
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 hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

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 afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
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.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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ETKİNLİK SAYFASI1.
Test

1.   Aşağıdaki tablolarda verilen yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yanlarına yazınız.

SÖZCÜK TÜRKÇESİ SÖZCÜK TÜRKÇESİ
TÜRKÇE 

KARŞILIKLAR

Hosting Endeks Ana sistem
Seslendirme
Danışma
Dur
Dizin
Gözde
Küresel
Saldırgan
Tanıtımlık
Serbest vuruş
Savunma
Tam bakım
Tutmak
Eğik

Stop Markaj

Global Jenerik

Frikik Hit

Dublaj İtalik

Çekap Defans

Enformasyon Agresif

      

2. Tablodaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanıldığını 
işaretleyiniz.

CÜMLELER GERÇEK MECAZ

1. Zamanın nasıl aktığını hiç kimse fark etmedi.

2. Hiç kimseye görünmeden çekip gitmiş.

3. Kafamı kurcalayan birçok soru vardı.

4. İşlerin eski hâline döneceğini sanmıyorum.

5. Bu konuda sağlıklı düşünen insanlara ihtiyacımız var.

6. Başını arkaya yaslayıp filme daldı.

7. Hayvanlara zarar verecek kadar kalpsiz biriydi.

8. Böyle yemekler bana hep dokunur.

9. Bu durumu benim heyecanlı oluşuma bağlayın.

10. Uzak bir ihtimalle buraya da gelirler.

1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM



ETKİNLİK SAYFASI
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1. Test
SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

3.   Cümlelerde geçen altı çizli sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını yanlarına yazınız.

Sofradan doymadan kalkma sakın, dedi.

Arabanın burnu duvara çarptı.

Zavallı adam yıllarca çok çekti.

Giydiği kazak onu çok açmış.

Onun bize çok yardımı dokundu.

Konuyla ilgili haber topluyor.

4.   Aşağıdaki tablolarda verilen sözcüklerin karşılıklarını yanlarına yazınız.

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI SÖZCÜK ZIT ANLAMLISI

İhtiyaç Gençlik

İtimat Yoksul

Sevinç Düşman

Şefkat İlkel

Kişi Hızlı

Kıymet Yerli

5   Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli sözcüklerin altını çiziniz.

	 ➜	Düştüğümüz acı durumdan kim kurtaracak bizi?

	 ➜	Kar yağınca çocuklar dışarı çıkmak istedi.

	 ➜	Çantamda ihtiyaç duyabileceğimiz her şey var.

	 ➜	Hemen arabaya  bin ve sessizce beni bekle, dedi.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1.  

 Remiks parçalar dinlemeyi çok sever.
     1          2             3                4

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük Türkçe değil
dir?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görünüş” sözcü
ğünün yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 A) Yüreği intikam duygusuyla kabarmıştı.

 B) Filmin galasına çok sayıda insan katılmıştı.

 C) Bu konu panelde de görüşüldü.

 D) Paylaştığı profil fotoğrafını çok beğendim.

3. Wolkman       Gezerçalar 

Entegre         Tümleşik

Trend          Eğilim

Defans        Savunma

→
→
→
→

•

•

•

•

 Yukarıdaki sözcüklerin verilmesinin amacı aşağı
dakilerden hangisi olabilir?

 A) Türkçenin zayıf bir dil olduğunu göstermek

 B) Yabancı sözcüklerin daha çok kullanıldığını be-
lirtmek

 C) Her sözcüğün yabancı karşılığını bulmak gerekti-
ğini göstermek

 D) Türkçesi dururken yabancı sözcükleri kullanma-
mak gerektiğini göstermek

4. 1. Ölçüyü aşmamaya özen göstermelisin.

 2. Sınav iki seans şeklinde gerçekleşti.

 3. Uçağın kanatlarında arıza çıkmış.

 4. Bunu bilmek istemezsin, diyordu.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi
sinde Türkçesi dururken yabancı sözcük kullanıl
mıştır?

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

5. 

sempati

seslenme

adisyon

E-mail

pankart

Perspektif

 Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe 
değildir?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanıtımlık” söz
cüğünün yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 A) Bu aromayı hiç kimse beğenmedi.

 B) Ürünün patentini de alacağız.

 C) Jeneriğe bakınca filmi izlemekten vazgeçti.

 D) Forvet oyuncu savunmayı güzel yaptı.

2.
Test

KONU TARAMA TESTİ

YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI Kazanım No: T.7.2.7 - T.7.4.9
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2. Test
YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

7.  

 Bu yörenin spesiyal yiyeceklerinden tatmak 

 istiyorum.

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 A) bölge  B) içecek

 C) özel  D) lezzet

8.  

 Ünlü sanatçı popüleritesini her geçen gün

   1                        2                   3

 artırıyor.

           4

 Bu cümledeki kaç numaralı sözcük Türkçe değil
dir?

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

9. 1. Bu firma lojistik desteği de veriyor.

 2. Böyle yiyeceklerden uzak durmalısınız.

 3. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum.

 4. Giydiği elbise onu şirin gösteriyor.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
Türkçesi dururken yabancı sözcük kullanılmıştır?

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

10. 

deplasman

frikik

sessizlik

kondisyon

fenomen

periyot

 Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçe değil
dir?

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

11. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu uyarı dikkate 
alınmamıştır?

 A) Bilgisayarıma yeni bir mouse alacağım.

 B) Nihayet sağlığına tekrar kavuştu.

 C) İki arkadaş yıllar sonra karşılaştı.

 D) Şarkı söyleyerek çalışmaya devam ediyordu.

12. I. Dizayn: Tasarım

 II. Kamuflaj: Gizleme

 III. Kaos: İlginç

 IV. Kronometre: Süreölçer

 Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

 A) I  B) II C) III D) IV
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. 

 Gördüğü halüsinasyonların etkisinde kalmıştı.

      1      2     3           4

 Bu cümlede geçen numaralanmış sözcüklerden 
hangisi Türkçe değildir?

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

2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen yabancı 
sözcüğün Türkçe karşılığı yanlış gösterilmiştir?

 A) Ultravijole  ➜ Morötesi

 B) Ultrasonik  ➜ Sesötesi

 C) Ultramodern  ➜ Çağ dışı

 D) Ultrason  ➜ Yansılanım

3. 1. Terapi  ➜ Sağlık

 2. Staj  ➜ Ödev

 3. Revizyon ➜ Yenileme

 4. Tiraj ➜ Baskı

 Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangilerinin 
Türkçe karşılığı doğru verilmiştir?

 A) 1 ve 2   B) 1 ve 3

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karmaşık” söz
cüğü yerine yabancı bir sözcük kullanılmıştır?

 A) Spesifik konulara fazla dalmayın, dedi.

 B) Bu sitenin kompleks bir yapısı var.

 C) Bu işte de randıman sağlayamadık.

 D) Bunun sembolik bir değeri var.

5.  
Start Reyting

Biçim Çözüm

Reflektör Şovrum

 Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi 
Türkçedir?

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

6. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcük kulla
nılmıştır?

 A) Gün batımını şu tepeden izledik.

 B) Hiç kimseye ayrıcalıkta bulunamayız.

 C) İzlediğiniz prosedürü doğru bulmuyoruz.

 D) Duvardaki çerçeve herkesin dikkatini çekti.

3.
Test

KONU TARAMA TESTİ

YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI Kazanım No: T.7.2.7 - T. 7.4.9
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3. Test
YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

7.  

 Babasının iş yeri şehir merkezindeki büyük 

 plazanın içindedir.

 Bu cümlede geçen hangi sözcük Türkçe değildir?

 A) iş yeri   B) şehir

 C) plaza   D) içindedir

8. • Spiker

 • Skor

 • Sirkülasyon

 Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda verilen söz
cüklerden birinin Türkçe karşılığı yoktur?

 A) Sonuç tablosunu birlikte değerlendirdik.

 B) Özel bir çalışma içindeyiz.

 C) Sunucu, duygularını aktarırken zorlandı.

 D) Peteklerdeki su dolaşımında sorun varmış.

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük Türk
çedir?

 A) Bu sergi realiteden uzaktı.

 B) Self - servis çalışan bir restorana girdik.

 C) Yapılan organizasyonu yeterli bulmadık.

 D) Çabalarını takdir etmemek mümkün değil. 

10. 1. Market    ➜ Satış

 2. Nötr   ➜ Tarafsız

 3. Oryantasyon ➜ Uyum

 4. Link    ➜ Bağlantı

 Numaralanmış yabancı sözcüklerden hangisinin 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

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

11. Aşağıdakilerin hangisinde Türkçesi varken yabancı 
sözcük kullanılmıştır?

 A) Deneyimli bir adam bize öğütte bulundu.

 B) Evin balkonunda biraz oturduk.

 C) Bilgisayarın hard diski zarar görmüş.

 D) Toplumsal değişim üzerine çalışıyoruz.

12. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcük yoktur?

 

 A) Elektrikler kesilince jeneratör devreye girdi.

 B) Aldıklarımıza iskonto da uygulandı.

 C) Maçın finalinde iki gol vardı.

 D) Buluşma yerine çok geç geldi.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

Kazanım No: T. 7.1.2 – T. 7.2.5 – T. 7.3.5 – T. 7.3.6

4.
Test

GERÇEK, MECAZ, YAN VE TERİM ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

1. 1. Bütün gün o kadar yoruldu ki, eve gidecek hâli 
kalmamıştı.

 2. Herkes onu çok sıcak karşılamıştı.

 3. Eserlerini çok ağır bir dille yazmıştı.

 4. Renkli hayaller peşindeydi.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangi
sinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanıl
mıştır?

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

2. Aşa ğı da ki cüm le ler de al tı çi zi li söz cük ler den han
gi si me caz an lam da kul la nıl ma mış tır?

 A) Alınan haber aileyi sevince boğdu. 

 B) Çantasını çalan hırsızı karakolda benzetti.

 C) Yeni aldığı elbisenin rengi ona hiç gitmemiş.

 D) Elindeki bardak yere düşünce kırıldı.

3. Aşağıdakilerin hangisinde “çatlamak” sözcüğü me
caz anlamda kullanılmıştır?

 A) Bulaşık yıkamaktan ellerim çatladı.

 B) Yere düşünce gözlüğün camı çatlamış.

 C) Bebecik  ağlamaktan çatlayacaktı.

 D) Yaşlı adamın topukları çatlamış.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han
gisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A)  Çaylar dağ›t›ld›ktan sonra ortam oldukça ›s›n d›.

 B)  Sabah uyanamay›nca maç› kaç›rd›. 

 C)  Sofray› kurdu ve babas›n› beklemeye bafl la d›.

 D)  Ne kitap okur ne baflkalar›n›n düflüncelerini in-
celer.

5. 
1. Akıl her düğümü çözer.
2. Ayakkabılarını bağlarken düğüm yapmış.
3. Halatlar düğüm olmuş, açamadık.
4. Oyunun düğüm bölümü iyi kurgulanmış.

 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde “düğüm” sözcüğü terim anlamıyla 
kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük 
mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 A) Bu erik çok ekşi.

 B) İnce düşündüğü için çok üzüldü. 

 C) Onun söylediklerine sinirleri bozulmuş.

 D) Onun sıcak tavırlarından etkilendim.

7. 
Hasta olduğunda 
sıcak bir çorba 

istiyor insan.

Zeynep Fatma

AliDemir

Bu sıcak karşıla-
madan hepimiz 
memnun kaldık.

Tencere sıcak
olduğundan 

eli yandı.

Sıcak havada
çalışmak içimden

gelmiyor.

 

 Bu öğrencilerden hangisi “sıcak” sözcüğünü me
caz anlamda kullanmıştır?

 A) Zeynep   B) Fatma

 C) Demir   D) Ali
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GERÇEK, MECAZ, YAN VE TERİM ANLAM4. Test

8. Çocukları uğurladıktan sonraki birkaç dakika olduğu 
yerde durup bir çığlık kopardı. 

 Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisi me
caz anlamda kullanılmıştır?

 A) uğurladıktan  B) yerde

 C) çığlık   D) kopardı

9. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de te rim an lam lı söz cük 
kul la nıl ma mış tır?

 A) Doğ ru oran tı lı prob lem le ri çö zer ken zor la nı yor
muş. 

 B)  Ma sal da ki te ker le me ler ço cuk la rın il gi si ni çe ki
yor. 

 C) Oyu nu can lan dı rır ken sah ne de ken di yo ru mu nu 
da ka tı yor du. 

 D)  Has ta lı ğı bir tür lü geç me di, de vam lı ilaç kul la nı
yor.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi
si mecaz anlamda kullanılmıştır?

 A) Yerde renkli bir kilim vardı.

 B)  Bu tepeden Kaş’ın manzarası çok güzelmiş.

 C) Bugün pazar, açık eczane bulamayız.

 D) Kıvrak zekâsıyla sorunu hemen çözdü.

11. 

 1. Bugün bütün bahçeyi süpürdüğünden çok yor-
gun.

 2. Sapı kopmak üzere.

 3. Sapları çok sert olmalı.

 4. Onu kapının arkasına koyalım. 

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde süpür
geye insana ait bir özellik yüklenmiştir?

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

12. Aşa ğı da re sim ler le be lir ti len söz cük ler den han gi
si te rim an lam ta şı ya cak şe kil de kul la nı la maz?

 A) B)

C) D)

nota vazo

nokta boğaz

13. 
Sözcük

Anlam
Özelliği

Kullanım

1 Köprü
Terim 
Anlam

Köyümüze yeni 
bir köprü yapıldı.

2 Sıcak
Mecaz 
Anlam

Sıcak bakışlarıyla 
içimizi ısıtırdı.

3 Hava
Mecaz 
Anlam

Bu işten de hava-
mızı aldık.

4 Pişkin
Temel 
Anlam

Bakkaldan pişkin 
bir ekmek alıver.

 

 Bu tabloda verilen sözcüklerden hangisinin anlam 
özelliği ile kullanımı birbirine uymamakta dır?

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

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Kuralları çiğnemek sana bir şey kazandırmaz.

 B) Top hızla çarpınca evin camı kırıldı.

 C) Çorba öyle acıydı ki boğazım yandı.

 D) Hava soğuk olduğu için pazara gidemedik.

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangi
sini oluşturan sözcükler gerçek anlamıyla 
kullanılmıştır?

 A) Geleceğimizi bu pırıl pırıl gençler yönlendirecek.

 B) Parklar, bahçeler sarı sarı yapraklarla dolmuş.

 C) Kara kara düşüncelere daldığın belli oluyor.

 D) Etrafındaki çocuklara acı acı baktı.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

 1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

  (1) İnsan eleştiriye önce kendisinden başla-
malıdır.(2) Bu sözü kolay söylüyoruz da uygu-
laması o kadar kolay olmuyor. (3)“İğneyi ken-
dinize batırmak.” Ah bunu bir başarabilsek 
dünya güllük gülistanlık olur. (4) Öfkeler, 
kanlar, nefretler yerini sevgiye bırakır.

1. “Başlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
birinci cümledeki anlamla aynı kullanılmıştır?

 A) Kış başlarken ağaçlar yaprak döktü.

 B) İş hayatı çok başarılı başladı.

 C) Yazarlığa yirmi yaşında başladı.

 D) Çevresini güzelleştirmek isteyen insan, buna ai-
lesinden başlamalıdır.

2. Metnin dördüncü cümlesinde geçen “bırakmak” 
sözcüğü hangi anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Bir işin sorumluluğunu başkasına vermek

 B) Bir alışkanlığından veya işten vazgeçmek

 C) Sahiplik hakkını başkasına vermek

 D) Yanına almamak, yanında götürmemek

3. “Kaçmak” söz cü ğü, aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin
de ve ri len açık la ma ya uy gun kul la nıl ma mış tır?

 
 A)  Bir ya na doğ ru kay mak: To ru nu nun ku la ğı na su 

kaç mış.

 B) Hız la ko şup sak lan mak: Mü dü rü gö rün ce bah çe
de ki ağa cın ar ka sı na kaç tı lar.

 C) Ben zet mek, an dır mak: Kı zı la ka çan kah ve ren gi 
saç la rı bü yü le miş ti. 

 D) İp li ği kop mak: Sa lon da ki seh pa ya ta kı lın ca an ne
min ço ra bı kaç tı.

4. ✿ Bu kutunun ağırlığı çok fazla.

 ✿ Uyandıktan sonra üzerine bir ağırlık çök müş tü.

 ✿ Ailesinin bütün ağırlığı artık onun üzerindeydi. 

 ✿ Aldığı hediyenin ağırlığı karşısında mest ol muş
tu.

 Bu cümlelerde “ağırlık” sözcüğü kaç farklı an lamda 
kullanılmıştır?

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

5. • Ağacın kuruyan dallarını kestik.

 • Faturayı ödemeyince telefonu kestiler.

 • Rüzgâr geminin yolunu kesiyor.

 • Bu ilaç başının ağrısını keser.

 Bu cümlelerde “kesmek” sözcüğü kaç farklı an
lamda kullanılmıştır? 

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gelmek” sözcüğü 
“izlemek, takip etmek” anlamında kullanılmıştır?

 A) Buranın havası babama her zaman iyi gelir. 

 B) Köyden onlara her ay para gelir. 

 C) Çocuklar arkamızdan geliyordu.

 D) Eski çağlardan birçok anıt günümüze kadar gel
miştir. 

5.
Test

SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR Kazanım No: T. 7.1.2 – T. 7.2.5 – T. 7.3.5 – T. 7.3.6
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SÖZCÜĞÜN CÜMLEDE KAZANDIĞI ANLAMLAR5. Test

7. 
Üstünde bulunan 
bir şeyi düşürmek

Bahçede kala kala
yapraklarını dökmüş
iki dut ağacı kalmıştı.

1

Sıvı veya tane duru-
munda olan şeyleri 
bulundukları kaptan 
başka bir yere bo-
şaltmak

Marketten aldığı pi-
rinci kavanoza dök-
tü.

2

Açığa vurmak, söy-
lemek, ortaya koy-
mak

Derdini döksen bi-
raz rahatlarsın.

3

Bir yere çokça bir
şey yığmak, taşı-
mak

Hazırladığı keki ka-
lıba döktü.

4

 

 

 

 Yukarıdaki numaralı bölümlerin hangisinde “dön-
mek” sözcüğünün anlamı ile cümledeki kullanımı 
birbirine uymamaktadır?

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

8. • Pa zar dan al dı ğı mey ve ler çok ham çık tı.
 • Ham pet ro lü tan ker ler le ta şı yor lar dı.
 • Vü cu du ham ol du ğun dan çok ça lış ma sı ge re ki

yor du.
 • Ne ka dar da ham adam, hiç bir şe yi bil di ği yok.
 “Ham” söz cü ğü yu ka rı da ki cüm le ler de kaç fark lı 

an lam da kul la nıl mış tır?
 
 A) 4  B) 3 C) 2 D) 1

9. Aşa ğı da ki öğ ren ci ler den han gi si “gi bi” söz cü ğü nü 
“o an da, he men” an la mın da kul la nmış tır?

 

Öyle korktu ki kal-
bi yerinden çıka-
cak gibi atıyordu.

Annesi ona arka-
daşı gibi davranı-
yordu.

A) B)

Babam haberi al-
dığı gibi kardeşi-
mi aradı.

Kavun, karpuz, ki-
raz gibi meyveler 
yaz meyvesidir.

C) D)

10. • Yolcular›n girdiği iskele yan›ndan denize atlad›.

 • Oturur oturmaz garson yan›m›za geldi.

 • Ac›k›nca yan›nda getirdiği tostu yedi.

 • ‹lac›n yan etkilerini okuyunca ilac› kullanmaktan 
vazgeçti.

 Yu ka rı da ki cüm le ler de “yan” söz cü ğü kaç de ği şik 
an lam da kul la nıl mış tır?

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

11. 
Hasta iki güne kadar ayağa kalkar.

 “Kalkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han gi
sin de doktorun cümlesindeki anlamıyla 
kullanılmıştır?

 A) Dedem gazeteyi, gözlüğünü takmadan okumaya 
kalktı.

 B) Kazadan bir hafta sonra kalkmaya çalıştı. 

 C) Müdürün koyduğu kurallar bu yıl kalkmış. 

 D) Biraz daha oturmaz mıydınız, hemen kalkma yın!

12. “Ses” söz cü ğü aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de 
“Yü re ği nin se si ni din ler sen her za man ba şa rı lı olur
sun.” cüm le sin de ki an la mıy la kul la nıl mış tır?

 A)  Ço cu ğun se si öbür so kak tan du yu lu yor du.

 B) Araç la rın se si gü rül tü kir li li ği ya ra tı yor.

 C) Vic da nı nın se si ni din le, bak ne di yor?

 D) Da vu lun se si ku la ğı mı za hoş ge li yor du.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ

SÖZCÜK GRUPLARI Kazanım No: T. 7.1.2 – T. 7.2.5 – T. 7.3.5

6.
Test

1. Sürekli söylediğimiz gibi, dilin yapısına kurallarına 
uygun olarak meydana getirilen sözcükler uydurma 
sözcükler değildir. Uydurma kelimeler ya ses ya şekil 
ya da anlam bakımından yanlış olan, dilin bünyesine 
uymayan kelimelerdir.

 Bu parçadaki altı çizili söz hangi anlamı katmak 
için kullanılmıştır?

 A) Bir dile hiçbir katkısı olmayan

 B) Bir dilin yapılış veya kuruluşunda görev almayan

 C) Gerçeklikle ilgisi olmayan

 D) Topluma fayda sağlamayan

2. 1. Onu epey dir gör me miş tim.

 2. Za man za man ya nı na uğ ra yıp hat rı nı so ru yor
muş.

 3. Durup dururken sorular sormaya başladı.

 4. Uzun zamandır bana gelmek istiyormuş.

 Nu ma ra lan mış cüm le ler de ki al tı çi zi li söz cük  ya 
da sözlerin han gi le ri ya kın an lam lı dır?

 

 A) 1 ve 2    B) 1 ve 3

 C) 1 ve 4   D) 2 ve 3

3. “Ya zar son ese rin de genç lik anı la rı na de mir at mış 
du rum da, bi ze o gün le rin tat lı he ye ca nı nı ver me ye 
ça lı şı yor.” cüm le sin de al tı çi zi li söz le an la tıl mak 
is te nen aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)  Genç lik gün le ri ni an lat ıp durmak

 B) Geç mi şe bü yük öz lem duy mak

 C) Ya şa dı ğı an dan mut lu ol ma mak

 D) Ge çen yıl la rın he sa bı nı yap mak

4. Bir düşünce beynini fare gibi kemiriyordu.

 Bu cüm le de ki al tı çi zi li sö zün an la mı aşa ğı da ki ler
in han gi sin de var dır?

 
 A) Bey ni ni meş gul eden ko nu ak lı na gel dik çe ge ri li

yor du. 

 B) Gü nün sı kın tı sı nı üze rin den at ma ya ça lı şı yor du.

 C) Ka fa sı nı da ğıt mak ve hiç bir şey dü şün me den 
din len mek is ti yor du.

 D) Ba zen olay la ra fark lı bir göz den ba kar dı.

5. Beğendiğim bir romanı inanarak okurum ve o ro man 
beni etkileyip hayata bağlar. 

 Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa ğı da
kilerin hangisinde vardır?

 
 A) Bu olanları ömrüm boyunca unutamam.

 B) Yolculuk yaparken doğayı izlemek hoşuma gider. 

 C)  Küçük sürprizler ona yaşama sevinci verirdi. 

 D) Hiçbir şey için kendini üzmez, yaşamayı çok 
sever.

6. Yaptığı şakayı kararında bıraktığına çok sevindim.

 Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdaki panoların hangisinde verilmiştir?

 A) B)

C) D)

Kararlı bir 
durum 
almak

Yatışmak

Ölçüyü
aşmamak

   Bir sorunu
çözümlemek,

sonuçlan-
dırmak
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SÖZCÜK GRUPLARI6. Test

7. Babam özel eğitim alanında durup 
dinlenmeden hizmet verirken evde 
de eğlenceli ve farklıydı.

 

 Cem’in cüm le si ndeki al tı çi zi li söz cü k öbe ği nin 
kat tı ğı an lam aşağı da ki lerin han gi sinde vardır?

 A) Konferansa yetiflmek için h›zl› h›zl› yürüyordu.

 B) Dün gece ders çal›fl›rken elektrik kesildi.

 C) Programda kad›n yaflad›klar›n› ara vermeden 
anlat›yordu.

 D) Saç›n› ayn› renge boyamaktan hofllan›yor.

8. 1. Yo lu az çok ya rı la dık.

 2. Kırk yıl da bir ya nı ma ge lir.

 3. Onun la sık sık gö rü şü rüz.

 4. Te miz lik he men he men bit ti.

 Yu ka rı da ki cüm le le rin han gi le rin de al tı çi zi li söz ler 
ay nı an lam da dır?

 A) 1 ve 2   B) 1 ve 3

 C) 2 ve 3   D) 1 ve 4

9. Aşa ğı da ki cüm le ler de yer alan iki le me ler den han
gi si an lam sal olu şum yö nü nüy le di ğer le rin den 
fark lı dır?

 A) Eş dost, herkes yanımızdaydı.

 B) Yalan yanlış her şeye inanıyordu.

 C) Onunla iyi kötü günlerimiz oldu.

 D) Doğru dürüst bir işe giremedi.

10. 
mal
mülk

içli
dışlı

ıvır
zıvır

abur
cubur

doğru
dürüst

 Yu ka rı da ve ri len yapboz par ça la rı olu şum la rı na 
gö re grup la nır sa han gi parça dış ta ka lır?

 A) B)

C) D)

11. 
Bir gece mutfaktan tıkır tıkır bir ses geldi. 
Yatağımdan kalktım yavaş yavaş mutfağa 
yöneldim. Biraz da abur cubur atıştırayım 
dedim. Bir de ne göreyim, yerde koca koca 
böcekler geziyordu! 

 Es ra’nın yaz dı ğı mek tup ta kul lan dı ğı iki le me leri 
oluşturan sözcüklerden han gi si tek ba şı na kul la
nıl maz?

 A) tı kır tı kır   B) ya vaş ya vaş

 C) abur cu bur  D) ko ca ko ca

12. 1. Ar ka daş la rı mız la ara sı ra top la nır, has ret gi de ri riz.
 2. Bu tip so run lar la sık sık kar şı la şı yo rum.
 3. Ko nuş ma la rı mız da onun adı sey rek ola rak ge-

çer di.
 4. Bi li yo rum ki enin de so nun da se ni gör me ye ge le-

cek.

 Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden han
gi ikisi anlamca birbirine yakındır?

 A) 1 ve 2   B) 1 ve 3
 C) 2 ve 3   D) 3 ve 4
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

1. 

■

▲ ★

1

2

3

 1. “Mühim” sözcüğünün eş anlamlısı 

 2. “Müsaade” sözcüğünün eş anlamlısı 

 3. “Marifetli” sözcüğünün eş anlamlısı 

 Eşanlamlı sözcüklerle ilgili bu bulmaca doğru 
çözüldüğünde sembollerle gösterilen yere hangi 
seçenekte verilen harfler yazılmalıdır?

 
■ ▲ ★

A) E R F

B) İ M C

C) M C İ

D) R F İ

2. 1 2

3 4

 Yukarıdaki varlıkları karşılayan sözcüklerden an
lam iliş ki si yö nüy le üç lü bir grup oluş tu ru lur sa 
han gi si dış ta ka lır?

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

3. 

1 2

3 4

ada kız

boş yıl

 Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangi
sinin sesteşi yoktur?

  

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

4. 

1.   Hava - Koku - Renk - Rüzgâr

2.   Barış - Mutluluk - Matem - İyilik

3.   Sevinç - Hüzün - Ağrı - Ekşi

4.   Kırgın - Üzgün - Süzgün - Çekiç

 Numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin 
tamamı soyut anlamlıdır?

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

5. 

?

İstanbul

Ülke Kıta

Şehir

 

 Bu sözcükler özelden genele doğru, yuka rı dan 
aşağıya bu piramide yerleştirilirse piramidin en 
altına hangi sözcük getirilmelidir?

 A) İstanbul    B) Kıta

 C) Ülke   D) Şehir

7.
Test

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: T. 7.1.2 – T. 7.2.5  –  T. 7.3.5SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 1
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük 
kullanılmamıştır?

 A) Soba gürül gürül yanmasına rağmen ev ısın mı
yordu. 

 B) Bütün gün horul horul uyudu. 

 C) Şehrin sokakları ışıl ışıl parlıyordu. 

 D) Sokaktan tıkır tıkır sesler geliyordu.

7. ✿ 1 ve 2. sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi 
vardır.

 ✿ 1 ve 3. sözcükler arasında zıt anlamlılık ilişkisi 
vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzen
lenmiştir?

 
1. Sözcük 2. Sözcük 3. Sözcük

A) Resim Çerçeve Albüm

B) Irak Yakın Uzak

C) Donuk Mat Parlak

D) Düş Hayal Rüya

8. Kaç saattir seni bekliyoruz.

Sıcacık bir
çay

demledim.

Bul demesi
kolay, biraz

sen ara.

Ben bu soruyu çözemedim.

 

Pusulanın gösterdiği hangi yöndeki cümlede, altı 
çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

 A) Doğu   B) Kuzey

 C) Güney   D) Batı

9. • 1 ve 2. sözcükler arasında eş anlamlılık (anlam-
dalık) ilişkisi vardır.

 • 1 ve 3. sözcükler arasında karşıt (zıt) anlamlılık 
ilişkisi vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzen
lenmiştir?

 1. sözcük 2. sözcük 3. sözcük

A) Pis Temiz Kirli

B) Dert Üzüntü Keder

C) Değerli Kaba İri

D) Eksik Noksan Fazla

10. 
CÜMLE KUTUSU

Son şarkısıyla 
zirveye oturdu.

Emniyet için kapıya
iki kilit taktırdık.

Ablam bu yıl da çok
başarılı oldu.

Üç çeşit yemek
yemeden doymu-
yor.

 Aşağı da ki ler den han
gi si, cüm le ku tu sun
da ki al tı çi zi li söz cük
ler den her han gi 
bi ri nin eş an lam lı sı 
ola rak kul la nı la maz?

 A) Tür   B) Doruk

 C) Neşeli   D) Güvenlik

11. 1. Maddi durumumuz günbegün düzeliyor. 

 2. Elindekileri yavaşça yere bıraktı. 

 3. Lodosun şiddeti gittikçe artıyordu. 

 4. Bir gece aniden kapım çalındı. 

 Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili söz cüklerden 
hangileri anlamca birbirine ya kındır?

 A) 1 ve 2   B) 1 ve 3

 C) 2 ve 3    D) 3 ve 4

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 17. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

 Gülüşerek çalılıkların arasında ilerlemeye başladık. 
Az önceki maceranın ardından daha dikkatliydik. 
Gamba’nın her hareketini takip ediyorduk. Tıpkı vahşi 
bir kedi gibi neredeyse otların arasında sürünerek il-
erliyorduk. Uzunca bir yürüyüşün ardından Gamba, 
bizi bir ırmağın kenarına getirdi. Irmağın etrafı su iç-
meye gelen hayvanlarla doluydu.

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre 
cevaplayınız.

1. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş 
anlamlısı yoktur?

 A) Serüven    B) Yabani

 C) Saklamak   D) Nehir

2. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt 
anlamlısı yoktur?

 A) Sıcak    B) Sonra

 C) Kısa   D) Boş

3. Metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi eş 
sesli (sesteş) değildir?

 A) arasından   B) önceki

 C) içmeye   D) doluydu

4. D E M E T

S İ D E Y
T

K

L

Ş

M S E M A

T E M B E

A K T Ü Z

 Bu  bul ma ca da aşa ğı da ki ler den han gi si yok tur?

 A) “Çalışkan” söz cüğünün kar şıt an lam lı sı

 B) “Gök yü zü” söz cü ğü nün eş an lam lı sı

 C) “Boş” söz cü ğü nün karşıt anlamlısı

 D) Eş seslisi bulunan sözcük

5. 
1

2

3

4

Sülale - akraba - aile

Hayvan - canlı - at

Bitki - lale - çiçek

Kurbağa - yılan - tavşan

 Yukarıdaki numaralandırılmış sözcük gruplarından 
hangisi “genelden özele” doğru sıralanmıştır?

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

6. Aşa ğı da ki öğ ren ci le rden han gi si nin cüm le sin de 
“yan sı ma” söz cük yok tur?

 
A) B)

C) D)

Gece bir tıkırtıyla
uyandım.

Deniz pırıl pırıl
görünüyordu.

Köpeklerin havla-
masından Ali çok 
korktu.

Sobanın çıtırtısı
beni çocukluğu-
ma götürdü.

 

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 2 Kazanım No: T. 7.1.2 - T. 7.2.5 - T. 7.3.5

8.
Test

KONU TARAMA TESTİ
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SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ - 28. Test

7. 

Yüzleri ayd›nl›k, gözleri siyah, duruşlar›
sevgi ile gülümseyen bir dizi insan geldi.

 

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki altı çizili söz
cüklerden birinin yerini tutmaz?

 A) çehre   B) tebessüm

 C) sıra   D) canlı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt an lam lı 
sözcükler kullanılmamıştır?

 A) Geçmişte olanlar geleceğimizi belirler.

 B) İlk ve son şiirini annesine yazmıştı.

 C) Dün söylediğini şimdi yalanlıyor musun?

 D) İleri geri konuşmalarla canımı sıkma! 

9. Eve geç gelen oğlunu bir güzel haşladı.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıda
kilerden hangisi olamaz?

 A) kızmak   B) azarlamak

 C) paylamak   D) uyarmak

10. 

siyah

beyaz

1
gel

gelme

güzel

çirkin

menfaat

çıkar

2 3 4

 Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangileri 
arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır?

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

11. 

 bin

öğüt

Suat Selin

dal

kırık

Derin Burak

 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği 
sözcüğün sesteşi yoktur?

 A) Selin   B) Burak

 C) Suat   D) Derin

12. 

sıcak
ılık

1 2

3 4

resim
çerçeve

duygu
his

incinmek
küsmek

 Yukarıdaki kaç numaralı sözcük ikilisi eş anlamlı
dır?

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

13. 
istiklal

 
deprem

 bağımsız-
lık

 
istikbal

zelzele

 Yukarıda sözcükler eş anlamlılarıyla eşleştirildi
ğinde hangi sözcük tek başına kalır?

 A) istiklal   B) istikbal

 C) bağımsızlık  D) zelzele
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

 (1) Anne babalar çocuklarına her türlü imkânı ver-
diklerini söylüyorlar. (2) Sonra da başarısız olan, 
sosyalleşmeyen çocukları için kara kara düşünüyorlar. 
(3)Çocuklara bilgisiyar, kitap alıp onlara bir oda ver-
mekle bitiyor mu? (4)Asıl önemli olan onlarla bir arada 
vakit geçirmek, onları sosyal ortamlara kazandırmaktır. 
(5)Yani bu işin parayla hallolacağını sanan anne ba-
balar yanılıyor.

 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevapla
yınız.

1. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde deyim 
kullanılmıştır?

 A) 1 ve 3    B) 2 ve 5

 C) 2 ve 4   D) 3 ve 5

2. “Oyalanmak, vakit geçirmek” anlamına gelen deyim 
numaralanmış cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

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

3. Metinde geçen aşağıdaki sözlerden hangisi deyim 
değildir?

 A) Kenara çekilmek

 B) Başarısız olmak

 C) Vakit geçirmek

 D) Kara kara düşünmek

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de de yim an la mı na 
uy gun kul la nıl ma mış tır?

 
 A) Ya ra maz lı ğı bı rak mış, ar tık mum gi bi ol muş tu.

 B) Son kav ga da için de ki her şe yi söy le miş, kurt la rı
nı dök müş tü. 

 C) Ye ni baş lad ığı iş te ça lış kan lı ğı ve dür üst lü ğüy le 
mü dü rün gö zü ne gir di. 

 D) Her söy le di ği me ku sur bu lup kulp tak ma sı ho şu
ma git mi yor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklama
sıyla kullanılmamıştır?

 
 A) Hiç inatçı olmayan, başı yumuşak biriydi.
 B) Kadın herkesin kötülüğünü isteyen fena kalpli 

biriydi. 
 C) Küçük kız çirkin sayılmazdı, eli yüzü düzgündü.
 D) Bu güzel manzarayı görünce hepimizin içi açıldı.

6. 1. Gözünü dikmek

 2. Gözünü açmak

 3. Gözüne kestirmek

 4. Gözünü ayırmamak 

 Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbiri
ne yakındır?

 A) 1 ve 3   B) 1 ve 4

 C) 2 ve 3   D) 2 ve 4

Kazanım No: T. 7.3.6DEYİMLER

KONU TARAMA TESTİ9.
Test
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7. “Ya şa dık la rı so run la rın üze ri ne sün ger çek me ye ka rar 
ver miş ler di.” cüm le sin de ki de yi min an la mı aşa ğı
da ki ler den han gi si dir?

 A) Ol ma mış sa yıp unut mak

 B) Um du ğu nu el de ede me mek

 C) Ge re ği ni yap mak

 D) Der di ni dö küp sız lan mak

8. • Korku her yerde karşımıza çıkar.

 • Sıranın bana geldiğini görünce endişelendim.

 • Ablam bana öyle bir bağırdı ki aklım çıkacak 
sandım.

 • Attığı her adımda hayaletlerin varlığını düşün-
dükçe deliriyordu.

 Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yukarı
daki cümlelerde yoktur?

 A) Korku saçmak

 B) Korkuya kapılmak

 C) Korku dağları bekler

 D) Korkudan çıldırmak

9. 
Sevgi, köy artık gözümde tütüyor
fakat bu köy yolu gözümü korkutuyor.
Bir taraftan da gözüm gibi sakındığım
çocuklarımın gözü gönlü açılsın diye
köye gitmek istiyorum.

 Can, konuşmasında “göz” sözcüğüyle ilgili deyimler 
kullanmıştır.

 Bunlardan hangisini “neşelenmek, içine ferahlık kat-
mak” anlamında kullanmıştır?

 A)  Gözü gönlü açılmak

 B) Gözünü korkutmak

 C) Gözü gibi sakınmak

 D) Gözünde tütmek

10. 

hamarat

sevinmek

telaş

korku

Etekleri 
tutuşmak

Etekleri 
zil

çalmak

Eteği
belinde

 Ve ri len de yim ler le kar şı la dık la rı an lam la rı sim ge
le yen etek ler eş leş ti ril di ğin de han gi etek dı şa rı da 
ka lır?   

 
A) B) C) D)

11. Sabahları yarım saat kadar günlük gazeteleri okurum. 

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki 
deyimlerden hangisi getirilemez?

 A) Gözden geçirmek B) Göz gezdirmek

 C) Göz atmak D) Gözden kaçmak

12. Bu şirketi nasıl olur da batmaktan kurtarır aklım 
almıyor.

 Bu cümledeki altı çizili deyimin yerine aşağıdaki
lerden hangisini getirilirse cümlenin anlamı değiş
mez?

 A) Aklına sığmamak 

 B) Aklı çıkmak

 C) Aklı başında olmamak 

 D) Aklına esmek

DEYİMLER9. Test
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1. ÜNİTE: SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

ÜNİTE TEKRAR TESTİ10.
Test

1. 

D Y

★ ■

D Y

● ▲

Akşama doğru hızlı bir yağmur indi.

Altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır.

Binanın çıkışını

bulamadım.

“Giriş” sözcüğünün 
zıt anlamlısı 
kullanılmıştır.

“Tamirat” 
sözcüğünün
eş anlamlısı
kullanılmıştır.

Bozuk eşyaların

onarımı bitti.

D

D

Y

Y

 Buna göre etkinlik doğru tamamlandığında hangi 
sembole ulaşılır?

 A) ★   B) ■ C) ●   
D) ▲

2. 
1. Tüm personel başkanın karşısına çıktı.

2. Tiyatroya karşı ilginiz nasıl başladı?

3. Karşımdaki sırada arkadaşım oturuyor.

4.
Karşı mahallede her cuma günü pazar ku-
rulur.

 “Karşı” sözcüğü tabloda numaralanmış cümlelerde 
kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

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

3. ✿ Yaşı ilerleyince gözleri görmez oldu.

 ✿ Küpesini çekmecenin gözünde unuttu.

 ✿ İpliği iğnenin gözünden geçiremedi.

 ✿ Sınavda o kadar yardımcı oldum, gözüne dizine 
dursun.

 Bu cümlelerde “göz” sözcüğü kaç farklı anlamda 
kullanılmıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
cümleye kattığı anlam yanlış gösterilmiştir?

 A) Senin için iyi şeyler söylediler. (hakkında)

 B) Memlekete annem ile gitmeyi düşünüyorum. (bir-
liktelik)

 C) İnsanın senin gibi arkadaşı olmalı (benzetme)

 D) Ömer de onun kadar hızlı koşar. (yaklaşıklık)

5. 

Arı, bal yapan ve çalışkan bir böcektir.

Klima, günümüzde çok ihtiyaç duyulan 
bir araçtır.

Babam son derece hoşgörülü bir insandır.

Bazen saatler, bir dakika gibi geçer.

1.

2.

3.

4.

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 
genelden özele doğru bir anlatım vardır?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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6. 
Deyim Açıklaması

★ Maskesi düşmek
Gerçek niteliği meydana 
çıkmak

■ Burnunda tütmek Çok özlemek

● Taş kesilmek Çok utanmak

▲ Üstüne düşmek Bir şeyle çok uğraşmak

 Hangi sembolle gösterilen deyimin açıklaması yanlış 
verilmiştir?

 A) ★  B) ■ C) ● D) ▲

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla 
birlikte kullanılmıştır?

 A) İçimi dökmek, biraz ferahlamak istiyorum.

 B) Onun böyle akıntıya kürek çektiğine çok acıdım 
doğrusu.

 C) İşlerin böyle düzenli yapmasına hayranlık duy-
muşumdur hep.

 D) İki arkadaşın arasındaki dostluğu, ilişkiyi boz-
muş; onların arasını açmıştı.

8. Sözcükler deyim içindeyken gerçek anlamlarını 
genellikle kaybeder.

 Aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamını 
kaybetmemiş bir deyim vardır?

 A) Her an diken üstünde oturuyoruz, dedi.

 B) Dosta düşmana karşı bana böyle yapma, diyor.

 C) Lafı ağzında geveleyip durma.

 D) Bu kadar da gözü kapalı olmayın, derdi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, 
diğerlerine göre genel anlamlıdır?

 A) Ağacın dalları balkonumuza kadar uzanıyordu.

 B) Deniz yosunları da oksijen üreten varlıklardır.

 C) Ülkemiz bitki türleri bakımından zengindir.

 D) Çiçeğin kökleri de çürümüştü.

10. Kumaş örneklerini tek tek inceledik.

 “Örnek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Bu eserin bir örneği daha yoktur.

 B) Köyümüz bu yıl da örnek köy seçildi.

 C) Davranışlarıyla bize hep örnek olmuştur.

 D) Ahmet Bey peynirlerden birer örnek istedi.

11. 1. Meclis başkanı, Meclisin toplanmasını buyurdu.

 2. İçeri buyurmaz mısınız?

 3. Buyurunuz kahvenizi!

 4. Bir şey mi buyurdunuz?

 Yukarıdaki cümlelerde “buyurmak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

12. 
Futbolumuzun yetiştirdiği altın ayaklardan biridir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözdekine benzer bir kullanım vardır?

 A) Sorular sorarak ağzımızı arıyordu.

 B) Aydınlarımızdan hâla bir tepki gelmedi.

 C) Kardeşimden dün bir mektup aldım.

 D) Aptal kutusu herkesi esir almış durumda.

10. Test
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 1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

İnsanların bazısı gayet canlı, hareketli, girişken ve cesaretlidir; sokulgan ve atılgandır. İç dünyasından, düşünmek-

ten ve duygulanmaktan hoşlanmaz. Aksine hayatını, çalışarak ve hareketli bir şekilde yaşamak ister. Bunlar daima 

neşelidir, iyimserdir, içleri tükenmez bir ümit ve istekle doludur. Bu tipler gerçekçidir ve pratiktir; çabuk karar verir 

ve kararlarını hemen gerçekleştirmeye kalkışırlar. İnsanların bazısı gevşek ve hantaldır; kararsız, kuruntulu, çok 

hesap edip ölçer, fakat az hareket ederler. Bunlar âdeta hareket ve girişkenlikten yılar; düşünmeden ve zihinsel ça-

lışmadan zevk alır, düşünce dünyasında yaşamayı gerçeklerle karşı karşıya gelmeye tercih ederler. Bu tipler ge-

nellikle kederli ve kötümserdir. Sözün kısası, insanların bazısı ölçüsüzce hassastır, romantiktir. Bazısı hareketli, 

gerçekçi ve alabildiğine faydacıdır. Bazısı da apatik (ilgisiz) ve hantaldır.

1. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi 
yabancı sözcük değildir?

 A) atılgan   B) pratik

 C) romantik   D) apatik

2. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş 
anlamlısı yoktur?

 A) Yürekli   B) Yaşam

 C) Sevinçli   D) Uzun

3. Metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt 
(karşıt) anlamlısı yoktur?

 A) Korkak   B) Çekingen

 C) Başarılı   D) Kötümser

4. Altı çizili cümledeki sözcüklerden kaç tanesi eş 
seslidir?

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

5. Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük 
kullanılmıştır?

 A) Aklıma daha dokunaklı bir söz gelmedi.

 B) Bu tür yemekler bana dokunur, dedi.

 C) Şu kısa zamanda bir şey yapamayız.

 D) Babam gittikçe daha çok kızıyordu.

11.
Test

LGS HAZIRLIK TESTİ
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11. Test

6. Manyetik kutup özelliği sayesinde demir, nikel, çelik 
gibi maddeleri kendisine çekebilen cisme mıknatıs 
adı verilir.

 Mıknatıs uçlarına kutup denir ve her iki ucu yani her 
ki kutbu da itme ve çekme özelliğine sahiptir. Mıknatıs 
kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney ifadeleri 
kullanılır. Elimize bir çubuk mıknatıs alıp onu ikiye 
bölersek iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. Bu 
mıknatısın da aynı şekilde iki kutbu olur. Sözünü 
ettiğimiz itme ve çekme özelliğine tabiatta var olduğu 
hâliyle doğal olarak sahip olan mıknatıslara doğal 
mıknatıs denir. Sonradan kazandırılan özelliklerle bu 
hâle gelmiş olanlar ise yapay mıknatıs adını alır.

 Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

 B) Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

 C) Eş sesli sözcükler bulunmaktadır.

 D) Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

7. ✿ Dolabı biraz ileri çekelim.

	 ✿ Bu saat on dakika ileridir.

 ✿ İleri fikirlere her zaman açığız.

 ✿ Yolun ilerisi yokuş, dedi.

 “İleri” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik 
anlamda kullanılmıştır?

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

8. Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün Türkçe 
karşılığı yanlış verilmiştir?

 

A) Finans ➜ Para işleri

B) İzolasyon ➜ Yalıtım

C) Kamuflaj ➜ Kıyafet

D) Departman ➜ Bölüm

9. “Uzatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
temel anlamında kullanılmıştır?

 A) Sözü fazla uzatmadan konuya geçelim.

 B) Şu kalemi bana uzatır mısın?

 C) Saçlarını uzatmak istiyordu.

 D) Ne demek istediğini anladık; uzatma artık.

10. Onu bu işin başına işi iyi bildiğinden getirdim.

 “Bilmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu 
cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 A) Her bildiğini başkalarıyla paylaşmalısın.

 B) Olay hiç de bildiğim gibi değilmiş.

 C) Konuyu sen daha iyi bildiğin için sen anlat.

 D) Bildiklerim arasında böyle biri vardı.

11. “Tutturmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“ısrar etmek” anlamında kullanılmıştır?

 A) Yine bir türkü tutturmuş söylüyordu.

 B) Kesinlikle benim dediğim olacak, diye tutturdu.

 C) Bu yıl da üniversiteyi tuturamadı.

 D) O kadar atış yaptı, bir türlü hedefi tutturamadı.
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2. ÜNİTE: CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM

ETKİNLİK SAYFASI1.
Test

1.   Cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle tamamlayınız.

       a.  Hayatımızdaki gerçek ..................... kitaplardır. hatay› dostlar›m›z

tatil ufukta

b.  Güzel bir ..................... geçirmek için Antalya’ya gittiler.
c.  Güneş ..................... yavaş yavaş ağarıyor.
d.  Yaptığın ..................... düzeltmeye çalışmalısın.

2.   Cümlelerde önemi vurgulanan ifadeleri işaretleyiniz.

    
a.  İnsan, iradesiyle yaptığı her şeyden sorumludur. Dayan›şma Sorumluluk

b.  Doğruyu söylemekten korkmayın.

c.  Yaşayarak öğremek, bedeli en yüksek öğrenme biçimdir.

d.  Gerçek bilgi yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.

Dürüstlük Yaln›zl›k

Tecrübe Bilgi

Dinleme Uygulama

3.   Karışık verilmiş sözcükleri anlamlı ve kurallı cümleler oluşacak şekilde numaralandırınız.

      
a. bilmez öfke

canavard›r doymak

bir

b. ayr›lmaz bir

hürriyetin parças›d›r

bilgi

c. bağ›şlanan cömertçe

en şey

nasihatt›r

d. yaşamakt›r cesaretin

değil ölmek

ölçüsü
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4.   Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğruysa boş bırakılan yere “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a. “Annem bizi çok merak etmiştir.” cümlesinde “tahmin” anlamı vardır.

b. “Bu bölgede kışın daha çok yağış görülür.” cümlesinde “karşılaştırma” anlamı vardır.

c. “Her zaman kılık kıyafetine özen göstermelisin.” cümlesinde “şikâyet” anlamı vardır.

d. “Keşke bu işe hiç başlamasaydım.” cümlesinde “uyarı” anlamı vardır.

e. “Bu mevsimde bu derelerin suyu hep çekilir.” cümlesinde “kesinlik” anlamı vardır.

f. “Acaba parka mı gitsem yoksa eve mi dönsem.” cümlesinde “kararsızlık” anlamı vardır.

g. “Kurabiyeleri ikişer ikişer bölüştük.” cümlesinde “eşitlik” anlamı vardır.

5.  Aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

 1. Buhar, suyun gaz hâlidir. (..............................................)

 2. Sonbahar insanları hüzünlendiren bir mevsimdir. (..............................................)

 3. Odun ateşiyle pişen yemekler daha lezzetli oluyor. (..............................................)

 4. Son şiirinde doğa sevgisini işlemiş. (..............................................)

 5. Yol boyunca kavak ağaçları sıralanmıştı. (..............................................)

 6. Roman, bazı eksikliklerine rağmen okuyucular tarafından çok beğenilecek. (..............................................)

 7. Kapının önündeki çocuk çok zavallı görünüyor. (..............................................)

 8. Odasını pembeye boyamış. (..............................................)

 9. Güneşli havalar insana yaşama sevinci veriyor. (..............................................)

6.  Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.

 1. Bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını anlatan cümleler  ........................... cümlesidir.

 2. Birbiriyle ilgili iki varlığı, iki kavramı, iki düşünceyi ortak veya farklı yönleriyle anlatan cümleler ........................... 
cümleleridir.

 3. Yazarın dil ve anlatımı ..........................., yapıtın konusu ........................... cümlesidir.

 4. Bir kavramı eksiksiz olarak anlatan cümleler ........................... cümlesidir.

 5. Bir kimseye üzüldüğünü ya da kırıldığını öfkelenmeden belirten cümleler ........................... cümlesidir.

 6. Kişinin duygu ve düşüncelerini içeren, kanıtlanmayan cümleler ........................... anlatımlı cümledir.

7.  Cümleleri sebep – sonuç ilişkisi oluşacak şekilde tamamlayınız.

 1. Annesini üzdüğü için ................................................................................................................................................

 2. Komik bir fıkra anlattı, bu yüzden .............................................................................................................................

 3. Başı ağrıdığından .....................................................................................................................................................

 4. Parasını kaybettiği için ..............................................................................................................................................

 5. Çantasını bulamadı, bu nedenle ...............................................................................................................................

 6. Sözümü dinlemediği için ...........................................................................................................................................

 7. Benimle parka gelmediğinden ..................................................................................................................................

 8. Çok mutluyum çünkü ................................................................................................................................................

 9. Hasta olduğu için ......................................................................................................................................................

 10. Başarılı oldum çünkü ................................................................................................................................................


