür ki yol arar, imkân arar ve ışığa, aydınlığa doğru büyümeye devam 
eder.

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? 

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

17.

 Bu parçada altıçizili deyimin anlamı aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A)  Düştüğü durumdan dolayı mahcup olmak
 B) Üzüntüsünden söz söyleyemez durumda   

 olmak
 C) Konuşmaya gücü olamamak
 D) Doğru konuşamamak

“Kardeşimin ağzını bıçak açmıyordu çün-
kü söyleyecek neyi olabilirdi ki bu durum 
karşısında. Üzgün bir şekilde salondan ay-
rıldı ve bir daha da bizi aramadı.”

18. 

 Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gösterişle aldatmak, bir şeyi iyi gibi göstermek, kandırmak, yanıltmak
B) Gözün dikkatini, elin emeğini gerektiren ince bir iş yapmak ve işte uzun süre çalışmak
C) Kısaca, dikkatli değil de şöyle bir bakıvermek; üzerinde fazla durmadan elden geçirmek
D) Niteliğini veya bir sorunu anlamak için bir şeyin her tarafına bakmak, incelemek
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Çarpan ve Asal Çarpan

1. 1. En yakın arkadaşı başka bir okula gitti.

2. Dedemin yaşı seksene yakındır.

3. Senin dediğine yakın bir yanıt verdim.

4. Kapıya yakın oturdum.

 Numaralanmış cümlelerdeki "yakın" sözcüğü 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Cümlelerin hiçbirinde mecaz anlamda   
 kullanılmamıştır.

B) Hiçbir cümlede aynı anlamda kullanılmamıştır.
C) 1. cümledeki anlamı ötekilerle sesteştir.
D) 3. cümledek "benzer" anlamında kullanılmıştır.

SÖZCÜKTE ANLAM

TEST - 6K O N U  S O N U  D E Ğ E R L E N D İ R M E  T E S T İ

5. 

 Bu cümlelerde altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 A)      B)

 C)      D)

3.   n Yağlı müşteriyi gözünden tanır.
   s Yağlı elleriyle her yere dokunmuş.

  Verilen cümlelerde "yağlı" sözcüğü farklı sembol-
lerle gösterilmiştir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük "n" sembolü ile gösterilir?

 A) Televizyonda bir parmak toz var.
 B) Bu işte onun parmağı var.
 C) İncecik parmaklarıyla tuttu kalemi.
 D) Eteğin boyu iki parmak kısalmış.

2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "Evinde yok 
ayran aşı, kendi gezer bölüm başı" deyimi ile 
aynı anlamda değildir?

 A) Bakmaz hâline, halhal takar koluna.
 B) Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.
 C) Çuvalında buğday yok, boş değirmen arar.
 D) Dağı görür tavşan, suyu görür balık olur.

4.   

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A) Soyut anlam       B) Mecaz anlam
 C) İkileme        D) Deyim
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Birbirimizle konuşmak yerine hepimiz kendi 
köşemize çekilip içimize kapandık.

Boynunda küçük bir ben vardı.

Boynunu büküp yardım istedi.

Nehrin karşısına geçmek istiyor.

Nehir, ablasının sözünü dinlemedi.

Nefsine bir türlü söz geçiremedi.

Nefis bir yemek olmuş.

Karnın acıktığında yemek yapalım.

Karın ağrısından kıvranıyordu.

Koynundan bir fotoğraf çıkardı.
Koyun sürüsünü otlatacakmış.
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10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yanlış verilmiştir?
 

Cümle Zıt Anlam
A) Hafif olan poşetleri bile taşımak-ta zorlanıyor. Ağır
B) Pikniğe katılan öğrenci sayısı beklediğimden az oldu. Çok
C) Açık renk gömleği ona çok ya-kışmıştı. Kapalı
D) Okuldan her dönüşünde bu kısa yolu tercih ediyor. Uzun

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden  
hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

A)  Onu aramayı nasıl da unuttuk.
B)  Pınar, yeni işinden neredeyse kovulacaktı.
C)  Serhat, az daha çamura düşecekti.
D)  Az kalsın otobüsü kaçırıyorduk.

7. “En azından bu konuda bana güvenmeni bekli-
yorum.” cümlesindeki altı çizili sözün cüm-
leye kattığı anlam aşağıdakilerden hang-
isinde yoktur?

A) Beni bari bu konuda endişelendirme diyerek 
dışarı çıktı.

B) İnsan hiç değilse ayda bir kitap bitirir.
C) Bu yaz hiç olmazsa dedemleri ziyarete gide-

lim.
D) Beraber yürüdüğünüz bu yolda bir bakıma 

seni yalnız bırakmış.

9. 1. Sallayarak dallarını kavak 

2. Yükseliyor her günkü yerine 

3. Gün doğuyor şehrin üzerine

4. Mavi bir ışıkla ağararak

 Bu dörtlüğün hangi dizesinde eş sesli sözcü-
ğe yer verilmiştir?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bütün 
mal varlığını yitirdi." cümlesindeki altı çizili 
sözcüğün eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Evimizi bulmanız için size bir kroki çizdim.
B) Sınavdan sonra çalışmadığına çok üzüldü.
C) Anne sevgisinden yoksun kalmış.
D) Öğretmene kitabı kaybettiğini söylemelisin.

M
U

TLU
        YA

YIN
CILIK

MUTLU       YAYINCILIK



19 MUTLU       YAYINCILIK 7. SınıfGOLD Türkçe SORU BANKASI

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Hastaneye grip aşısı olmaya gitmiş gece 
gece. 

B) Yararlı işlerde adını duymak çok sevindirici. 
C) Düşünceleriyle toplum içinde sivrilen zeki bir 

çocuktu.  
D) Akşamki maç için arkadaşlarla sözleştik. 

13. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
B) Abanın kadri yağmurda bilinir.
C) Biricik aşk, vatan sevgisidir.
D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

14.  “Genel”

 sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te-
rim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Şirketin genel müdürü toplantıya gitmiş.
B) Söylediklerimiz kuşkusuz genel anlamda ge-

çerlidir.
C) Genel seçimlerin sonucunda milletimiz kararı-

nı vermiş oldu.
D) Bugün genel ve özel anlam konularını tekrar 

ettik.

12. 
l. Çorabının tekini kanepenin arkasına atmış. 

ll. Bu yolda tek bir gayeniz olmalı.

lll. Tek kelime etmeden eve kadar geldi.

 “Tek” kelimesi numaralanmış cümlelerde 
aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanıl-
mamıştır? 

A) Eşi olmayan, biricik 
B) Aynı türden olan nesnelerden her biri 
C) Yalnızca
D) Hiç, hiçbir 

Sözcükte Anlam
6

15.     

 Buna göre, 

 cümlelerindeki sözcük ikililerinden hangileri arasında sesteşlik yoktur?

 A) I ve II.              B) I ve III.   C) II ve IV.  D) III ve IV.
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Çay dolu bardağı aldım ve balkona geçip dinlendim. 
Dolu ekinleri vurdu, babam zarar etti. I.

Yetmiş beş yaşına basan Türkiye Cumhuriyeti çok daha güçlü. 
Kızımızı yetiştirdik, bu yaşa getirdik çok şükür. IV.

Dedemin kır sakalları epey uzamış, onu tanıyamadım.
Çiftlikteki kır atı görmen gerekir, ona hayran kalacaksın. II.

Kardeşimi mat ettiğim için bana küstü.
Evi böylesine mat bir renge boyama fikri kimden çıktı? III.

• Yazılış ve okunuşları aynı olan fakat anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli 
(sesteş) sözcükler denir.

• Bir sözcük gerçek anlamından uzaklaşırsa sesteş özelliğini kaybeder. 
• Bir sözcük aynı anlam içerisinde kullanılırsa sesteşlik özelliği olmaz.
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Sözcükte Anlam
6

20. 

 Bu metindeki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır. B) “Şehir” sözcüğünün eş anlamlısı bulunmaktadır.
 C) “El” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır.  D) Eş sesli sözcük kullanılmamıştır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “baba” söz-
cüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?

 A) Bektaşi babası bizim daveti geri çevirmedi.
B) Atatürk Türklerin babasıdır.
C) Babam iş dönüşü yorgunluktan uyumuş. 
D) Kendisi baba bir adamdır.

17. Ağzından söz almak, istediğini öğrenmek

Bir şeye istemeyerek bakmak

Sıkıntı içinde yaşamak

 Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı 
verilmemiştir?

A) Gün görmemek B) Ağzını aramak
C) Gözü kaçmak  D) Ağzını tutmak

18. Küçük şeyler değersiz görülmemeli, önemi 
bilinmeli, boş yere harcanıp tüketilmemelidir. 
Çünkü küçük şeylerin biriktirilmesiyle büyük 
bir varlık oluşur.

 Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İki baş bir kazanda kaynamaz.
B) Körle yatan şaşı kalır.
C) Ev alma komşu al.
D) Damlaya damlaya göl olur.

19. “O dostluklarda aradaki bağ, güvensizliğe hiç 
yer vermeyecek kadar düğümlenmiş değildir.”

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

 A) B)

C) D)

ilgi alâka

münasebet bağlılık

Kent dolusu insan ölür gider, başka kent dolusu insan doğar gelir ki onlar da ölürgiderler: 
Gelir durur başkaları, ölür giderler. Evler, sıra sıra evler, sokaklar, kilometrelercekaldı-
rımlar, yığın yığın tuğla, taş. El değiştirir. Bir sahip gider, başka bir sahipgelir.


